
100. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
100.1 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί 
Οι παρόντες γενικοί όροι ισχύουν για όλες τις εργασίες κατασκευής. 
Στις περιπτώσεις που τυχόν όροι των λοιπών οµάδων εργασιών της παρούσας ΓΤΣΥ  παρεκκλίνουν από τους γενικούς όρους, αυτοί 
υπερισχύουν των γενικών όρων. 
100.2 Υλικά 
100.2.1 Γενικά 
(α) Στις εργασίες περιλαµβάνεται η προµήθεια των αναγκαίων υλικών και δοµικών στοιχείων καθώς και η φόρτωση, 
µεταφορά, εκφόρτωση και αποθήκευση αυτών στο εργοτάξιο. 
(β) Υλικά και δοµικά στοιχεία τα οποία διαθέτει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο, πρέπει να ζητούνται έγκαιρα από τον Ανάδοχο. 
(γ) Τα υλικά και τα δοµικά στοιχεία που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο έργο, πρέπει να είναι κατάλληλα για την 
προβλεπόµενη χρήση τους και να είναι συµβατά µεταξύ τους. 
100.2.2 ∆είγµατα 
Υλικά και δοµικά στοιχεία τα οποία χρησιµοποιούνται από τον Ανάδοχο ως δείγµατα και δεν ενσωµατώνονται στο έργο, επιτρέπεται 
να είναι µεταχειρισµένα ή αµεταχείριστα κατ’ επιλογή του Αναδόχου. 
100.2.3 Προµήθεια 
(α) Τα υλικά και τα δοµικά στοιχεία τα οποία πρόκειται, µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου, να ενσωµατωθούν στο έργο 
πρέπει να είναι καινούρια. Προϊόντα ανακύκλωσης θεωρούνται καινούρια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 100.2.1, 
εδάφιο (γ). 
(β) Οι διαστάσεις και η ποιότητα υλικών και δοµικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, 
πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις προδιαγραφές αυτές. 
100.3 Εκτέλεση εργασιών 
(α) Σχετικά µε τα συναντώµενα εµπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα ΟΚΩ κτλ., ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να εφαρµόζει τις διατάξεις και εντολές των αρµοδίων φορέων. 
(β) Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόµους και τις λοιπές κυκλοφοριακές προσβάσεις που είναι αναγκαίες για 
τη διατήρηση της ροής της κυκλοφορίας. Η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις των ΟΚΩ, σε εγκαταστάσεις απόρριψης απορριµµάτων, σε 
εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής, των σιδηροδρόµων, σε τριγωνοµετρικά σηµεία κτλ. πρέπει να παραµένει κατά το δυνατόν 
ανεµπόδιστη καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου και θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τον Ανάδοχο για την 
ελαχιστοποίηση των σχετικών οχλήσεων. 
(γ) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανευρεθούν επικίνδυνα υλικά, π.χ. στο έδαφος, στους υδάτινους πόρους 
ή σε δοµικά στοιχεία και κατασκευές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώσει τον Εργοδότη χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση 
άµεσου κινδύνου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει άµεσα όλα τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας. Τυχόν αναγκαία πρόσθετα µέτρα θα 
συµφωνηθούν από κοινού µεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου. Οι δαπάνες για τα ληφθέντα άµεσα µέτρα και τα τυχόν πρόσθετα 
πληρώνονται πρόσθετα στον Ανάδοχο. 
100.4 Περιλαµβανόµενες δαπάνες 
(α) Στις τιµές µονάδας όλων των εργασιών περιλαµβάνεται «κάθε δαπάνη», έστω και εάν δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά είναι 
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας. 
(β) Σύµφωνα µε το παραπάνω εδάφιο, µνηµονεύονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για απλή διευκρίνιση του όρου «κάθε 
δαπάνη», οι ακόλουθες δαπάνες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδος όλων των εργασιών, εκτός εάν 
γίνεται ρητή αναφορά περί του αντιθέτου στις επί µέρους εργασίες (βλ. παρ. 100.1). 
- Οι δαπάνες στα υλικά και τον εξοπλισµό από φόρους, τέλη, δασµούς, ειδικούς φόρους, κρατήσεις και οποιεσδήποτε 
άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις που θα ισχύουν κατά τη δηµοπράτηση και εκτέλεση του έργου. 
- Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης ή/και αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας και 
προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωµατουµένων και µη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών, µε όλες τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, χαµένους χρόνους µεταφορικών µέσων / προσωπικού και 
άλλων µηχανικών µέσων, εξοπλισµού και προσωπικού λοιπών εργασιών που καθυστερούν από τις εργασίες και λοιπές 
καθυστερήσεις φορτοεκφόρτωσης και µεταφορών.  Επίσης περιλαµβάνονται οι κάθε είδους µετακινήσεις, φορτοεκφορτώσεις, 
µεταφορές, απώλειες χρόνου κλπ. κάθε είδους µεταφορικών και λοιπών µέσων, εξοπλισµού και προσωπικού, µέχρι και την πλήρη 
ενσωµάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και µεταφοράς, σύµφωνα µε τα παραπάνω, των περισσευµάτων ή/και ακαταλλήλων προϊόντων 
εκσκαφών και αχρήστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη και των οποιωνδήποτε 
περιβαλλοντικών περιορισµών, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.  

- Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεων και όλων των λοιπών σχετικών επιβαρύνσεων που 
προβλέπονται από την ισχύουσα Νοµοθεσία, του κάθε είδους επιστηµονικού και διευθύνοντος το έργο προσωπικού, του 
ειδικευµένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, µηχανηµάτων, συνεργείων κτλ., ηµεδαπού ή αλλοδαπού, εργαζόµενου 
στον τόπο του έργου ή άλλου (εντός και εκτός Ελλάδος). 
- Οι δαπάνες κινητοποίησης του Αναδόχου, εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευής, οργάνωσης, διαρρύθµισης κτλ. 
των εργοταξιακών χώρων, των εγκαταστάσεων σ' αυτούς, των παροχών νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου και λοιπών 
ευκολιών, των σχετικών συνδέσεων, των εγκαταστάσεων γραφείων του Αναδόχου, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 
- Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες αποµάκρυνσης 
των εγκαταστάσεων αυτών µετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από τον Εργοδότη. 
- Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών τόσο 
στο εργοταξιακό εργαστήριο όσο και σε άλλα εργαστήρια, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους όρους δηµοπράτησης. 
- Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης(εων) προκατασκευασµένων στοιχείων, που κατασκευάζονται στο 
εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων και των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών 
έργων, εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλπ.,  όπως επίσης 
περιλαµβανοµένων και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη θέση της 
τελικής ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας 



των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από τον Εργοδότη, για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές 
έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας για την κατασκευή  
- Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, µηχανηµάτων, προσωπικού, εγκαταστάσεων κλπ.) 
καθώς και για τυχόν άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δηµοπράτησης του έργου. 
- Οι δαπάνες τήρησης των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής που αφορούν τις εγκαταστάσεις και το προσωπικό του 
εργοταξίου, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και τα οριζόµενα στο Φάκελο Υγιεινής και Ασφάλειας του έργου. 
- Οι δαπάνες διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών ελέγχων, όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα ΓΤΣΥ, στην ΕΤΣΥ, 
στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης και στο Πρόγραµµα Ποιότητας του έργου, όπως αυτό καθορίζεται από την ισχύουσα 
Νοµοθεσία. Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, περιλαµβάνονται και τυχόν κάθε είδους "δοκιµαστικά τµήµατα" 
που προβλέπονται στους όρους δηµοπράτησης (µε τις µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.). 
- Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού που απαιτούνται για την 
εκτέλεση του έργου, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά, η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και 
η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση 
τους για τη διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η αποµάκρυνση αυτών µαζί µε την τυχόν 
απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. 
Οι εν λόγω δαπάνες αφορούν τόσο τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και τυχόν άλλα που 
θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων, έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιµοποιούνται), για την αντικατάσταση άλλων 
µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.  
- Οι δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης και µετακινήσεων µηχανηµάτων και προσωπικού εκτέλεσης των 
έργων, µε µεθοδολογία χαµηλής παραγωγικότητας, λόγω των συναντωµένων εµποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών 
ευρηµάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κτλ. και των παρεµβάσεων των αρµοδίων για τα εµπόδια αυτά φορέων (ΥΠ.ΠΟ., ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ΟΣΕ, 
∆ηµόσιες Επιχειρήσεις / Εταιρείες     Ύδρευσης - Αποχέτευσης κτλ.), καθώς και λόγω της κατασκευής των έργων κατά φάσεις από 
τη συνάντηση των παραπάνω εµποδίων και των συνεπαγόµενων δυσχερειών που θα προκύψουν από τη διατήρηση της υπάρχουσας 
κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του κοινού γενικά. 
- Η δαπάνη σύνταξης και υποβολής ακριβών και λεπτοµερειακών σχεδίων του έργου «εκ κατασκευής» ή «ως 
κατεσκευάσθη» ("As built" Drawings) για όλες τις κατασκευές και τις λοιπές συνθήκες που διαµορφώθηκαν στο έργο, καθώς επίσης 
και για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό. 
- Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων, διευθετήσεων και λοιπών κατασκευών,  για την αντιµετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών 
- Η  τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Εργοδότη και 
τους ισχύοντες κανονισµούς δηµοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον το έργο συγχρηµατοδοτείται από τα διαρθρωτικά 
ταµεία και λοιπά χρηµατοδοτικά µέσα της Ε.Ε. 
- Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα 
προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κτλ. και η απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου 
από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια. 
- Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων κλπ., για την 
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 
- Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζηµιών κτιρίων ή λοιπών έργων και εγκαταστάσεων, που 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
- Οι δαπάνες µίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας, κατασκευής και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών, 
καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης / αδειοδότησης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση προϊόντων εκσκαφής και άλλων 
περισσευµάτων κλπ. 
- Οι δαπάνες των πάσης φύσεως µελετών και ερευνών, των οποίων η εκτέλεση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα συµβατικά 
τεύχη, γίνεται από τον Ανάδοχο. 
- Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων ασφάλειας για τη µη παρακώλυση της οµαλής 
κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού γενικά, όπως π.χ. : 
- Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους µικρότερου των 5,0 m. που τυχόν θα απαιτηθούν 
για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχηµάτων και πεζών, εφόσον δεν είναι δυνατόν, σύµφωνα µε τις αρµόδιες Αρχές ή/και 
τον Εργοδότη, να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας σε άλλες διαδροµές και εφόσον επιτρέπεται η κατασκευή τέτοιων ορυγµάτων 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης. 
- Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις υποδείξεις του Εργοδότη, την 
απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων και αµαξοστοιχιών στον ευρύτερο γειτονικό χώρο του εργοταξίου και 
όπου αυτό απαιτηθεί, δηλαδή η τοποθέτηση περίφραξης, η καθηµερινή κάλυψη των ορυγµάτων, η ικανή αντιστήριξη των πρανών 
των ορυγµάτων, ώστε να παρέχουν ασφάλεια των διακινουµένων, η ενηµέρωση του κοινού, η σήµανση, σηµατοδότηση και 
εξασφάλιση κάθε επικίνδυνου χώρου, οι δαπάνες διευθέτησης και αποκατάστασης της κυκλοφορίας κλπ., καθώς και οι δαπάνες για 
την αποµάκρυνση των ανωτέρω εγκαταστάσεων µετά την περαίωση των εργασιών. 
- Οι δαπάνες για τη δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα τµήµατα του έργου, για την 
κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, 
περιλαµβανοµένων και των δαπανών για την αποξήλωση και αποµάκρυνσή τους. 
- Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων Ο.Κ.Ω. διέρχονται από τον χώρο ή 
επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβληµάτων από την εκτέλεση των 
εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων  θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 
Ανάδοχος του έργου.  



- Οι κάθε είδους δαπάνες µελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, εγκατάστασης χωροσταθµικών 
αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν αµείβονται ιδιαίτερα, σύµφωνα µε τους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης, η σύνταξη µελετών εφαρµογής, κατασκευαστικών σχεδίων και συναρµογής µε τις συνθήκες 
κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισµού καθώς και οι σχετικές µελέτες αντιµετώπισης 
των εµποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήµατα, θεµέλια, υδάτινοι ορίζοντες, 
δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) κτλ. 
- Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών 
εγκαταστάσεων που θα απαντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιµετρητικών στοιχείων και η σύνταξη των επιµετρητικών 
σχεδίων και των επιµετρήσεων, καθώς και η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις. 
- Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κτλ. των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση εργασιών 
δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισµούς Κοινής 
Ωφέλειας ή άλλους συναρµόδιους φορείς. 
- Οι δαπάνες προεργασίας παλαιών ή νέων επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές επιστρώσεις επ' αυτών, όπως π.χ. 
πικούνισµα, σκούπισµα, καθαρισµός, άρση και µεταφορά των προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω εργασίες κτλ. 
- Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων φρεατίων αγωγών ή τεχνικών έργων, για τη σύνδεση 
αγωγών που συµβάλλουν σ' αυτά. 
- Οι δαπάνες των µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και την Απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου.  
(γ) Στις τιµές µονάδας δεν συµπεριλαµβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και για Όφελος (Ο.Ε.) του Αναδόχου  
(δ) Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιµολογίων εισπράξεων του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
(ε) Για τις εργασίες που τυχόν εκτελούνται επί πλέον των απαιτουµένων από τα συµβατικά τεύχη, όπως π.χ. υπερεκσκαφές, 
πρόσθετο πάχος οδοστρωσίας, επί πλέον όγκος σκυροδέµατος κτλ., ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ουδεµίας αποζηµίωσης και οι 
εργασίες αυτές δεν αποτελούν βάση για αιτιάσεις εκ µέρους του Αναδόχου µε σκοπό την πληρωµή τους ή την παροχή παράτασης 
προθεσµίας, εκτός αν οι επί πλέον εργασίες εκτελούνται κατ’ εντολή της Υπηρεσίας. Η εκτέλεση εργασιών επί πλέον των 
απαιτουµένων, έστω και εν γνώσει της Υπηρεσίας ή εκπροσώπου της, δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως αποδοχή της Υπηρεσίας για την 
πληρωµή τους.  Τουναντίον, εφόσον η εκτέλεση εργασιών επί πλέον των απαιτουµένων αποβαίνει, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, 
σε βάρος της ικανοποιητικής εκτέλεσης του έργου ή/και του σκοπού που αυτό εξυπηρετεί, ο Ανάδοχος υποχρεούται µε µέριµνα, 
ευθύνη και δαπάνες του να προβεί σε κατάλληλη κατά περίπτωση αποκατάσταση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα και τις 
οδηγίες της Υπηρεσίας. 
100.5 Επιµέτρηση και πληρωµή 
- Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων µελετών είτε βάσει µετρήσεων και των 
συντασσόµενων µε τη βοήθειά τους επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων εντολών της 
Υπηρεσίας και των τυχόν οριζοµένων ανοχών. 
- Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειµένου να επιβεβαιώσει την 
ορθότητα των επιµετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη να διαθέσει τον 
απαιτούµενο εξοπλισµό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 
- Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της ποσότητας κάθε εργασίας, επιµετρούµενης ως ανωτέρω µε κατάλληλη 
µονάδα µέτρησης, επί την τιµή µονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο Τιµολόγιο Προσφοράς του Αναδόχου. 

- Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωµής καθορίζονται στις 
αντίστοιχες παραγράφους των επί µέρους εργασιών της παρούσας ΓΤΣΥ και της ΕΤΣΥ.  
- Αν η παράγραφος «Επιµέτρηση και Πληρωµή» ενός επιµέρους άρθρου της παρούσας ΓΤΣΥ που αναφέρεται σε µια 
τιµή µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριµένου άρθρου, 
τότε οι ίδιες επιµέρους εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο κανενός άλλου άρθρου που εµφανίζεται στο 
Τιµολόγιο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



360. ΣΙ∆ΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
360.1  Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
(α) Σιδηρά κατασκευή νοείται κάθε πλαισιωτή, κελυφωτή ή κρεµαστή κατασκευή ή συνδυασµός αυτών, µε φέροντα στοιχεία 
από δοµικό χάλυβα (µορφοσίδηρος - κοίλες διατοµές). 
(β) Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος περιλαµβάνει τις γενικές απαιτήσεις για πάσης φύσεως υπέργειες και υπόγειες σιδηρές 
κατασκευές.  Ενδεικτικά αναφέρονται: 
- σιδηρές κατασκευές κτιρίων 
- σιδηρές κατασκευές γεφυρών 

- χειρολισθήρες, στηθαία ασφαλείας και λοιπά σιδηρά εξαρτήµατα στα µεταλλικά στηθαία ασφαλείας  
- ενσωµατωµένα σε σκυρόδεµα ελάσµατα (π.χ. περιµετρική διαµόρφωση σε ανθρωποθυρίδες επίσκεψης από οπλισµένο 
σκυρόδεµα, σε φρεάτια της αποχέτευσης, σε καλύµµατα επίσκεψης φρεατίων κτλ) 
- σιδηρές κατασκευές και πλαίσια στήριξης τους   
- αγκυρώσεις σε σκυρόδεµα και κοχλίες αγκύρωσης  

- χαλύβδινα στοιχεία έργων αποχέτευσης, αποστράγγισης, άρδευσης, οδοφωτισµού, τηλεφωνοδότησης, σήµανσης, 
περίφραξης κτλ. 
- σιδηρές κατασκευές κλιµάκων, πλατυσκάλων και κιγκλιδωµάτων 

- υδρορροές από σιδηροσωλήνα 
360.2 Υλικά 
(α) Όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας. Οι ράβδοι πρέπει να έχουν οµοιόµορφη διατοµή, 
να είναι απόλυτα ευθύγραµµες και να µην παρουσιάζουν καµία ανωµαλία στις επιφάνειες και στις ακµές τους. Οι ίδιες απαιτήσεις 
ισχύουν και για τα χρησιµοποιούµενα ελάσµατα. 
(β) Όλα τα υλικά από χάλυβα θα είναι σύµφωνα µε την ισχύουσα έκδοση των συναφών Γερµανικών προδιαγραφών που 
παρατίθενται κατωτέρω : 
Πίνακας 360.2 – 1 

# Υλικά Προδιαγραφές 
1 2 3 

1 ∆οµικός χάλυβας για µεταλλικές κατασκευές DΙΝ 17100 
2 Κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες υψηλής αντοχής  DΙΝ 6914, 6915 και 6916 
3 Κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες γενικής χρήσης DΙΝ 7989 και 7990  

 
(γ) Τα εξαρτήµατα σύνδεσης και λειτουργίας πρέπει να είναι εγκεκριµένα από την Υπηρεσία. 
(δ) Στην   περίπτωση   προµήθειας   έτοιµων   υλικών   από   το   εξωτερικό,   ο   Ανάδοχος   είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει 
στην Υπηρεσία στοιχεία που να αποδεικνύουν την οργάνωση και την παραγωγική ικανότητα του κατασκευαστή. Κατόπιν, µετά την 
έγκριση της Υπηρεσίας, υποβάλλονται από τον Ανάδοχο τα θεωρηµένα τιµολόγια προµήθειας των υλικών από τα οποία να 
αποδεικνύεται ότι η πιστοποιούµενη ποσότητα αγοράστηκε από τον κατασκευαστή για τον οποίο χορηγήθηκε η έγκριση. Τα 
παραστατικά αυτά στοιχεία των τιµολογίων ισχύουν και για την περίπτωση προµήθειας από την εγχώρια αγορά και αποτελούν 
δικαιολογητικό που συνοδεύει την πιστοποίηση αυτής της εργασίας.  
360.3 Εκτέλεση Εργασιών 
360.3.1 Γενικά 
(α) Η τοποθέτηση και η χρήση όλων των σιδηρών κατασκευών του παρόντος θα γίνεται σύµφωνα µε τα σχέδια και τις οδηγίες 
της Υπηρεσίας. Οποιεσδήποτε αλλαγές επί της χρήσης ή τοποθέτησης των στοιχείων προτείνονται από τον Ανάδοχο υποβάλλονται 
προς έγκριση στην Υπηρεσία πριν την εφαρµογή τους. 
 (β) Επί µέρους στοιχεία, που παρουσιάζουν στρεβλώσεις ή άλλου είδους παραµορφώσεις, δεν τοποθετούνται πριν την 
αποκατάσταση των ελαττωµάτων τους. Όσα στοιχεία υπέστησαν σοβαρές βλάβες κατά την κατεργασία απορρίπτονται και 
αποµακρύνονται από το εργοτάξιο άµεσα. ∆εν επιτρέπεται σφυρηλάτηση, η οποία είναι δυνατόν να προξενήσει βλάβες ή 
παραµόρφωση των στοιχείων. 
(γ) Ο Ανάδοχος προσκοµίζει όλα τα απαιτούµενα υλικά συγκόλλησης, τα αγκύρια, τα προσωρινά αντιστηρίγµατα, τους 
αµφιδέτες, τις σφήνες, τους κοχλίες και τα λοιπά υλικά, τα οποία απαιτούνται για την τοποθέτηση και συγκράτηση των σιδηρών 
κατασκευών στην κατάλληλη θέση κατά τη διάρκεια της διάστρωσης σκυροδέµατος ή κονιάµατος. 
(δ) Τα σιδηρά στοιχεία κατασκευάζονται σε εργοστάσια πλήρως εξοπλισµένα και οργανωµένα. Η ανάθεση της κατασκευής 
των στοιχείων γίνεται από τον Ανάδοχο, κατόπιν σχετικής έγκρισης της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία έχει προηγουµένως εξακριβώσει τις 
δυνατότητες του εργοστασίου κατασκευής όσον αφορά τον εξοπλισµό και το ειδικευµένο προσωπικό. Στο συµφωνητικό της 
ανάθεσης µεταξύ Αναδόχου και εργοστασίου, πρέπει να περιλαµβάνεται σαφής όρος που να επιτρέπει την επίσκεψη των 
εκπροσώπων της Υπηρεσίας στο εργοστάσιο οποιαδήποτε εργάσιµη µέρα και ώρα, καθώς και την παροχή κάθε σχετικής 
πληροφορίας σε αυτήν από το εργοστάσιο. 
(ε) Πριν από την έναρξη εφαρµογής των σχεδίων, ο Ανάδοχος, µε δική του µέριµνα και ευθύνη, ελέγχει µε ακρίβεια τις 
διαστάσεις των κενών, εντός των οποίων θα στερεωθούν τα σιδηρά στοιχεία της κατασκευής και ενηµερώνει έγγραφα την Υπηρεσία 
για ενδεχόµενες αποκλίσεις. 
(στ) Όλα τα στοιχεία της κατασκευής πρέπει να κόβονται στις καθορισµένες από τα σχέδια διαστάσεις και να 
συναρµολογούνται µε απόλυτη ακρίβεια, ώστε να παρουσιάζουν τέλειες συνδέσεις και συνεχείς επιφάνειες. 
(ζ) Η ανοχή ανοµοιοµορφίας διατοµών είναι 1 %. 
(η) Κατά την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα: 
- Τα τµήµατα της κατασκευής κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες των εγκεκριµένων κατασκευαστικών 
σχεδίων, που υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής. Στα κατασκευαστικά 
σχέδια θα περιέχονται, κατ’ ελάχιστον, οι ακόλουθες πληροφορίες: 
i. η θέση των σιδηρών µελών 



ii.  η διατοµή και το ακριβές µήκος των µελών 
iii.  η τάση διαρροής του χάλυβα που χρησιµοποιείται για το σχεδιασµό της κατασκευής 
iv. οι θέσεις, στις οποίες θα τοποθετηθούν γαλβανισµένα σιδηρά µέλη 
v. ο τύπος των συνδέσεων (κοχλιωτών συνδέσεων ή συγκολλήσεων) 
vi. οι θέσεις των συνδέσεων µε κοχλίες υψηλής αντοχής και οι συνδέσεις κυλίσεων, καθώς και τα αναλαµβανόµενα 
φορτία και οι τάσεις 
vii.  η ακριβής θέση των συγκολλήσεων  
viii.  οι θέσεις των συγκολλήσεων, στις οποίες απαιτούνται µη καταστροφικοί έλεγχοι 
ix. ο τύπος και οι διαστάσεις των συγκολλήσεων (πάχος, µήκος) 
x. οι λεπτοµέρειες των κόµβων (διαστάσεις και πάχη κοµβοελασµάτων, πλακών έδρασης, µέσων συνδέσεως κτλ) 
xi. οι απαιτούµενες επικαλύψεις, χρωµατισµοί κτλ. 
- Σε στοιχεία µε απαιτήσεις λείας και συνεχούς εξωτερικής επιφάνειας, οι επιφάνειες των συγκολλήσεων λειαίνονται 
µέχρι την πλήρη ισοπέδωση τους (π.χ. στις ορατές επιφάνειες, όταν δεν υπάρχουν αντενδείξεις στη λείανση τους, που θα πρέπει 
εγκριθούν από την Υπηρεσία). 

- Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα υπόλοιπα συµβατικά τεύχη, οι αγκυρώσεις (π.χ. ωτία στερέωσης, συνδετήρες, 
αναρτήρες και αντηρίδες) κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό των αντίστοιχων µεταλλικών κατασκευών και θα έχουν το ίδιο 
τελείωµα µε αυτές. 
- Όλες οι εκτεθειµένες αιχµές, που έχουν αποτµηθεί µε πριόνι, ψαλίδι, ή µε τη βοήθεια φλόγας, θα λειαίνονται µέχρι να 
εξαφανισθούν τυχόν γρέζια, ή αιχµηρές γωνίες. 
360.3.2 Συγκολλήσεις 
(α) Γενικά 
- Η συγκόλληση ενδείκνυται να γίνεται µε ισχυρό ηλεκτρικό τόξο (ηλεκτροκόλληση). Η θέρµανση φτάνει είτε µέχρι 
ερυθροπύρωσης, οπότε ακολουθεί σφυρηλάτηση των συγκολληµένων  τεµαχίων,   είτε   µέχρι   τοπικής   σύντηξης   τους   µε   τη   
µεσολάβηση συγκολλητικού µετάλλου , το οποίο φέρεται σε ράβδους 3 mm - 4 mm (αυτογενής συγκόλληση). 
- Το µέσο συγκόλλησης έχει παρεµφερή ή και διαφορετική σύνθεση µε τα συνδεόµενα τεµάχια, π.χ. κράµατα αργύρου 
και χαλκού (ασηµοκόλληση) ή χαλκού και κασσίτερου (µπρουτζοκόλληση), τα οποία µάλιστα επιτρέπουν υποβιβασµό της 
θερµοκρασίας πύρωσης των προς συγκόλληση στοιχείων. 
- Η συγκόλληση δεν γίνεται επιφανειακά κατά µήκος της γραµµής επαφής των συγκολλούµενων στοιχείων αλλά µετά 
από σχηµατισµό εγκοπής, στην οποία εισχωρεί το τηκόµενο συγκολλητικό µέσο, γιατί, διαφορετικά, και µάλιστα µετά την αφαίρεση 
των εξογκωµάτων (λιµάρισµα της συγκόλλησης), η ένωση εξασθενεί αισθητά . 
(β) Προετοιµασία  
- Τα προς συγκόλληση στοιχεία κόβονται επακριβώς στις διαστάσεις τους µε τις αιχµές τους κοµµένες µε φλόγιστρο ή µε 
µηχανικό τρόπο, ώστε να επιτρέπουν έντονη διείσδυση και καλή σύντηξη του υλικού συγκόλλησης και του υλικού βάσης. 
- Οι κοµµένες επιφάνειες θα είναι απαλλαγµένες από ορατές ή / και επιβλαβείς ατέλειες, όπως λεπίσµατα και 
επιφανειακές ατέλειες από την κοπή ή τους χειρισµούς φλόγιστρου κοπής. Οι επιφάνειες των προς συγκόλληση πλακών θα είναι 
απαλλαγµένες από σκουριά, λίπος ή άλλα ξένα υλικά. 
(γ) Εκτέλεση  
- Όλες οι συγκολλήσεις εκτελούνται και ελέγχονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του DΙΝ 8563. 

- Εξωτερικές συγκολλήσεις (ραφές) επιτρέπονται µόνο όταν µπορούν να παραµείνουν εµφανείς ή όταν τα προς 
συγκόλληση τµήµατα είναι µικρού πάχους (κάτω από 3 mm), οπότε κατά την πύρωση προκαλείται σύντηξη στην θέση του αρµού 
επαφής. 
360.3.3 Οπές 
(α) Οι οπές θα διαµορφώνονται ακριβώς στις θέσεις και θα έχουν το σχήµα και τις διαστάσεις που προβλέπονται από τα 
κατασκευαστικά σχέδια. Αν η ευθυγράµµιση τους είναι ανεπιτυχής το αντίστοιχο µέλος απορρίπτεται από την Υπηρεσία. 
(β) Οι οπές θα είναι κάθετες προς τα µέλη και θα ανοίγονται χωρίς γρέζια και µη κανονικά άκρα.  
(γ) Οι οπές στα υλικά πάχους µεγαλύτερου από 6 mm ανοίγονται µε περιστροφικό τρυπάνι, ενώ οι υπόλοιπες µπορούν να 
ανοιχθούν µε διατρητικό µηχάνηµα ή µε τρυπάνι. 
(δ) Οι αποστάσεις των άκρων και των οπών για τους κοχλίες θα είναι σύµφωνες µε τα ισχύοντα πρότυπα DΙΝ. 
360.3.4 Κοχλίες, Ροδέλες, ∆ακτύλιοι, Περικόχλια 
Οι κοχλίες τοποθετούνται και στερεώνονται σύµφωνα µε το DΙΝ 18800-7. 
360.3.5 Κοχλίες Αγκύρωσης, Σωληνωτοί Μανδύες και άλλες Μεταλλικές Κατασκευές 
(α) Οι ενσωµατωµένοι κοχλίες αγκύρωσης, µε ή χωρίς σωληνωτούς µανδύες, θα κατασκευασθούν κατά τις υποδείξεις των 
σχεδίων. Οι κοχλίες αγκύρωσης τοποθετούνται επιµελώς, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή συναρµογή µε τα εµπηγµένα στοιχεία. 
(β) Ο καθαρισµός και ο χρωµατισµός εκτελούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα ενσωµατωµένα στο σκυρόδεµα 
µεταλλικά στοιχεία τοποθετούνται µε ακρίβεια στη θέση τους κατά τη σκυροδέτηση, αλλιώς παραµένουν υποδοχές στο σκυρόδεµα 
για τη µεταγενέστερη, µετά την πήξη του σκυροδέµατος τοποθέτηση και αγκύρωση του µεταλλικού στοιχείου. Η υποδοχή 
πληρώνεται κατόπιν µε κονίαµα. 
360.3.6 Στηρίξεις 
Η τοποθέτηση και στήριξη των σιδηρών στοιχείων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται το αµετάθετο τους και να 
αποκλείεται οποιαδήποτε παραµόρφωση τους. Γενικά οι στερεώσεις των σιδηρών στοιχείων ακολουθούν τα σχέδια της µελέτης. 
360.3.7 Υδρορροές 
Οι υδρορροές κατασκευάζονται από γαλβανισµένη λαµαρίνα, µε διάµετρο την οριζόµενη στα σχέδια της µελέτης. 
360.3.8 Αντιδιαβρωτική Προστασία 
(α) Η αντιδιαβρωτική προστασία στοιχείων από δοµικό χάλυβα επιτυγχάνεται µε τις ακόλουθες µεθόδους: 
- Κατάλληλα επιχρίσµατα (βαφές), σε µία ή περισσότερες στρώσεις 

- Γαλβάνισµα 



Τα περισσότερα στοιχεία από δοµικό χάλυβα είναι βαµµένα από το εργοστάσιο. Εφόσον η εν λόγω προστασία δεν επαρκεί, τότε 
προδιαγράφεται στην οικεία µελέτη η κατάλληλη πρόσθετη αντιδιαβρωτική προστασία (επιχρίσµατα και/ή γαλβάνισµα), ανάλογα µε 
τις επικρατούσες συνθήκες περιβάλλοντος στον τόπο του έργου και τον αριθµό των ετών µέχρι την πρώτη συντήρηση. 
(β) Γενικά για την κατασκευή και τον έλεγχο της αντιδιαβρωτικής προστασίας έχουν εφαρµογή τα πρότυπα του πίνακα 360.3–
1. Τα πρότυπα για τις βαφές αντιδιαβρωτικής προστασίας αναφέρονται στο άρθρο 400 «Χρωµατισµοί». 
Πίνακας 360.3 – 1: Προδιαγραφές αντιδιαβρωτικής προστασίας 

# Υλικά Προδιαγραφές 
1 2 3 

1 Αντιδιαβρωτική προστασία µεταλλικών κατασκευών µε 
επιχρίσµατα 

DIN EN ISO 12944-4 έως DIN EN 
ISO 12944-8 

2 Αντιδιαβρωτική προστασία µε επιχρίσµατα και µανδύες για 
φέροντα δοµικά µεταλλικά στοιχεία µε λεπτότοιχες διατοµές 

DIN 55928-8 

3 Προετοιµασία των επιφανειών µεταλλικών δοµικών στοιχείων για 
γαλβάνισµα εν θερµώ 

DIN 8567 

4 Αντιδιαβρωτική προστασία µεταλλικών κατασκευών µε 
γαλβάνισµα εν θερµώ – Ψευδάργυρος, αλουµίνιο και κράµατα 
αυτών 

DIN EN 22063 

 
(γ) Η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών κατασκευών µε γαλβάνισµα εν θερµώ γίνεται σε εργαστήριο εγκεκριµένο από 
την Υπηρεσία. 
(δ) Πρέπει να λαµβάνονται µέτρα ώστε να αποφεύγονται οι παραµορφώσεις που ενδεχόµενα προκαλούνται από το γαλβάνισµα 
εν θερµώ. Πριν από την ανάθεση του γαλβανίσµατος σε εργοστάσιο, ή πριν την εκτέλεση του γαλβανίσµατος σε δική του 
βιοµηχανική εγκατάσταση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ζητήσει την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία 
επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις γαλβανίσµατος, προκειµένου να µορφώσει γνώµη αν τηρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις. 
(ε) Εφιστάται η προσοχή για τη δυσκολία γαλβανίσµατος χαλύβων µε περιεκτικότητα σε πυρίτιο µεγαλύτερη από 0,04%. 
(στ) Το γαλβάνισµα των επιµηκών ράβδων γίνεται υποχρεωτικά σε κατακόρυφα γαλβανιστήρια. Επιµήκεις ράβδοι είναι 
ενδεικτικά οι ακόλουθες: 
- Ιστοί ηλεκτροφωτισµού 

- Αυλακωτή λαµαρίνα στηθαίων ασφαλείας και ορθοστατών στηθαίων ασφαλείας 
- Επιµήκεις ράβδοι στηθαίων τεχνικών έργων 

- Σιδηροσωλήνες (για χειρολισθήρες στηθαίων, κιγκλιδώµατα ή οποιαδήποτε άλλη χρήση). 
(ζ) Πριν από την επιψευδαργύρωση (γαλβάνισµα), όλες οι επιφάνειες και οι περιοχές των συγκολλήσεων καθαρίζονται από 
ίχνη οξειδώσεων, λιπαρές ουσίες, κατάλοιπα των συγκολλήσεων, ή άλλες επιβλαβείς ουσίες. 
(η) Τα στοιχεία που συνδέονται µε κοχλίες γαλβανίζονται πριν τη σύνδεση τους, οι δε αιχµές εφαπτόµενων επιφανειών σε 
αρµούς συγκολλήσεων, συγκολλούνται µέχρι την τέλεια σφράγιση του αρµού.  
(θ) Γαλβανισµένες προς χρωµατισµό επιφάνειες δεν υφίστανται καµιά χηµική επεξεργασία. 
(ι) Τα ενσωµατούµενα µεταλλικά ελάσµατα, που φέρουν συγκολλητούς πύρους  ή ράβδους αγκυρώσεων, γαλβανίζονται µετά 
από την συγκόλληση τους. 
(ια) Σε περίπτωση χρησιµοποίησης επιχρίσµατος (βαφής) για αντιπυρική προστασία, αυτό (υλικά και κατασκευή) πρέπει να 
προδιαγράφεται στην οικεία µελέτη και θα χρησιµοποιείται µόνο µετά από γραπτή εντολή της Υπηρεσίας. Η εν λόγω αντιπυρική 
προστασία πρέπει να επισηµαίνεται και δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται επί αυτής άλλα πρόσθετα επιχρίσµατα. 
360.3.12 Έλεγχοι 
 (α) Από τα προσκοµισθέντα στο εργοτάξιο σιδηρά είδη λαµβάνονται δοκίµια σε ποσοστό κυµαινόµενο από 0,5% - 1,0% των 
γαλβανισµένων σιδηρών στοιχείων κάθε διακεκριµένης κατηγορίας (κυµατοειδή ελάσµατα στηθαίων, ορθοστάτες στηθαίων, 
σιδηροσωλήνες, σιδηρά είδη φρεατίων, κλωβοί αγκύρωσης στηθαίων, κλωβοί αγκύρωσης ιστών οδοφωτισµού κτλ.) και κατ' 
ελάχιστον 2 τεµάχια από κάθε διακεκριµένη κατηγορία. 
(β) Η δειγµατοληψία θα γίνεται από αρµόδια επιτροπή που θα ορισθεί από την Υπηρεσία. 
(γ) Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του πίνακα 360.3-1, ανάλογα µε το είδος της 
αντιδιαβρωτικής προστασίας 
360.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Η εργασία περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 
• την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου των έργων, επεξεργασία, συναρµολόγηση, συγκόλληση, τοποθέτηση κτλ των σιδηρών 
εξαρτηµάτων, κοχλιών, ροδελών, περικοχλίων στηρίξεων και λοιπών απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών για την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας 
• τη δηµιουργία οπών για την πάκτωση των στοιχείων αγκύρωσης 
• την προµήθεια των απαιτούµενων υλικών και την κατασκευή βάσης υποδοχής 
• την κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. 
360.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
(α) Οι εργασίες σιδηρών κατασκευών θα επιµετρώνται σε χιλιόγραµµα (kg) ή µετρικούς τόνους (t), πλήρως περαιωµένων, ανά 
κατηγορία σιδηράς κατασκευής (δοµικά σιδηρά στοιχεία κτιρίων, τεχνικών έργων κτλ., ελάσµατα, λοιπές σιδηρές κατασκευές) και 
σιδήρου / χάλυβα, που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ.  
Η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών κατασκευών δεν επιµετράται ξεχωριστά, καθώς η δαπάνη της θεωρείται ανηγµένη στην 
ανά kg ή t τιµή των σιδηρών κατασκευών. 
(β) Το βάρος των σιδηρών κατασκευών θα υπολογίζεται µε βάση τα µοναδιαία βάρη, που καθορίζονται σε επίσηµους 
αναγνωρισµένους καταλόγους, επί τα εγκεκριµένα µήκη ή τις επιφάνειες των επιµέρους µελών, αφαιρουµένων των κάθε φύσης 
ανοιγµάτων, οπών και αποκοπτόµενων τµηµάτων. Για τον υπολογισµό του βάρους των αφαιρουµένων τµηµάτων θα ογκοµετράται το 
κάθε τµήµα και ο προκύπτων όγκος θα πολλαπλασιάζεται επί το ειδικό βάρος του σιδήρου / χάλυβα, που ορίζεται ως 7.850 kg/m3.  



Τα βάρη των συγκολλήσεων, των ήλων και των κοχλιών, περιλαµβανοµένων των ροδελών, των περικοχλίων και των κεφαλών, θα 
υπολογίζονται είτε από επίσηµους αναγνωρισµένους καταλόγους είτε µε ακριβή ογκοµέτρηση και πολλαπλασιασµό επί το ειδικό 
βάρος ως άνω και θα προσµετρώνται στο βάρος της κατασκευής για την οποία προορίζονται, χωρίς διάκριση κατά ποιότητες, 
αντοχές κτλ.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εγκεκριµένος κατάλογος ή ευχερής τρόπος επιµέτρησης σύνθετων κατασκευών, η 
επιµέτρηση γίνεται µε βάση τα πραγµατικά βάρη των µελών της κατασκευής (ζύγιση, ζυγολόγιο) που επαληθεύονται µε παρουσία 
και πιστοποίηση εκπροσώπου της Υπηρεσίας.  
(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 παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για 
τις διάφορες κατηγορίες σιδηρών κατασκευών και σιδήρου / χάλυβα. 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 οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 



400. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
400.1  Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
400.1.1 Πεδίο Εφαρµογής  
α. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει εργασίες των συνηθέστερων κατηγοριών χρωµατισµών µε τις απαιτούµενες 
προεργασίες, καθώς επίσης και την παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού δυναµικού, µηχανικού εξοπλισµού, 
εργαλείων, συσκευών και υλικών, σύµφωνα µε το παρόν, τα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και κατά τις εντολές της Υπηρεσίας. 
β. Στο παρόν περιλαµβάνονται οι ακόλουθες εργασίες χρωµατισµών: 
- χρωµατισµοί µε πλαστικό χρώµα κοινοί ή σπατουλαριστοί σε εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες 

- τσιµεντοχρωµατισµοί 
- ασβεστοχρωµατισµοί 

- ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ή σπατουλαριστοί ξύλινων ή σιδηρών επιφανειών 
- βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων ή σιδηρών επιφανειών 

- χρωµατισµός γυψοσανίδων 
- χρωµατισµός ξύλινων κουφωµάτων 

- χρωµατισµοί αντιδιαβρωτικής προστασίας σιδηρών κατασκευών 
- ανάγλυφοι χρωµατισµοί (ρελιέφ) 
γ. Χρωµατισµοί που τυχόν δεν αναφέρονται στο παρόν άρθρο, κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα αντίστοιχα άρθρα της ΕΤΣΥ. 
Eιδικοί χρωµατισµοί (εποξειδικά χρώµατα κτλ) εφαρµόζονται κατά τις οδηγίες των εργοστασίων παραγωγής των υλικών. 
400.1.2 Ορισµοί  
Οι χρωµατισµοί κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε την επιφάνεια εφαρµογής τους, το είδος του χρησιµοποιούµενου υλικού (ταχύτητα 
ξήρανσης, σύσταση, χρήση) και τη µέθοδο εφαρµογής τους. Ανάλογα µε το είδος του χρώµατος διακρίνονται στις ακόλουθες 
κατηγορίες: 
• Ελαιοχρωµατισµοί: Χρωµατισµοί µε ελαιοχρώµατα (λαδοµπογιές) απλοί ή σπατουλαριστοί επί επιχρισµένων, ξύλινων ή 
µεταλλικών επιφανειών ή επί θερµαντικών σωµάτων. 
• Χρωµατισµοί µε πλαστικά χρώµατα επί εσωτερικών ή εξωτερικών επιχρισµένων ή ξύλινων επιφανειών σπατουλαριστοί ή 
κοινοί 
• Υδροχρωµατισµοί, µε υδατοδιαλυτά χρώµατα (υδροχρώµατα, νεροµπογιές) όπως τα ασβεστοχρώµατα και τα 
τσιµεντοχρώµατα. 
• Βερνικοχρωµατισµοί µε διάφορα είδη βερνικοχρωµάτων (π.χ. ριπολίνες, ντούκο, βερνίκια εποξειδικών ρητινών) επί σιδηρών, 
ξύλινων, ελαιοχρωµατισµένων  ή σπατουλαρισµένων επιφανειών σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους. 
400.2 Υλικά 
400.2.1 Γενικές Απαιτήσεις 
α. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται στους χρωµατισµούς διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 
- υλικά προστασίας ή συντήρησης της επιφάνειας (αντισκωριακά, αντιµυκητικά, αντιδιαβρωτικά κτλ) 
- υλικά υποστρώµατος ή ενδιάµεσης στρώσης  

- υλικά τελικών στρώσεων (χρώµατα, βερνίκια). 
β. Οι χρωµατισµοί, τα αστάρια, οι πρώτες και οι τελικές στρώσεις για οποιαδήποτε επιφάνεια θα προέρχονται από τον ίδιο, 
αναγνωρισµένο και εγκεκριµένο από την Υπηρεσία κατασκευαστή. 
γ. Όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγκεκριµένα από την Υπηρεσία και συµβατά µε τις επιφάνειες, στις οποίες πρόκειται να 
εφαρµοσθούν. Πριν την οριστική επιλογή των αποχρώσεων των χρωµατισµών ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή της 
χρωµατικής µελέτης και για την υποβολή προς έγκριση στην Υπηρεσία δειγµάτων χρωµάτων σε µικρές επιφάνειες σύµφωνα µε το 
χρωµατολόγιο RAL και πιστοποιητικών από κάθε υλικό. Ο έλεγχος των δειγµάτων αφορά στο χρώµα και στα συστατικά του υλικού. 
Τα πιστοποιητικά επιβεβαιώνουν ότι τα υλικά ικανοποιούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές. Η Υπηρεσία αφού επιλέξει τις 
αποχρώσεις και εγκρίνει τα υλικά, δίνει έγγραφη εντολή στον Ανάδοχο να προβεί στην περαιτέρω εργασία των χρωµατισµών. 
δ. Ο Ανάδοχος χρησιµοποιεί τα υλικά σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης του εργοστασίου παραγωγής, τις προδιαγραφές του 
παρόντος και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
ε. Λόγω της µεγάλης σηµασίας που έχουν τα χρησιµοποιούµενα εργαλεία για την επιτυχία των χρωµατισµών, ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος να εφοδιάζει το προσωπικό του µε καινούργια και άριστης ποιότητας εργαλεία διαφόρων µεγεθών και µορφών, 
σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας. 
στ. Τα χρώµατα πρέπει να αποδίδουν επιφάνειες µε αντοχή στις συνθήκες του περιβάλλοντος, το πλύσιµο και τρίψιµο µε 
συνηθισµένα απορρυπαντικά. Η απόχρωση των επιφανειών πρέπει να παραµένει σταθερή. 
ζ. Από την αρχιτεκτονική µελέτη προδιαγράφονται οι απαιτούµενες τιµές των ακόλουθων ιδιοτήτων των χρωµάτων. Η 
επιλογή των υλικών ακολουθεί τις τιµές αυτές και αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου: 
- στιλπνότητα 
- αδιαφάνεια / βαθµός καλυπτικότητας 

- πρόσφυση 
- ελαστικότητα 

- ανθεκτικότητα 
- επικινδυνότητα 
η. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται σε ξύλινες επιφάνειες πρέπει να έχουν τις εξής ιδιότητες: 
- Να είναι αρκετά λεπτόρρευστα, ώστε να έχουν πολύ καλή πρόσφυση και δυνατότητα διεισδύσεως σε βάθος στη µάζα του 
ξύλου. 
- Να περιέχουν µυκητοκτόνες και εντοµοκτόνες ουσίες, ώστε να εξασφαλίζουν αποτελεσµατική και µακροχρόνια προστασία 
από τους µύκητες κτλ αλλά να µην είναι επιβλαβείς στους ανθρώπους. 



- Να περιέχουν ρητίνες που εξασφαλίζουν υδατοστεγανότητα και πολύ καλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία που εµποδίζει 
την ανάπτυξη µυκήτων. 
- Να περιέχουν διαφανείς χρωστικές ουσίες και διαφανή οξείδια του σιδήρου που απορροφούν την υπεριώδη ακτινοβολία και 
εµποδίζουν τη σκλήρυνση και την καταστροφή του υµένα. 
400.2.2 Προδιαγραφές 
Οι σηµαντικότερες ισχύουσες προδιαγραφές για τους χρωµατισµούς παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκοµίζει υλικά σύµφωνα µε τις προδιαγραφές αυτές ή άλλες ισοδύναµες της έγκρισης της Υπηρεσίας και να 
διενεργεί τους αντίστοιχους ελέγχους και δοκιµές, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία. 

Πίνακας 400.2.2 : Ισχύουσες Προδιαγραφές για Χρωµατισµούς 
# Εργασία ή Απαίτηση Πρότυπο 
1 2 5 

1 Ορολογία χρωµάτων και βερνικιών ΕΛΟΤ 547 
2 Όροι και ορισµοί για υλικά επικάλυψης ΕΛΟΤ ΕΝ 4618 
3 Χρώµατα, βερνίκια  - Όροι και ορισµοί των υλικών επιχρίσεως - Μέρος 1, 

Γενικοί Όροι 
ΕΛΟΤ ΕΝ 971 

4 Υλικά και συστήµατα επιχρίσεως για εξωτερικούς τοίχους και σκυρόδεµα ΕΛΟΤ ΕΝ 1062 
5 Πλαστικά Χρώµατα ΕΛΟΤ 788 
6 Βερνικοχρώµατα ΕΛΟΤ 864 
7 Προσδιορισµός αντοχής στην τριβή ΕΛΟΤ 1047 
8 Πρακτική απόδοση µε τη µέθοδο πινέλου ΕΛΟΤ 1205 
9 Προσδιορισµός αντοχής υγρών χρωµάτων στην εξάπλωση της καύσης ΕΛΟΤ 1206 
10 ∆ειγµατοληψία πρώτων υλών ΕΛΟΤ 121 
11 Προσδιορισµός καλυπτικής ικανότητας  
12 Εφαρµογή χρώµατος µε πινέλο σε µεγάλη επιφάνεια ΕΛΟΤ 694 
13 Μέθοδοι δοκιµών αξιολόγησης της συµβατότητας ενός προϊόντος µε την προς 

επίστρωση επιφάνεια 
ΕΛΟΤ 765 

14 Οδηγίες για τη δοκιµή επίδρασης φυσικών και καιρικών συνθηκών ΕΛΟΤ 824 
15 Οδηγίες για τη δοκιµή επίδρασης φυσικών καιρικών συνθηκών ΕΛΟΤ 824 
16 Προσδιορισµός κατάστασης και χρόνου πλήρους ξήρανσης – Μέθοδος δοκιµής ΕΛΟΤ ΕΝ 29117 
17 Εκτίµηση του βαθµού κιµωλίασης επιχρισµάτων για γενική χρήση ΕΛΟΤ 875 
18 ∆οκιµή πρόσφυσης ΕΛΟΤ 856 
19 Υπόστρωµα βερνικωµάτων πινέλου (βελατούρα) ΕΛΟΤ 876 
20 Ανάγλυφοι χρωµατισµοί τοίχων (ρελιέφ) ΕΛΟΤ 924 
21 Αστάρι προπαρασκευαστικό µεταλλικών επιφανειών ΕΛΟΤ 965 
22 Προσδιορισµός αντοχής στην υγρή απόξεση και δυνατότητας καθαρισµού των 

επιχρίσεων 
ΕΝ ISO 11998 

23 Χρώµατα και βερνίκια και πρώτες ύλες αυτών – Θερµοκρασίες και υγρασίες για 
εγκλιµατισµό και δοκιµές 

ΕΛΟΤ ΕΝ 23270  

24 ∆οκιµή αντοχής βερνικιών και ρητινών σε καυσαέρια ΕΛΟΤ 930 
25 Εξέταση και προετοιµασία δειγµάτων για δοκιµή ΕΛΟΤ ΕΝ 1513 
26 ∆ειγµατοληψία ΕΛΟΤ ΕΝ 15528 
27 ∆οκιµή Χάραξης ΕΛΟΤ ΕΝ 1518 
28 Προετοιµασία χαλύβδινων επιφανειών πριν από την εφαρµογή χρωµάτων και 

σχετικών προϊόντων – Οπτική αξιολόγηση της καθαρότητας της επιφάνειας 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8501 

400.2.3 ∆ιάφορα Υλικά  
α. Τα χρώµατα αποτελούνται από τα ακόλουθα συστατικά: 
- τις χρωστικές ουσίες, οι οποίες είναι ανόργανα ή οργανικά πολύ λεπτόκοκκα υλικά 
- το συνδετικό µέσο ή φορέας, που συνενώνει τους κόκκους της χρωστικής ουσίας και σχηµατίζει µια οµοιόµορφη και 
ανθεκτική µεµβράνη µετά την εξάτµιση του διαλυτικού ή αραιωτικού 
- το διαλυτικό ή αραιωτικό, που διατηρεί σε ρευστή µορφή το µίγµα και βοηθά στο σχηµατισµό της χρωµατικής µεµβράνης. 
β. Λινέλαιο 
- Το λινέλαιο αποτελεί το βασικό συστατικό των ελαιοχρωµάτων και των ασταριών. Κυριότερη του ιδιότητα, είναι η 
ξήρανση του από την επιφάνεια προς το βάθος, όταν έρχεται σε επαφή µε το οξυγόνο του περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό, οι 
στρώσεις των ελαιοχρωµάτων πρέπει να είναι λεπτού πάχους, αλλά και η κάθε µια από αυτές να εφαρµόζεται µετά την ξήρανση της 
προηγούµενης. Χρησιµοποιείται είτε ωµό είτε βρασµένο. 
- Η ξήρανση του ωµού λινελαίου δεν πρέπει να ξεπερνά τις 36 ώρες. ∆ιαφορετικά η Υπηρεσία απορρίπτει την όλη εργασία 
και επιβάλλει στον Ανάδοχο την ανακατασκευή της. Το ωµό λινέλαιο σε σύγκριση µε το βρασµένο δεν σκουραίνει το χρωµατισµό 
και δεν «ζαρώνει» ή «φουσκαλιάζει» τη χρωµατική στρώση της επιφάνειας. Απαγορεύεται η χρήση του σε πορώδεις επιφάνειες 
(τούβλα, κεραµίδια, καινούργια επιχρίσµατα κτλ), ενώ επιβάλλεται η χρήση του στην παρασκευή των ασταριών.  
- Το βρασµένο λινέλαιο είναι αρκετά σκουρότερο από το ωµό, αλλά όπως και αυτό, επιταχύνει την ξήρανση (24 h - 26 h) του 
χρωµατισµού και αυξάνει την ελαστικότητα του. Παράγεται µε θέρµανση µίγµατος ωµού λινελαίου και µικρής ποσότητας 
στεγνωτικού υλικού και χρησιµοποιείται για εξωτερικούς χρωµατισµούς (σε ποσοστό 25% -33% του ωµού), ή όπου απαιτείται η 
επιτάχυνση της ξήρανσης. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιούνται και στερεωτικές ουσίες. 
γ. Υαλόχαρτα 



- Τα υαλόχαρτα είναι φύλλα χαρτιού από την µία όψη, µε επικολληµένα θρύµµατα ύαλου από την άλλη. Χρησιµοποιούνται 
πριν την εφαρµογή των χρωµατισµών για τον καθαρισµό των επιχρισµάτων και λοιπών επιφανειών µε επίτριψη. Ανάλογα µε το 
µέγεθος των θρυµµάτων του ύαλου, τα υαλόχαρτα χαρακτηρίζονται ως αδρά (χονδρά), λεπτά (ψιλά) ή πολύ λεπτά, µε την ένδειξη Νο 
2, Νο 0 κτλ. 
- Για τις πολύ λεπτές επιτρίψεις χωρίς τον κίνδυνο εµφάνισης χαραγών, χρησιµοποιούνται τριµµένα υαλόχαρτα, τα οποία 
ονοµάζονται κοινά απόχαρτα. 
- Τα σµυριδόχαρτα είναι φύλλα χαρτιού ή ύφασµα, µε σκόνη σµύριδας. Χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό µε επίτριψη 
των µεταλλικών επιφανειών. Ένας ειδικός τύπος σµυριδόχαρτου είναι το κατάλληλο για τρίψιµο µε διαβροχή, το οποίο 
χρησιµοποιείται σε χρωµατισµούς ντούκο (ντουκόχαρτο). 
δ. ∆ιάφορα άλλα Υλικά  
- Τα στεγνωτικά υλικά είναι υγρά που προστίθενται στα ελαιοχρώµατα, µε σκοπό την επιτάχυνση της ξήρανσης τους. 
Χρησιµοποιούνται σε µικρή ποσότητα για την παρασκευή των χρωµάτων. 
- Στην περίπτωση χρωµατισµού µε πλαστικά χρώµατα, για τα απαιτούµενα στοκαρίσµατα της επιφάνειας χρησιµοποιείται 
στόκος που παράγεται µε την ανάµειξη έτοιµου λευκού πλαστικού χρώµατος και τσίγκου σε σκόνη (πλαστικός στόκος).  
- Το υλικό σπατουλαρίσµατος είναι παχύρρευστο και χρησιµοποιείται για τον σχηµατισµό λείου και οµαλού υποστρώµατος 
των χρωµατισµών. Για ντουκοχρώµατα, όπως και για µεταλλικές επιφάνειες, χρησιµοποιείται ειδικό υλικό σπατουλαρίσµατος 
(αντουί ντούκο). 
400.2.4  Πλαστικά Χρώµατα 
α. Τα πλαστικά χρώµατα, διακρίνονται για την ταχύτατη ξήρανση τους, τη µεγαλύτερη αντοχή, την ελαστικότητα και την 
ανθεκτικότητα τους µέσα στον χρόνο. Χρησιµοποιούνται για τον χρωµατισµό των ξύλινων και επιχρισµένων επιφανειών. Έχουν ως 
φορέα παρασκευής είτε νερό (αιωρήµατα) είτε οργανικούς διαλύτες (διαλύµατα). Τα συνηθέστερα είδη πλαστικών χρωµάτων είναι 
τα πολυβινυλικά, τα ακρυλικά και τα χρώµατα από καουτσούκ. 
β. Στα πλαστικά χρώµατα, η αραίωση, όποτε απαιτείται, επιβάλλεται να γίνεται µε προσθήκη και ανάµιξη µικρής ποσότητας 
καθαρού νερού, εφ' όσον ο φορέας παρασκευής είναι το νερό. ∆ιαφορετικά η αραίωση γίνεται µε το υλικό-οργανικό διαλύτη που 
είναι και ο φορέας παρασκευής του χρώµατος. Κατά την αραίωση των πλαστικών χρωµάτων πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψη ότι, στις 
λιγότερο απορροφητικές επιφάνειες, το πλαστικό θα είναι πυκνότερο, γιατί ο χρωµατισµός αποκτά λεία και όχι πορώδη υφή. 
γ. Τα πλαστικά χρώµατα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
- είναι άοσµα 

- δεν είναι εύφλεκτα 
- στεγνώνουν το πολύ σε 1 h 

- µπορούν να επικαλυφθούν από την εποµένη στρώση µετά από 3 h - 4 h 
- αποξηραίνονται πλήρως µετά από 12-15 h 

- µπορούν να πλυθούν µετά από 5 -10 ηµέρες και δεν επηρεάζονται από το σαπούνι 
- αφήνουν τη χρωµατισµένη επιφάνεια να αναπνέει 

- διαστρώνονται µε ψεκαστήρα (πιστόλι), µε κύλινδρο (ρολό) ή µε πλατύ πινέλο. 
400.2.5 Ελαιοχρώµατα  
α. Τα ελαιοχρώµατα είναι είτε τυποποιηµένα βιοµηχανικά προϊόντα είτε προϊόντα παρασκευασµένα  στο εργοτάξιο. 
Χρησιµοποιούνται για τον χρωµατισµό ξύλινων, µεταλλικών και επιχρισµένων επιφανειών. 
β. Για τους ελαιοχρωµατισµούς, χρησιµοποιείται τυποποιηµένο χρώµα σε µικρή ποσότητα ή συνδυασµός περισσοτέρων 
ελαιοχρωµάτων. Η ποσότητα του τερεβινθελαίου µειώνεται σηµαντικά για το υλικό της τελευταίας στρώσης και συνήθως 
παραλείπεται τελείως, κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
γ. Για την προστασία των µεταλλικών επιφανειών από τις οξειδώσεις χρησιµοποιούνται ελαιοχρώµατα µίνιου κατά τις οδηγίες 
της Υπηρεσίας. 
400.2.6 Βερνίκια 
α. Τα συνήθη βερνίκια είναι άχροα παρασκευάσµατα σε υγρή διάφανη µορφή, τα οποία σχηµατίζουν στην επιφάνεια λεπτή 
µεµβράνη, που δεν µεταβάλλει την φυσική της αίσθηση (π.χ. ξύλινη επιφάνεια) ή την αρχική της απόχρωση (π.χ. ελαιοχρωµατισµένη 
επιφάνεια). Υπάρχουν επίσης και έγχρωµα βερνίκια που περιέχουν ειδικές συµβατές χρωστικές ουσίες, τα οποία χρησιµοποιούνται 
συνήθως για τη συντήρηση ή για την επίτευξη οµοιόµορφης εµφάνισης ήδη βερνικωµένων επιφανειών. 
β. Τα βερνίκια εφαρµόζονται σε λεπτότατα στρώµατα (φιλµ) και πρέπει να εµφανίζουν ελαστικότητα προς αποφυγή 
δηµιουργίας σχισµών (να µην σπάνε). 
γ. Βερνίκια που προορίζονται για εφαρµογή σε εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να αντέχουν στις καιρικές συνθήκες. 
δ. ∆ιακρίνουµε τις εξής βασικές κατηγορίες βερνικιών : 
- Τα ελαιώδη (λαδερά) βερνίκια παρασκευάζονται από λινέλαιο και από µικρή ποσότητα στεγνωτικού. Τα ελαιώδη βερνίκια 
είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση ενώ για τις εσωτερικές χρήσεις προτιµώνται ελαιώδη βερνίκια µε µικρότερη περιεκτικότητα 
λινέλαιου και περισσότερο τερεβινθέλαιο (νεφτιλίδικα). 
- Τα πτητικά βερνίκια (νεφτιού, οινοπνεύµατος κτλ), έχουν µικρότερη ελαστικότητα έναντι των ελαιωδών γι αυτό και 
χρησιµοποιούνται για τις εσωτερικές επιφάνειες. 
- Τα πλαστικά βερνίκια παρασκευάζονται από συνθετικές ρητίνες και µε κατάλληλο, κατά περίπτωση (ανάλογα µε το είδος 
της συνθετικής ρητίνης), οργανικό διαλύτη. 
- Τα βερνίκια ντούκο παρασκευάζονται από παράγωγα της κυτταρίνης και διαλύονται µέσα σε οργανικούς διαλύτες. Αυτά 
διακρίνονται για τη µεγάλη αντοχή και ελαστικότητα τους. Οι µεµβράνες που σχηµατίζουν ξηραίνονται ταχύτατα µόνο στον αέρα 
και στεγνώνουν πολύ γρήγορα. 
400.3  Εκτέλεση Εργασιών 
400.3.1 Γενικά  
α. Για την επιλογή του συστήµατος βαφής λαµβάνονται υπ’ όψιν οι ακόλουθοι παράγοντες: 



- η φύση και το υλικό της επιφάνειας εφαρµογής (πλινθοδοµές, επιχρισµένες επιφάνειες, λιθοδοµές, σκυρόδεµα, µεταλλικές 
επιφάνειες, ξύλινες επιφάνειες κτλ) 
- οι συνθήκες έκθεσης της επιφάνειας (καιρικές, ατµοσφαιρικές, µηχανικές καταπονήσεις χρήσης, περιβάλλον) 

- οι πιθανές ειδικές απαιτήσεις (στεγανότητα, υδροπερατότητα, αντοχή στη φωτιά, ατοξικότητα κτλ). 
β. Ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία πλήρη κατάλογο χρωµάτων που περιέχει τους 
χρωµατισµούς για όλα τα τελειώµατα και τις επιφάνειες στα πλαίσια της εγκεκριµένης χρωµατικής µελέτης. Στον κατάλογο αυτόν 
αναγράφονται τα εξής στοιχεία για κάθε επιφάνεια:  
- η απαιτούµενη προετοιµασία 

- η ονοµασία και ο τύπος του χρώµατος 
- ο απαιτούµενος αριθµός στρώσεων.  
γ. Ο Ανάδοχος θα επιτρέπει στους εκπροσώπους των εργοστασίων παραγωγής των χρωµάτων να επιθεωρούν την εκτέλεση 
των εργασιών και να λαµβάνουν δείγµατα των υλικών τους από το εργοτάξιο. 
δ. Ο Ανάδοχος προχωρά στις εργασίες χρωµατισµών µόνο µετά την έγκριση αντιπροσωπευτικών δειγµάτων επιφανειών κάθε 
τύπου χρωµατισµού από την Υπηρεσία. Γενικά τα δείγµατα ανεγείρονται επί τόπου του έργου. Τα δείγµατα επιφανείας ως 2 m2 
ανεγείρονται σε χώρο και µε τον τρόπο που υποδεικνύει η Υπηρεσία. Ενδείκνυται το δείγµα να κατασκευάζεται στη δυσµενέστερη 
θέση και να ελέγχεται, αφού στεγνώσει και εκτεθεί στις προβλεπόµενες συνθήκες έκθεσης. Μόνο αφού εγκριθεί ο χρωµατισµένος 
χώρος από την Υπηρεσία, ξεκινούν οι εργασίες. Ο χώρος στην τελική του µορφή θα παραµείνει ανέπαφος µέχρι την πλήρη 
αποπεράτωση των χρωµατισµών. Όπου απαιτούνται τελειώµατα όχι λεία, ο Ανάδοχος υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία 
δείγµατα κατασκευών διαστάσεων 1 m x 1m, τα οποία διατηρεί στο εργοτάξιο µέχρι την περάτωση των εργασιών. Τα δείγµατα 
εργασίας κατασκευάζονται κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 1514. 
ε. Ο Ανάδοχος ενηµερώνει την Υπηρεσία 3 ηµέρες πριν την έναρξη των εργασιών. 
στ. Στην περίπτωση των εξωτερικών χρωµατισµών τα απαιτούµενα ικριώµατα (σταθερά ή κινητά), πρέπει να µην στηρίζονται 
από την επιφάνεια της πρόσοψης (τρυπόξυλα), να παρέχουν την απαιτούµενη ασφάλεια στους εργαζόµενους και τρίτους, και να είναι 
κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
ζ. Κάθε φορά που ο Ανάδοχος παρασκευάζει οποιοδήποτε χρώµα, η ποσότητα του πρέπει να είναι λίγο µεγαλύτερη από την 
απαιτούµενη. 
η. ∆εν επιτρέπεται η ανάµιξη ανοµοιογενών υλικών χρωµατισµών. Τα υλικά χρωµατισµών θα πρέπει να αναµιγνύονται καλά 
ώστε να αποκτούν µία οµαλή συνοχή και πυκνότητα προτού χρησιµοποιηθούν, εκτός αν το εργοστάσιο παραγωγής έχει υποδείξει 
διαφορετικά. Πριν από την ανάµιξη γίνεται ακριβής υπολογισµός της ποσότητας από τον Ανάδοχο, ώστε να αποφεύγονται οι πολλές 
αναµίξεις και να εξασφαλίζεται η οµοιοχρωµία. 
θ. Οι κόλλες θα αναµιγνύονται καλά, θα διατηρούνται σε καθαρά δοχεία και θα χρησιµοποιούνται µετά το άνοιγµα του 
δοχείου µέσα στο χρόνο που συνιστά το εργοστάσιο παραγωγής. 
ι. Σε ένα κτίριο, καταρχήν, χρωµατίζονται πρώτα οι οροφές, κατόπιν οι τοίχοι και στη συνέχεια τα κουφώµατα. Η εργασία 
χρωµατισµού κατακόρυφων επιφανειών ξεκινά από τις γωνίες του χώρου, την περίµετρο των παραθύρων, των θυρών και των 
διακοπτών µε πινέλο και συνεχίζεται προς τα µέσα του χώρου µε ρολό ή πινέλο. Ο χρωµατισµός µε ρολό γίνεται από πάνω προς τα 
κάτω. 
400.3.2 Μεταφορά και Αποθήκευση Υλικών 
α. Τα υλικά παραδίδονται σε σφραγισµένες συσκευασίες που φέρουν ετικέτες µε τις ακόλουθες πληροφορίες: 
- χρώµα (ονοµασία, τύπος, κωδικός σύνθεσης)  
- ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης 

- όνοµα κατασκευαστή  
- οδηγίες χρήσης και συµβατά υλικά  

- αριθµό παρτίδας 
- τοξικότητα και βαθµό επικινδυνότητας 
β. Τα υλικά χρωµατισµών που προσκοµίζονται σε χτυπηµένα, µη σφραγισµένα και µη αεροστεγή δοχεία, που επιτρέπουν την 
εξάτµιση, τη µόλυνση ή την απώλεια υλικού απορρίπτονται. 
γ. Ο Ανάδοχος εξακριβώνει ότι οι παραδόσεις των υλικών φέρουν ηµεροµηνία παράδοσης και χρησιµοποιεί τα υλικά κατά 
σειρά παράδοσής τους. Υλικά που έχουν αλλοιωθεί ή έχει διέλθει η ηµεροµηνία λήξης τους, πρέπει να αποµακρύνονται αµέσως από 
το εργοτάξιο. 
δ. Όλα τα χρώµατα, εκτός από αυτά που έχουν ως βάση το νερό ή ασφαλτικά πρέπει να παραδίδονται σε δοχεία 
περιεκτικότητας όχι µεγαλύτερη από 5 lt. 
ε. Όλα τα υλικά αποθηκεύονται συσκευασµένα σε καθαρούς και ξηρούς χώρους. Τα χρώµατα ειδικότερα αποθηκεύονται σε 
καθαρούς, ξηρούς, και δροσερούς χώρους προστατευµένους από ακραίες θερµοκρασίες. Για τα υλικά µε βάση το νερό λαµβάνονται 
µέτρα προστασίας κατά του παγετού. Η µεταφορά και αποθήκευση των εύφλεκτων υλικών χρωµατισµών πρέπει να ακολουθεί τους 
κανόνες ασφαλείας. 
στ. Ο Ανάδοχος παραδίδει στην Υπηρεσία µετά το πέρας των εργασιών 2% επιπλέον από κάθε υλικό, µε ελάχιστο 1 δοχείο 5 lt 
και σε ακέραια δοχεία. 
400.3.3  Περιβαλλοντικές Συνθήκες 
α. Τα συνήθη επιτρεπτά όρια θερµοκρασίας του περιβάλλοντος για τις εργασίες χρωµατισµών είναι από 10°C - 40°C.  
β. Οι εργασίες χρωµατισµού των σιδηρών επιφανειών δεν διεξάγονται όταν η επιφανειακή θερµοκρασία του µετάλλου είναι 
µικρότερη από 3°C. Για να αποτραπεί ο κίνδυνος υγροποίησης των υδρατµών επί της µεταλλικής επιφάνειας, επιτρέπεται η 
διεξαγωγή χρωµατισµών µέχρι θερµοκρασία 3°C µεγαλύτερης από το σηµείο υγροποίησης. 
γ. Στις περιόδους χαµηλής θερµοκρασίας περιβάλλοντος πρέπει να αποφεύγονται οι εργασίες χρωµατισµών και ειδικά των 
υδατοδιαλυτών χρωµατισµών. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, απαιτείται θέρµανση του προς χρωµατισµό χώρου: 
- Πριν την έναρξη των χρωµατισµών πρέπει να έχει ήδη θερµανθεί καλά ο χώρος και η θερµοκρασία του να βρίσκεται µέσα 
στα επιτρεπτά όρια. Η θερµοκρασία της προς χρωµατισµό επιφάνειας και του περιβάλλοντος χώρου ελέγχεται µε θερµόµετρο και 



πρέπει να συµφωνεί µε τη συνιστώµενη από τον κατασκευαστή του χρώµατος και θα παραµένει τουλάχιστον στην ελάχιστη, µέχρι το 
χρώµα να στεγνώσει τελείως. (Αν το χρώµα δεν έχει κολλώδη υφή και µε µέτριο τρίψιµο της επιφάνειας µε το δάχτυλο δεν 
τραυµατίζεται, έχει στεγνώσει.) 
- Τηρούνται οι σχετικές απαιτήσεις για τα όρια περιεκτικότητας σε υγρασία, όσον αφορά στα απορροφητικά υλικά (ξύλο, 
επίχρισµα κτλ). Με τη χρήση υγρασιόµετρου διασφαλίζεται, ότι η περιεκτικότητα σε υγρασία είναι εντός των προδιαγεγραµµένων 
ορίων πριν την έναρξη της εργασίας χρωµατισµού. 
- Οι εξωτερικές εργασίες δεν θα εκτελούνται όταν οι συνθήκες είναι δυσµενείς (π.χ. υπό συνθήκες αυξηµένης υγρασίας, ή 
υπό συνθήκες αυξηµένης θερµοκρασίας όπου δηµιουργούνται κύστες και ρυτιδώσεις στο χρώµα). 
- ∆εν επιτρέπεται η αραίωση του χρώµατος σε ψυχρούς χώρους. Το χρώµα πρέπει να µεταφερθεί στον προς χρωµατισµό 
χώρο και να αραιωθεί εκεί. Υλικό που έχει αραιωθεί υπό συνθήκες ψύχους, είναι δυνατόν να είναι υπερβολικά αραιό σε κανονικές 
θερµοκρασιακές συνθήκες. 
400.3.4 Προετοιµασία  
α. Ο Ανάδοχος προετοιµάζει τις επιφάνειες σύµφωνα µε τις υποδείξεις του εργοστασίου παραγωγής των χρωµάτων.  
β. Πριν την έναρξη των εργασιών χρωµατισµών αφαιρούνται από τις προς χρωµατισµό επιφάνειες τα διάφορα εξαρτήµατα 
που δεν πρόκειται να χρωµατιστούν (εξαρτήµατα παραθύρων, θυρών, πλακίδια από ηλεκτρικές πρίζες, διακόπτες κτλ), τα οποία θα 
επανατοποθετούνται µετά το πέρας των εργασιών. 
γ. Όλες οι οπές, ρωγµές, αρµοί που είναι ελαττωµατικοί και άλλα ελαττώµατα των προς χρωµατισµό επιφανειών 
επιδιορθώνονται πριν την έναρξη της εργασίας.  
δ. Αµέσως πριν από το χρωµατισµό θα καθαρίζονται όλες οι επιφάνειες, έτσι ώστε να αφαιρείται η σκόνη, τυχόν ακαθαρσίες 
και χαλαρά υλικά. Στις περιπτώσεις επαναχρωµατισµού θα πρέπει να αποµακρύνονται τα υπολείµµατα προηγούµενων χρωµάτων 
από την επιφάνεια µε σκληρή µεταλλική βούρτσα ή µε έκπλυση νερού ή ατµού υπό πίεση ή µε αµµοβολή. Ο καθαρισµός των 
επιφανειών από αέριους ή αερόφερτους ρύπους (αιθάλη, σκόνη κτλ) γίνεται συνήθως µε νερό από κάτω προς τα πάνω. Σε δύσκολες 
περιπτώσεις µπορεί να χρησιµοποιηθεί νερό υπό πίεση καθώς και κατάλληλα απορρυπαντικά. Στην περίπτωση που έχουν αναπτυχθεί 
µύκητες στην επιφάνεια, επιβάλλεται πλύσιµο µε µυκητοκτόνο. 
ε. Η αποµάκρυνση των χαλαρών υλικών από τις σιδηρές επιφάνειες γίνεται µε σφυρί (µατσακόνι), ενώ σε ξύλινες επιφάνειες 
επιτυγχάνεται µε φλόγα καµινέτου, η οποία έχει το πλεονέκτηµα ότι ξηραίνει την επιφάνεια. Στις µεταλλικές επιφάνειες πρέπει 
συγχρόνως να γίνεται εκτράχυνση της επιφάνειας µε υαλόχαρτο, σµυριδόπανο ή αµµοβολή για την αύξηση της πρόσφυσης. 
στ. Η προετοιµασία των σιδηρών τµηµάτων των κατασκευών για το χρωµατισµό τους ακολουθεί τα πρότυπα ΕΝ ISO 8501, 
8502 και τα ΕΝ ISO 11924, 11925, 11926, 11927. Το σταθεροποιητικό υδατοδιαλυτό υλικό για την επεξεργασία των επιφανειών των 
µεταλλικών κουφωµάτων και λοιπών σιδηρών κατασκευών των κτιρίων, ώστε η οποιαδήποτε σκουριά να µετατρέπεται σε συµπαγές 
και σταθερό φιλµ, επαλείφεται στις επιφάνειες των µεταλλικών κουφωµάτων και λοιπών σιδηρών κατασκευών πριν από το 
χρωµατισµό τους, εφόσον υπάρξουν ίχνη σκουριάς, σύµφωνα τις προδιαγραφές του παρόντος, του εργοστασίου παραγωγής και τις 
εντολές της Υπηρεσίας. Η εφαρµογή του σταθεροποιητικού υλικού γίνεται µε ρολό ή πινέλο (15 m2/kg - 20 m2/kg), αφού 
προηγουµένως αποµακρυνθεί η σαθρή σκουριά. Η σταθεροποίηση της σκουριάς µετά την εφαρµογή του υλικού, χαρακτηρίζεται από 
την αλλαγή του χρώµατος της σκουριασµένης επιφάνειας από καφεκόκκινο σε µπλε-µαύρο και ολοκληρώνεται σε 2 h - 3 h, 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής και τις εντολές της Υπηρεσίας. Στη συνέχεια η σταθεροποιηµένη 
επιφάνεια επαλείφεται µε µίνιο και τον τελικό χρωµατισµό της. Σε περίπτωση που και µετά την κατεργασία η σκουριά παραµένει, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τη µεταλλική κατασκευή µε µηχανικό τρόπο σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας. 
ζ. Σε περίπτωση που η Υπηρεσία επιβάλλει στον Ανάδοχο να καλύψει µε άλλο χρωµατισµό µια ήδη χρωµατισµένη επιφάνεια 
τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από το νέο χρωµατισµό να εφαρµόσει στρώσεις στερεωτικής ουσίας.  
η. Οι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται στο εργοτάξιο πριν την εφαρµογή του χρωµατισµού  σε µια επιφάνεια είναι οι 
ακόλουθοι: 
- Έλεγχος καλυπτικής ικανότητας (η ικανότητα ενός χρώµατος να καλύψει µια ορισµένη επιφάνεια µε όσο το δυνατόν 
µικρότερη ποσότητα υλικού ή µε όσο το δυνατό λεπτότερη µεµβράνη). Χρωµατίζονται γυάλινες επιφάνειες µε µικρές, διαφορετικού 
βάρους, ποσότητες χρώµατος και µε διαφορετικό πάχος στρώσεως. Κάτω από τις πλάκες τοποθετείται φύλλο εφηµερίδας και η 
δυνατότητα ή µη ανάγνωσης των γραµµάτων προσδιορίζει την καλυπτική ικανότητα του χρώµατος. 
- Έλεγχος πρόσφυσης (η συγκολλητική ικανότητα ενός χρώµατος). Επικολλάται στην χρωµατισµένη επιφάνεια αυτοκόλλητη 
ταινία και αν κατά την αποκόλληση της δεν παρασύρεται το χρώµα, η πρόσφυση θεωρείται ικανοποιητική. 
- Έλεγχος ευκαµψίας (ικανότητα της µεµβράνης να παρακολουθεί τις παραµορφώσεις της επιφάνειας, χωρίς να αποκολλάται, 
να θρυµµατίζεται ή να υφίσταται ρωγµές). Χρωµατίζεται ένα τεµάχιο παρόµοιο µε την προς χρωµατισµό επιφάνεια και κατά την 
κάµψη του ο χρωµατισµός δεν πρέπει να υποστεί καµία βλάβη. 
θ. Τα χρώµατα δεν εφαρµόζονται σε επιφάνειες που παρουσιάζουν τα ακόλουθα ελαττώµατα: 
- µαλακό, φθαρµένο επίχρισµα 

- υγρό επίχρισµα 
- υγρή ξυλεία 
- λιπαρότητα ή σκουριά 
400.3.5 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής 
α. Οι προϋποθέσεις επιτυχίας του χρωµατισµού καθοριστικό ρόλο παίζουν οι ακόλουθοι παράγοντες: 
- η κατάσταση της προς χρωµατισµό επιφάνειας και η προετοιµασία της 

- η σύνθεση και η ποιότητα των υλικών που χρησιµοποιούνται και η συµβατότητα µεταξύ τους και µε την επιφάνεια 
- το απαιτούµενο συνολικό πάχος του χρωµατισµού 

- οι καιρικές και οι ατµοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια των εργασιών χρωµατισµού 
- η εµπειρία και η ειδίκευση του τεχνικού προσωπικού. 
β. Όλες οι εργασίες εκτελούνται από έµπειρους τεχνίτες, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής, την παρούσα 
και την ΕΤΣΥ, τις ειδικές παρατηρήσεις της µελέτης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 



γ. Στις περιπτώσεις που η χρήση ασταριού ή άλλης επεξεργασίας της επιφανείας συνιστάται από το εργοστάσιο παραγωγής 
του χρώµατος, για την εφαρµογή της τελικής στρώσης και δεν ορίζεται ρητά από τις προδιαγραφές, η επεξεργασία γίνεται σύµφωνα 
µε τις υποδείξεις του εργοστασίου παραγωγής ή / και της Υπηρεσίας. 
δ. Οι στρώσεις των χρωµατισµών εφαρµόζονται σε καθαρές στεγνές επιφάνειες υπό ξηρές ατµοσφαιρικές συνθήκες και κατά 
τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. Κάθε στρώση εφαρµόζεται µόνο αφού ξηραθούν οι προηγούµενες στρώσεις.  
ε. Στις περιπτώσεις που στο παρόν άρθρο ή στις οδηγίες χρήσης του εργοστασίου παραγωγής των υλικών δεν καθορίζεται 
διαφορετικά, ο Ανάδοχος επιλέγει τη µέθοδο εφαρµογής των χρωµάτων (πινέλο, ψεκασµός, ρολό), την οποία εφαρµόζει µετά τη 
λήψη της σχετικής έγκρισης της Υπηρεσίας.  
στ. Πριν από την εφαρµογή της τελικής στρώσης οποιουδήποτε χρωµατισµού πρέπει: 
- να έχουν αποπερατωθεί όλες οι υπόλοιπες εργασίες 
- να έχουν αποµακρυνθεί από τους χώρους όλα τα άχρηστα υλικά και όσα αντικείµενα κτλ µπορούν να προκαλέσουν στους 
χρωµατισµούς την παραµικρή ζηµιά 
- να έχουν καθαριστεί τα δάπεδα, οι εξώστες κτλ. 
ζ. Το ψιλοστοκάρισµα εκτελείται µε πλαστικό στόκο. Ο πλαστικός στόκος ενδείκνυται και για τις σπατουλαριστές επιφάνειες 
και για κάθε άλλη εργασία που εκτελείται µε πλαστικό αστάρωµα, ώστε η επιφάνεια εφαρµογής των πλαστικών χρωµάτων να µην 
έχει ελαιώδη υφή. Αν το ψιλοστοκάρισµα παραλειφθεί για την απλούστευση της εργασίας, πρέπει οπωσδήποτε το υλικό της 
δεύτερης στρώσης σπατουλαρίσµατος να έχει αρκετή ποσότητα τερεβινθελαίου. 
η. Αν µετά την πρώτη στρώση βαφής διακρίνονται επιφανειακές ατέλειες, θα πρέπει αυτές πριν τη δεύτερη στρώση να 
επιδιορθωθούν και η δεύτερη στρώση να ακολουθήσει µετά την πλήρη ξήρανση της πρώτης και τον καθαρισµό από σκόνες και 
άλλες ουσίες της επιφάνειας. Αν διαπιστωθεί η παρουσία µυκήτων, λόγω κλιµατολογικών συνθηκών, µετά την πρώτη στρώση 
χρώµατος οι επιφάνειες πλένονται µε ειδικά µυκητοκτόνα διαλύµατα. 
θ. Η χρήση πολλών στρώσεων υγροµονωτικών ουσιών σε επιφάνειες υποστρωµάτων που παρουσιάζουν αυξηµένη υγρασία 
πρέπει να αποφεύγεται, γιατί η υγρασία θα παρουσιαστεί σε άλλο σηµείο της επιφάνειας.  
ι. Το επιθυµητό τελικό πάχος του χρώµατος πρέπει να επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή πολλών στρώσεων του υλικού και όχι 
µε την εφαρµογή µιας παχιάς στρώσης. 
ια. Αστοχίες στην εφαρµογή των χρωµατισµών οδηγούν στα ακόλουθα προβλήµατα: 
- Φουσκάλες εµφανίζονται, όταν η προς χρωµατισµό επιφάνεια είναι υγρή, όταν εφαρµόζεται στρώση µε πάχος µεγαλύτερο 
από το προβλεπόµενο ή όταν έχει επιλεχθεί ακατάλληλο σύστηµα χρωµατισµού. 
- «Κρέµασµα» ή «τρέξιµο» του χρώµατος παρουσιάζεται σε κατακόρυφες επιφάνειες, όταν εφαρµόζεται στρώση µε πάχος 
µεγαλύτερο από το προβλεπόµενο, ή όταν το χρώµα είναι πολύ αραιό ή δεν έχει την κατάλληλη θιξοτροπία. 
- Μείωση της στιλπνότητας του χρώµατος κατά την εφαρµογή ή κατά τη ξήρανσή του, είναι δυνατόν να εµφανιστεί είτε 
λόγω υγρής επιφάνειας εφαρµογής, είτε λόγω σφάλµατος στην αραίωση του χρώµατος. 
- Ανοµοιόµορφη κάλυψη της επιφάνειας οφείλεται σε χρήση ακατάλληλου αραιωτικού ή σε µικρή αναλογία αραίωσης. 

- Κιµωλίαση (αποσύνθεση της µεµβράνης) εµφανίζεται ως λευκή και εύκολα αποµακρυνόµενη σκόνη στην επιφάνεια. 
- Κροκοδείλωση (σχίσιµο της επιφάνειας σε ακανόνιστα σχήµατα) οφείλεται είτε στην εφαρµογή στρώσης µεγάλου πάχους 
σε µαλακό ή ασταθές υπόστρωµα, σε ελλιπή ξήρανση των ενδιάµεσων σταδίων χρωµατισµού είτε στη φυσιολογική γήρανση του 
χρώµατος (οπότε δεν αποτελεί ελάττωµα). 
400.3.6 Προστασία 
α. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντηρεί τους χρωµατισµούς µέχρι την οριστική παραλαβή του έργου, εκτός εάν οι 
παρουσιαζόµενες φθορές, κτλ δεν οφείλονται σε λάθη και παραλείψεις που αφορούν τα υλικά, τον τρόπο προετοιµασίας της 
επιφάνειας, και την εφαρµογή των χρωµάτων, αλλά σε συνηθισµένη χρήση των χώρων. 
β. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προστασία των παρακείµενων επιφανειών και άλλων οικοδοµικών στοιχείων στις 
χρωµατιζόµενες επιφάνειες (από χτυπήµατα, πιτσιλίσµατα κτλ). Είναι επίσης υπεύθυνος για την προστασία υαλοπινάκων µε 
γραµµώσεις, υαλοπινάκων µε επεξεργασία αµµοβολής και αδιαφανών (τριµµένων) υαλοπινάκων από τα λιπαρά συστατικά των 
χρωµατισµών. Τα µέτρα προστασίας ισχύουν µέχρι την πλήρη περάτωση και παράδοση της εργασίας σε άριστη κατάσταση. Η 
ποιότητα της προστασίας θα πρέπει να είναι ανάλογη των συνθηκών λαµβανοµένων υπόψη της προόδου των κατασκευαστικών 
εργασιών και της γενικής κατάστασης των οικοδοµικών εργασιών. Θα τοποθετούνται σήµατα «Προσοχή Χρώµατα» στο χώρο και 
εφόσον κριθεί απαραίτητο τοποθετούνται και προστατευτικά εµπόδια. 
γ. Ο κάθε χώρος κατά τη διάρκεια του χρωµατισµού προστατεύεται από τη σκόνη οποθενδήποτε και αν προέρχεται αυτή. 
δ. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των ακόλουθων ειδικών µέτρων ασφαλείας που απαιτούνται για τη χρήση 
ψεκαστήρων (πιστόλια ψεκασµού) και για τον καθαρισµό µε αµµοβολή. Οι απαιτήσεις ασφαλείας για τη χρήση των ψεκαστήρων και 
των εκτοξευτήρων θα ακολουθούν το πρότυπο ΕΝ ISO 1953. 
- Το προσωπικό που χρησιµοποιεί ψεκαστήρες πρέπει να φοράει προστατευτικά προσωπεία κατά τη διάρκεια του ψεκασµού. 

- Πρέπει να διασφαλίζεται συνεχής και επαρκής αερισµός των κλειστών χώρων κατά τη διάρκεια του ψεκασµού. 
- Στην περίπτωση ψεκασµού του εσωτερικού  δεξαµενών, και άλλων παρόµοιων περιορισµένων χώρων ζητείται η γνώµη 
µηχανικού ασφαλείας για τον προσδιορισµό του απαιτούµενου αερισµού. Η εργασία εκτελείται υπό τη συνεχή παρουσία 
εντεταλµένου ατόµου, το οποίο είναι εκτός του κλειστού χώρου και έχει συνεχή οπτική επαφή µε τα τεκταινόµενα µέσα στο χώρο. 
- Ο αερισµός ελέγχεται µετά τον ψεκασµό, ώστε να εξακριβώνεται ότι όλοι οι χώροι έχουν αεριστεί πλήρως, πριν επιτραπεί 
το κάπνισµα, η φωτιά ή η χρήση εξοπλισµού που µπορεί να προκαλέσει σπινθήρες. 
- Κατά τη διάρκεια του καθαρισµού των επιφανειών µε αµµοβολή, το προσωπικό πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε τον 
απαιτούµενο προστατευτικό εξοπλισµό. 
- Όποτε χρησιµοποιούνται κινητήρες εσωτερικής καύσης σε κλειστούς χώρους πρέπει να γίνεται συχνός έλεγχος της 
περιεκτικότητας του αέρα σε µονοξείδιο του άνθρακα. Επίσης, ο ηλεκτροκίνητος εξοπλισµός θα είναι εφοδιασµένος µε 
αντιεκρηκτικές διατάξεις. 



400.3.7 Ασταρώµατα 
α. Τα αστάρια αποτελούν την πρώτη στρώση προετοιµασίας των ελαιοχρωµατισµών. Στους χρωµατισµούς µε πλαστικά 
χρώµατα ενδείκνυται η χρήση τυποποιηµένου, µη ελαιώδους ασταριού (πλαστικό αστάρι). 
β. Στις περιπτώσεις χρωµατισµού γύψινων και απορροφητικών επιφανειών επιχρισµάτων χρησιµοποιείται πάντοτε ειδικό 
αντιαπορροφητικό αστάρι χωρίς αλκάλια. 
400.3.8 Χρωµατισµός Εξωτερικών Επιφανειών  
α. Οι κύριες κατηγορίες χρωµατισµών που εφαρµόζονται στις εξωτερικές επιφάνειες είναι οι ακόλουθες: 
- υδατοδιαλυτά χρώµατα 
- πλαστικά χρώµατα 

- βαφές µε οργανικούς διαλύτες 
β. Το υλικό θα είναι κατάλληλο για χρωµατισµούς εξωτερικών επιφανειών, θα είναι υδατικής διασποράς, 
µικροπολυµερισµένο ελαστοµερές σε συνδυασµό µε ρητίνη, σε µορφή µαλακής πάστας και θα  παρουσιάζει τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 
- ανθεκτικό στους ατµούς, στα αλκάλια, στα οξέα και στα απορρυπαντικά και δεν θα επιτρέπει την διείσδυση του νερού 

- αντοχή σε έντονες κλιµατολογικές συνθήκες (π.χ. στην επίδραση υπερύθρων και υπεριωδών ακτινοβολιών ή αν το έργο 
είναι παραθαλάσσιο, αντοχή σε παραθαλάσσιο περιβάλλον – κατά ΕΛΟΤ 824) και στην ηλιακή ακτινοβολία 
- εξαιρετική αντοχή και πρόσφυση σε επιφάνειες µε αυξηµένη αλκαλικότητα (τσιµέντο, αµιαντοτσιµέντο, τσιµεντοκονία κτλ) 
κατά ΕΛΟΤ 788 και ΕΛΟΤ 856  
- αντοχή στην τριβή κατά ΑSΤΜ D-2486 (πρότυπη δοκιµή) και ΕΛΟΤ 788 
- µη εύφλεκτο και µη τοξικό  

- θα αναχαιτίζει τη συγκράτηση των ακαθαρσιών και της µούχλας  
- θα έχει µόνιµη ελαστικότητα που θα του επιτρέπει να συστελλοδιαστέλλεται χωρίς να ρηγµατώνεται  

- θα αναπνέει αφήνοντας τους υδρατµούς του υποστρώµατος να το διαπεράσουν και να εξέλθουν  
- δεν θα εµφανίζει ρωγµές, φουσκώµατα ή ξεφλουδίσµατα µε την πάροδο του χρόνου. 
γ. Η εφαρµογή του υλικού γίνεται σε δύο στρώσεις µε πινέλο, ρολό, βούρτσα ή πιστόλι, αραιωµένο ή όχι ανάλογα µε τις 
προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής. Η αναλογία κατανάλωσης του χρώµατος ανά m2 δίνεται από το εργοστάσιο παραγωγής. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σταθερή, στεγνή επιφάνεια. Η σειρά των εργασιών είναι η ακόλουθη: 
- Καθαρισµός της επιφάνειας από λάδια, λίπη, ακαθαρσίες, φθορές, σκόνη, πούδρα σκυροδέµατος και κάθε ξένη ουσία. Στην 
περίπτωση εµφάνισης µούχλας ή ανιούσας υγρασίας ή υγρασίας λόγω συµπύκνωσης των υδρατµών εφαρµόζεται ειδικό µυκητοκτόνο 
πλαστικό χρώµα.  
- Αστάρωµα της επιφάνειας µε ειδικό αστάρι (του ίδιου εργοστασίου παραγωγής),εφόσον κριθεί απαραίτητο ανάλογα µε το 
είδος του χρωµατισµού και της επιφάνειας. 
- Εφαρµογή του χρώµατος σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση εφαρµόζεται αφού έχει στεγνώσει πλήρως η πρώτη. Το 
χρονικό διάστηµα µεταξύ των στρώσεων δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο των 7 ηµερών.  
- Στην περίπτωση που προβλέπεται ειδική προστασία των εξωτερικών επιφανειών έναντι βροχής, εφαρµόζεται πάνω από την 
τελική στρώση χρωµατισµού, µια τελική στρώση διαφανούς, στεγανωτικού, σιλικονούχου υλικού. 
400.3.9 Πλαστικοί Χρωµατισµοί 
Η σειρά των εργασιών χρωµατισµών µε πλαστικό χρώµα είναι η ακόλουθη: 
• λείανση της επιφάνειας των τοίχων από κάθε ανωµαλία µε σπάτουλα 
• ελαφρό τρίψιµο µε υαλόχαρτο, καθαρισµός από τη σκόνη και τις σαθρές ουσίες και στοκάρισµα 
• αστάρωµα µε ειδικό αστάρι, σε 2 στρώσεις µε τη χρήση πινέλου, ρολού ή βούρτσας 
• ψιλοστοκάρισµα µε καθαρό στόκο και επεξεργασία των ψιλοστοκαρισµένων επιφανειών µε ειδική ψήκτρα (ξεσκονίστρα) 
• εφαρµογή του πλαστικού χρώµατος σε δύο στρώσεις. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα χρονικά διαστήµατα µεταξύ της 
εφαρµογής του ασταριού και των 2 στρώσεων χρώµατος. 
400.3.10 Πλαστικοί Σπατουλαριστοί Χρωµατισµοί  
Η σειρά των εργασιών σπατουλαριστών χρωµατισµών µε πλαστικό χρώµα είναι η ακόλουθη: 
• Ξύσιµο της επιφάνειας µε σπάτουλα. 
• Καθαρισµός από τη σκόνη. 
• Χρωµατισµός µε δύο στρώσεις κάθετες µεταξύ τους (σπατουλάρισµα) µε ηµίρρευστο µίγµα «αντουί».  
• Εφαρµογή του πλαστικού χρώµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής του και σε δύο τουλάχιστον 
στρώσεις. 
400.3.11 Πλαστικά Τσιµεντοχρώµατα 
α. Τα τσιµεντοχρώµατα χρησιµοποιούνται για τον χρωµατισµό εµφανών σκυροδεµάτων. Το χρώµα θα είναι υδατοδιαλυτό µε 
ακρυλική πρώτη ύλη. Η σειρά των εργασιών πλαστικών τσιµεντοχρωµάτων είναι η ακόλουθη: 
- ψιλοστοκάρισµα, για να εξαλειφθούν τυχόν µικροφωλιές ή άλλη ατέλεια 
- καθαρισµός από σκόνες, ξένα σώµατα και τυχόν λίπη και λάδια 

- εφαρµογή της πρώτης στρώσης µε αραίωση 15% - 20% νερού ή κατά τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής 
- η επόµενη στρώση µε αραίωση 5%- 10% νερού ή κατά τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. 
β. Οι επιφάνειες που χρωµατίζονται µε τσιµεντοχρώµατα πρέπει να είναι ύφυγρες. Ο Ανάδοχος θα δίνει ιδιαίτερη προσοχή 
στο χρονικό διάστηµα µεταξύ ξεκαλουπώµατος της επιφάνειας από σκυρόδεµα και του χρωµατισµού, ώστε η αλκαλικότητα της 
επιφάνειας να είναι µέσα στα επιτρεπόµενα από το εργοστάσιο παραγωγής του χρώµατος όρια. 
400.3.12 Ελαιοχρωµατισµοί Ξύλινων Επιφανειών 
α. Πριν την έναρξη εργασιών ελαιοχρωµατισµών καθαρίζονται επιµελώς οι ξύλινες επιφάνειες από τις διάφορες ουσίες που 
ενδεχοµένως είναι  κολληµένες σε αυτές. 



β. Η σειρά των εργασιών για απλούς ελαιοχρωµατισµούς (χωρίς σπατουλάρισµα) είναι η ακόλουθη: 
- πλήρης καθαρισµός των επιφανειών µε υαλόχαρτο 
- αστάρωµα µε πινέλο  

- επίτριψη µε υαλόχαρτο µετά από την ξήρανση του ασταριού 
- αποκοπή των προεξοχών και των διαφόρων εξογκωµάτων του ξύλου, αφαίρεση των απονεκρωµένων ρόζων και 
συµπλήρωση των κενών µε ξύλο, εξίσωση των υπόλοιπων µε το σκαρπέλο (κοπίδια) και επάλειψη µε γοµµαλάκκα 
- επίτριψη µε χονδρό υαλόχαρτο (Νο3)  
- καθαρισµός  

- στοκάρισµα κενών, σχισµών και αρµών του ξύλου µε υλικό στοκαρίσµατος  
- µετά την ξήρανση του στόκου, νέα επίτριψη µε λεπτό υαλόχαρτο µέχρι να γίνει τελείως επίπεδη η επιφάνεια του ξύλου 

- εφαρµογή του ελαιοχρώµατος σε δύο ή τρεις στρώσεις. Μετά την πλήρη ξήρανση κάθε στρώσης και πριν την εφαρµογή της 
επόµενης, γίνεται προσεκτική επίτριψη της επιφάνειας µε ψιλό υαλόχαρτο (Νο 2 - Νο 1). Οι στρώσεις εφαρµόζονται µε µικρές 
ποσότητες αραιού ελαιοχρώµατος, έτσι ώστε η ξήρανσή τους να µην απαιτεί υπερβολικό ποσοστό στεγνωτικού (το πολύ 0,02 kg ανά 
1 kg ελαιοχρώµατος). 
γ. Η εφαρµογή του χρώµατος γίνεται µε πινέλο, κινούµενο παράλληλα, οριζόντια και κατακόρυφα (σταύρωµα σε κάθε 
στρώση), χωρίς να αφήνει πινελιές ή κόκκους. 
δ. Για τις εργασίες ελαιοχρωµατισµών µε σπατουλάρισµα ακολουθείται η ίδια σειρά προκαταρκτικών εργασιών. Πριν την 
εφαρµογή της πρώτης στρώσης ελαιοχρώµατος, παρεµβάλλεται σπατουλάρισµα (δύο κάθετων στρώσεων) µε «αντουί» 
(σπατουλάρισµα µε µίγµα που παρασκευάζεται από στόκο, λινέλαιο, τερεβινθέλαιο, λευκό του µολύβδου ή του ψευδαργύρου και 
στεγνωτικό). Μετά τη δεύτερη στρώση σπατουλαρίσµατος γίνεται επίτριψη µε απόχαρτο και ακολουθεί η εφαρµογή της πρώτης 
στρώσης ελαιοχρώµατος. Η υπόλοιπη εργασία είναι η ίδια µε αυτήν για τους κοινούς ελαιοχρωµατισµούς. Ο σκοπός του 
σπατουλαρίσµατος είναι η επίτευξη τελείως λείων επιφανειών. 
ε. Στην περίπτωση που οι ξύλινες επιφάνειες πρόκειται να χρωµατιστούν τελικά µε ριπολίνη, το σπατουλάρισµα γίνεται σε 
δύο πολύ λεπτές στρώσεις κάθετες µεταξύ τους. Μεταξύ των δύο στρώσεων σπατουλαρισµάτων, µεσολαβεί τρίψιµο µε υαλόχαρτο, 
σποραδικό ψιλοστοκάρισµα και αστάρωµα της πρώτης στρώσης. ∆ιαστρώνονται δύο στρώσεις από ειδικό ελαιόχρωµα (αραιή 
βελατούρα), γίνεται ψιλοστοκάρισµα, επίτριψη µε ψιλό υαλόχαρτο (Νο 2 - Νο 0) και στη συνέχεια δύο ή περισσότερες στρώσεις 
ριπολίνης µέχρι να επιτευχθεί οµοιόµορφη απόχρωση. Μετά από κάθε στρώση πλην της τελευταίας θα επακολουθεί προσεκτική 
επίτριψη µε ψιλό υαλόχαρτο  και ψιλοστοκάρισµα. 
στ. Η επάλειψη των ξύλινων επιφανειών µε λινέλαιο, γίνεται µετά την εξής προετοιµασία : 
- επίτριψη της επιφάνειας µε υαλόχαρτο 
- στοκάρισµα µε κοινό υλικό στοκαρίσµατος, στο οποίο προστίθεται λίγο χρώµα για την εξαφάνιση του λευκού χρωµατισµού 
του 
- νέα επίτριψη 
- µία ή δύο στρώσεις µε το πινέλο βρασµένου λινελαίου µε στεγνωτικό.   

- Στο µίγµα µπορεί να προστεθεί µικρή ποσότητα χρωστικής ύλης, ώστε η επιφάνεια του ξύλου να αποκτήσει ελαφρά 
απόχρωση. Οι επαλείψεις µε το λινέλαιο εφαρµόζονται κυρίως στο εσωτερικό των ερµαρίων δευτερευόντων χώρων (ράφια, 
χωρίσµατα, συρτάρια, ερµάρια κουζίνας κτλ) ή και των υπνοδωµατίων, εφ' όσον δεν προβλέπεται η βαφή τους µε ελαιόχρωµα ή 
βερνικόχρωµα.  
400.3.13 Ελαιοχρωµατισµοί Σιδηρών Επιφανειών 
α. Τόσο για τους απλούς όσο και για τους σπατουλαριστούς ελαιοχρωµατισµούς ακολουθείται η παρακάτω σειρά εργασιών: 
- τρίψιµο της επιφάνειας µε συρµατόβουρτσα ή σµυριδόπανο και καθαρισµός της από σκουριές, σκόνες, λάδια 

- δύο στρώσεις µίνιο 
- σπατουλάρισµα σε δύο στρώσεις µε µίγµα αντουί και ψιλοστοκάρισµα (και τα δύο µόνο για τους σπατουλαριστούς 
ελαιοχρωµατισµούς) 
- χρωµατισµός µε ελαιόχρωµα δύο ή περισσότερες στρώσεις ανάλογα µε την επιφάνεια, τρίψιµο κάθε στρώσης, πλην της 
τελευταίας, µε λεπτόκοκκο γυαλόχαρτο. 
β. Στις σιδηρές επιφάνειες που χρωµατίζονται µε ριπολίνη, η εφαρµογή των στρώσεων µίνιου, γίνεται µετά τον καθαρισµό 
τους. Μετά την ξήρανση της γίνεται σπατουλάρισµα, όπως παραπάνω, και επίτριψη µε υαλόχαρτο. Η λοιπή διαδικασία είναι όµοια 
µε αυτή της εκτέλεσης χρωµατισµών ριπολίνης σε ξύλινες επιφάνειες. 
γ. Στις περιπτώσεις ελαιοχρωµατισµών επιφανειών που δέχονται υψηλές θερµοκρασίες, χρησιµοποιούνται µόνο χρώµατα 
φωτιάς. Μετά το τρίψιµο των επιφανειών µε συρµατόβουρτσα ή σµυριδόπανο ακολουθεί αστάρωµα µε χρώµα φωτιάς, στοκάρισµα 
και τελική βαφή των επιφανειών µε ριπολίνη φωτιάς σε δύο στρώσεις.  
400.3.14 Βερνικοχρωµατισµοί Ξύλινων Επιφανειών 
α. Για τα υλικά και τα συστήµατα βαφών ξύλινων εξωτερικών επιφανειών ισχύει το πρότυπο ΕΝ 927. 
β. Η προετοιµασία των βερνικωµάτων και γενικότερα των βαφών των ξύλινων επιφανειών περιλαµβάνει καταρχήν την 
αναγνώριση της κατάστασης του ξύλου. Συγκεκριµένα ελέγχονται από τον Ανάδοχο οι ακόλουθες παράµετροι: 
- Η ύπαρξη παλαιάς βαφής και - αν υπάρχει - το είδος της. Η αναγνώριση γίνεται µε τη δοκιµή νίτρου. Επαλείφεται η 
επιφάνεια µε νιτρικό διάλυµα και αν προκύψει µικρή διάλυση της βαφής, πρόκειται για βαφή αλκυδική (διαλύτου), ενώ αν προκύψει 
έντονη διάλυση πρόκειται για ριπολίνη µε βάση το νερό. Στην πρώτη περίπτωση είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε υλικό 
για την ανακαίνιση της βαφής, ενώ στη δεύτερη πρέπει να χρησιµοποιηθεί υλικό µε βάση το νερό. Και στις 2 περιπτώσεις πριν τη 
διεξαγωγή των επόµενων ελέγχων προηγείται τρίψιµο µε απόχαρτο. 
- Η πρόσφυση της παλαιάς βαφής στην ξύλινη επιφάνεια, η οποία ελέγχεται είτε µε αυτοκόλλητη ταινία (βλ. και παρ. 
«Προετοιµασία» του παρόντος), είτε µε τη δοκιµή πλέγµατος. Στην πρώτη περίπτωση, αν η βαφή δεν παραµείνει στη θέση της 
πρέπει να αποµακρυνθεί τελείως. Στη δεύτερη περίπτωση χαράσσεται η παλαιά βαφή µε κοφτερό µαχαίρι ή ξυράφι σε αποστάσεις 2 



mm οριζόντια και κάθετα, ώστε να σχηµατιστούν τετραγωνίδια. Κατά τη χάραξη δεν επιτρέπεται να αποκολληθούν περισσότερο από 
20% των τετραγωνιδίων. 
- Αν ο παλαιός χρωµατισµός είναι βερνίκι, τοποθετείται στη συνέχεια βρεγµένο πανί στην επιφάνεια, ώστε να εξακριβωθούν 
τυχόν αλλοιώσεις του ξύλου ή της βαφής λόγω κλιµατολογικών συνθηκών. Αν σχηµατιστεί µετά από λίγη ώρα υγρή, σκούρα κηλίδα, 
το βερνίκι πρέπει να αποµακρυνθεί εντελώς από την επιφάνεια πριν την εφαρµογή νέου χρώµατος και το ξύλο να τριφτεί µέχρι να 
αποκαλυφθεί σταθερή, υγιής επιφάνεια. 
- Το ποσοστό περιεχόµενης υγρασίας του ξύλου εξακριβώνεται µε φορητό µετρητή υγρασίας. Πριν από το χρωµατισµό το 
ποσοστό περιεχόµενης υγρασίας του ξύλου πρέπει να είναι περίπου 15% (βλ. και παρ. «Περιβαλλοντικές Συνθήκες» του παρόντος). 
γ. Η σειρά των εργασιών είναι η ακόλουθη: 
- καθαρισµός των επιφανειών 
- επίτριψη µε υαλόχαρτο 

- στοκάρισµα µε στόκο που αποτελείται από ξύσµατα του ίδιου τύπου ξύλου µε αυτό της επιφάνειας και κόλλα ή από λευκή 
ζύµη που αποτελείται από ξύσµατα ξύλου και στόκο (έτοιµο προϊόν), στην οποία προστίθεται η κατάλληλη, ανάλογα µε το χρώµα 
του ξύλου, χρωστική ύλη 
- επίτριψη µε ψιλό υαλόχαρτο 

- δύο επαλείψεις βρασµένου λινελαίου ή άλλου υλικού εµποτισµού του ξύλου µε πινέλο, µε τη δεύτερη να εφαρµόζεται µετά 
την ξήρανση της πρώτης, οι οποίες έχουν σκοπό τον διαποτισµό του ξύλου, τόσο για οικονοµία βερνικιού µε µείωση της 
απορροφητικότητας της επιφάνειας, όσο και για συντήρηση του ξύλου από την υγρασία, τη θερµότητα κτλ. 
- εφαρµογή µιας ή δύο στρώσεων βερνικιού, η πρώτη αραιή, η δεύτερη µετά την πλήρη ξήρανση της πρώτης µε πινέλο, 
εκτός αν πρόκειται για βερνίκια ντούκο, τα οποία εφαρµόζονται µε πιστολέτο. 
δ. Αν η φυσική απόχρωση του ξύλου δεν είναι οµοιόµορφη, τότε τοπικά (όπου ξασπρίζει το ξύλο) και πριν από την επάλειψη 
µε λινέλαιο, ενισχύεται µε µέθοδο εγκεκριµένη από την Υπηρεσία (υδατοχρώµατα, χρώµατα ανιλίνης κτλ). 
ε. Τα ίδια ισχύουν και στις περιπτώσεις βερνικώµατος εξωτερικών επιφανειών. 
400.3.15 Βερνικώµατα επί Ελαιοχρωµατισµένων Επιφανειών 
α. Στις περιπτώσεις εφαρµογής του βερνικιού σε ελαιοχρωµατισµένες επιφάνειες, η τελική στρώση του ελαιοχρώµατος θα 
περιέχει αρκετή ποσότητα τερεβινθελαίου, ώστε να προκύψει θαµπή (µατ) επιφάνεια. Η εφαρµογή των στρώσεων βερνικιού 
εκτελείται πάντα σε ξηρές και καθαρές επιφάνειες. Αν οι επιφάνειες είναι νωπές πρέπει να προφυλάσσονται από την επικάθιση 
κονιορτού. 
β. Στην περίπτωση που στις ελαιοχρωµατισµένες επιφάνειες θα εφαρµοστεί ντουκόχρωµα ακολουθείται η γενική διαδικασία 
ελαιοχρωµατισµών µέχρι και το στάδιο του στοκαρίσµατος. Στην συνεχεία εκτελείται σπατουλάρισµα µε ειδικό υλικό (αντουί 
ντούκο) και µετά την ξήρανση του γίνεται επίτριψη µε ντουκόχαρτο µε σύγχρονη διαβροχή. Έπειτα εφαρµόζεται µε το πιστολέτο 
λεπτή στρώση µε έτοιµο αραιωµένο στόκο (σουλφασέρ), η οποία µετά την ξήρανση της επιτρίβεται όπως και η στρώση του 
σπατουλαρίσµατος (µε διαβροχή). Στο  τέλος εφαρµόζονται µε το πιστολέτο ή - σε ειδικές περιπτώσεις - µε το πινέλο, 2 ή και 3 
στρώσεις από το υλικό. Η κάθε στρώση εκτελείται µετά την πλήρη ξήρανση της προηγουµένης και την επίτριψη της, όπως 
προαναφέρθηκε. Η τέλεια στίλβωση των χρωµατισµών ντούκο επιτυγχάνεται µε την επίτριψη τους αρχικά µε χονδρόκοκκη αλοιφή 
ντούκο µε βαµβάκι και τέλος µε ψιλόκοκκη αλοιφή. 
400.3.16 Βερνικώµατα Σιδηρών Επιφανειών 
α. Η σειρά των εργασιών κοινών χρωµατισµών (όχι σπατουλαριστών) σιδηρών επιφανειών είναι η ακόλουθη: 
- καθαρισµός των επιφανειών µε συρµατόβουρτσα και σµυριδόχαρτο ή σµυριδόπανο από σκουριές, σκόνες, λάδια 

- µία στρώση µίνιο µε υλικό ελαιοχρώµατος µίνιου 
- επίστρωση µε αντισκωριακό αστάρι προεργασίας (για πλαστικά βερνικώµατα), µετά την ξήρανση της στρώσης του µίνιου ή 
εναλλακτικά µια στρώση βελατούρας, ώστε το πλαστικό χρώµα να µην εφαρµοστεί σε ελαιώδες υπόστρωµα 
- δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος ή πλαστικού χρώµατος, µε πιστόλι ή / και πινέλο 
- εφαρµογή του βερνικοχρώµατος σε µια στρώση. 
β. Στους χρωµατισµούς σιδηρών επιφανειών εντάσσονται και οι εκτελούµενοι µε βερνικοχρώµατα αλουµινίου, που 
εφαρµόζονται σε ορατούς σιδηροσωλήνες ύδρευσης ή αερισµού ή χυτοσιδήρους σωλήνες αποχέτευσης ή σε εξωτερικά τοιχώµατα 
σιδηρών δεξαµενών και σε καπνοσυλλέκτες. Πριν την εφαρµογή του βερνικοχρώµατος αλουµινίου εκτελείται όπως περιγράφεται 
παραπάνω στρώση µίνιου, εκτός αν η επιφάνεια είναι γαλβανισµένη. 
γ. Η σειρά των εργασιών σπατουλαριστών χρωµατισµών σιδηρών επιφανειών που ακολουθείται µετά τον καθαρισµό των 
επιφανειών είναι ίδια µε τη σειρά των εργασιών ελαιοχρωµατισµών σιδηρών επιφανειών. 
δ. Στην περίπτωση πλαστικών χρωµάτων ισχύουν τα αναγραφόµενα για τα σπατουλαριστά χρώµατα. 
ε. Οι κοινοί χρωµατισµοί µε ντουκοχρώµατα εφαρµόζονται σε προετοιµασµένη επιφάνεια κατά τα προαναφερόµενα (κοινοί 
ελαιοχρωµατισµοί). Εφαρµόζεται µία στρώση ελαιοχρώµατος µίνιου και στη συνέχεια σε δύο στρώσεις ντουκοχρώµατος. Μετά από 
κάθε στρώση, πλην της τελευταίας, θα επακολουθεί τρίψιµο µε λεπτόκοκκο υαλόχαρτο (Νο 2 - Νο 0) και ψιλοστοκάρισµα. 
400.3.17 Ασβεστοχρωµατισµοί 
Τα ασβεστοχρώµατα χρησιµοποιούνται για τον χρωµατισµό οροφών και τοίχων βοηθητικών χώρων, αποθηκών κτλ. ∆εν 
χρησιµοποιούνται σε εξωτερικές επιφάνειες. Εφαρµόζονται σε τραχείες επιφάνειες και αφού αυτές έχουν τριφτεί µε χόρτινη βούρτσα 
σε πολλές, λεπτές στρώσεις µε βούρτσα ή πινέλο. 
400.3.18 Χρωµατισµός Γυψοσανίδων 
Ο χρωµατισµός γυψοσανίδων γίνεται σε δύο τουλάχιστον στρώσεις ακρυλικού ή βινυλικού χρώµατος µετά το τρίψιµο των 
επιφανειών µε υαλόχαρτο ή χόρτινη βούρτσα, τον καθαρισµό τους από τη σκόνη και το αστάρωµα µε ειδικό υλικό που µονώνει την 
επιφάνεια της γυψοσανίδας και εξουδετερώνει τη µεγάλη απορροφητικότητα της. 
400.3.19 Χρωµατισµός Ξύλινων Κουφωµάτων 
α. Για τον χρωµατισµό των ξύλινων κουφωµάτων µε βερνίκια ισχύουν γενικά τα αναγραφόµενα στην παρ. 
«Βερνικοχρωµατισµοί Ξύλινων Επιφανειών» σε συνδυασµό µε τα ακόλουθα εδάφια. 



β. Όταν χρησιµοποιούνται βερνίκια ή ριπολίνες βάσεως νερού πρέπει οι προεπαλείψεις των επιφανειών να αποτελούνται από 
υλικά βάσης διαλύτου (και όχι νερού), για να µην ενεργοποιούνται τα υδατοδιαλυτά συστατικά του ξύλου και να ανέρχονται στην 
επιφάνεια, µε αποτέλεσµα να ρυπαίνουν τα ανοιχτόχρωµα χρώµατα ή βερνίκια. 
γ. Τα στάδια της εργασίας χρωµατισµού µε ριπολίνη είναι τα ακόλουθα: 
- αποµάκρυνση της σιλικόνης των υαλοπινάκων και διεύρυνση των ενδεχόµενων ανοιχτών γωνιακών ενώσεων µέχρι 5 mm 
περίπου 
- προεπάλειψη µε υλικό εµποτισµού ξύλων κατά της κυάνωσης και ρυθµιστικό της υγρασίας βάσης διαλυτών 

- προεπάλειψη και ενδιάµεση στρώση βελατούρας βάσης διαλυτών 
- σφράγισµα και στεγανοποίηση αρµών (στοκάρισµα) 

- πλήρωση των διευρυµένων γωνιακών ενώσεων µε ειδική µαστίχη παραθύρων ή ειδικό υλικό σπατουλαρίσµατος 
εξωτερικών επιφανειών 
- χρωµατισµός µε ριπολίνη βάσης νερού, η οποία είναι η πλέον κατάλληλη όσον αφορά στις αντοχές έναντι της 
θερµοκρασίας και της ηλιακής ακτινοβολίας 
- στεγανοποίηση υαλοπίνακα µε ειδική ουδέτερη σιλικόνη που δεν προσβάλλει τα χρώµατα, αφού έχει ολοκληρωθεί και 
ξηραθεί πλήρως η τελική στρώση χρώµατος. 
400.3.20 Χρωµατισµοί Αντιδιαβρωτικής Προστασίας Σιδηρών Κατασκευών 
α. Για τις απαιτήσεις αντιδιαβρωτικής προστασίας των σιδηρών κατασκευών µέσω βαφών ισχύουν τα αναγραφόµενα στο DIN 
55928 και στο ΕΝ ISO 12944. 
β. Οι βαφές που έχουν σκοπό αντιδιαβρωτική  - αντιοξειδωτική προστασία των µεταλλικών επιφανειών πρέπει να έχουν 
ελάχιστο ολικό πάχος µεµβράνης (φιλµ) 100 µ – 200 µ, ανάλογα µε το περιβάλλον, την καταπόνηση της επιφάνειας κτλ. 
γ. Η σωστή προετοιµασία της επιφάνειας αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας του χρωµατισµού. Τα στάδια προεργασίας για 
τις σιδηρές κατασκευές είναι τα ακόλουθα: 
- Επιµελής καθαρισµός του υποβάθρου. 

- Εκτίµηση βαθµού οξείδωσης και αντίστοιχου τρόπου καθαρισµού, οι οποίοι φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα. Στην 
περίπτωση σηµειακής σκουριάς, αυτή αποµακρύνεται µέχρι την εµφάνιση γυµνού µετάλλου, ενώ αν εµφανιστεί σκουριά σε κάποιο 
σηµείο µετά την επίτριψη παλαιών χρωµάτων µε απόχαρτο, καθαρίζεται επιµελώς και επαλείφεται µε αστάρι. 

Πίνακας 400.3.20 : Βαθµός Οξείδωσης και Τρόπος Καθαρισµού 
# Βαθµός οξείδωσης Τρόπος Καθαρισµού 
1 2 5 

1 Βαθµός Οξείδωσης 1 (σκουριά ως 1%) χειρωνακτική αποµάκρυνση 
2 Βαθµός Οξείδωσης 2 (σκουριά ως 5%) χειρωνακτική αποµάκρυνση 
3 Βαθµός Οξείδωσης 3 (σκουριά ως 15%) µηχανική αποµάκρυνση 
4 Βαθµός Οξείδωσης 4,5 (σκουριά ως 40%) αµµοβολή, φλογοβολή 

- Μετά από αµµοβολή ή φλογοβολή πρέπει να ακολουθεί αµέσως προεπάλειψη, λόγω του κινδύνου άµεσης οξείδωσης από 
τον αέρα. 
- Πλήρης αποµάκρυνση δέρµατος εξέλασης – φιλµ οξειδίου του σιδήρου, ώστε να επιτευχθεί επαρκής πρόσφυση και να 
αποτραπεί η δηµιουργία σκουριάς πίσω από το χρώµα. 
- Στα «δύσκολα» σηµεία (οξείες ακµές, τρίεδρες γωνίες, µη προσβάσιµες επιφάνειες) απαιτείται διπλή ή και τριπλή 
προεπάλειψη και αποµάκρυνση των τυχόν υπολειµµάτων συγκολλήσεων. 
- Ελέγχεται η πρόσφυση των παλαιών χρωµατισµών µε το «τεστ λεπίδας» ή για κιµωλιούµενα φιλµ το τεστ αυτοκόλλητης 
ταινίας. Οι φυσαλίδες χρώµατος αποµακρύνονται µηχανικά και πλήρως, όπως και τα ρυτιδωµένα χρώµατα. Ο έλεγχος πρόσφυσης 
πολλαπλών στρώσεων παλαιών χρωµάτων γίνεται µε το τεστ λεπίδας, ενώ ο έλεγχος της ελαστικότητας παλαιού χρώµατος 
διεξάγεται µε απολέπιση µε ξυράφι. Στην περίπτωση ύπαρξης σκουριάς κάτω από το χρώµα ή µέσα σε αυτό, το χρώµα 
αποµακρύνεται πλήρως. 
400.3.21 Ανάγλυφοι Χρωµατισµοί (ρελιέφ) 
α. Ανάγλυφοι χρωµατισµοί (ρελιέφ) χρησιµοποιούνται κυρίως στις εξωτερικές επιφάνειες και λιγότερο σε εσωτερικές 
επιφάνειες κυρίως για διακοσµητικούς λόγους. Ο χρωµατισµός αυτός εφαρµόζεται απευθείας επί του επιχρίσµατος χωρίς την 
παρεµβολή άλλου υποστρώµατος. Για τα ρελιέφ ισχύει το Πρότυπο ΕΛΟΤ 924 (βλ. και παρ. «Προδιαγραφές»). 
β. Αντί για τη χρήση ασταριού, εφαρµόζεται ως πρώτη στρώση στην επιφάνεια µε χοντρό πινέλο ή κοινό ρολό το ίδιο το 
χρώµα, αραιωµένο µε νερό κατά τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής του. 
γ. Η δεύτερη στρώση είναι αυτή που δίνει την ανάγλυφη όψη στην επιφάνεια και εφαρµόζεται χωρίς αραίωση του χρώµατος 
(ώστε να δηµιουργηθεί χονδρό «µπιµπίκι») µε ειδικό ρολό για ρελιέφ (αφρώδες ή σφουγγάρι), πάντα από πάνω προς τα κάτω, µετά 
την πλήρη ξήρανση της πρώτης στρώσης. 
δ. Αν χρειάζονται επιδιορθώσεις, γίνονται πάντα µε το ίδιο υλικό (π.χ. στην περίπτωση αποκολλήσεων) και στη συνέχεια η 
επιφάνεια χρωµατίζεται µε ακρυλικό ή αντιµουχλικό τσιµεντόχρωµα. 
400.3.22 Πέρας Εργασιών 
α. Μετά το τελείωµα των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποµακρύνει το συντοµότερο όλα τα εργαλεία, ικριώµατα, 
άχρηστα υλικά, και πλεονάζοντα χρώµατα και να καθαρίσει τις επιφάνειες (δάπεδα, τοίχοι, επενδύσεις, υαλοπίνακες, είδη υγιεινής 
κτλ) από τους χρωµατισµούς. Όσες από τις κατασκευές µετά τον καθαρισµό δεν επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση, 
αντικαθίστανται, σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας. 
β. Αφαιρούνται επίσης υπερχειλίσεις του χρώµατος, σηµάδια, «τρεξίµατα» χρωµατισµών από τις επιφάνειες. 
γ. ∆εν θα απορρίπτονται άχρηστα χρώµατα µέσα σε αποχωρητήρια, αποχετεύσεις δαπέδων κτλ. αλλά θα φυλάσσονται σε 
δοχεία και θα αποµακρύνονται από το εργοτάξιο. 



400.4 Έλεγχοι  
α. Κατά την προσκόµιση αλλά και ακριβώς πριν τη χρήση των υλικών επιθεωρείται από τον Ανάδοχο και από εκπρόσωπο της 
Υπηρεσίας η κατάσταση του χρώµατος µέσα στο δοχείο, ακόµα και αν έχει ελεγχθεί και εγκριθεί προηγουµένως. Το υλικό 
απορρίπτεται και αντικαθίσταται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
- Αν έχει δηµιουργηθεί παχιά µεµβράνη από στερεοποιηµένο χρώµα, στην επιφάνεια του υλικού µέσα στο δοχείο 
(πέτσιασµα). 
- Αν έχει επέλθει χηµική αντίδραση των χρωστικών ουσιών µε άλλα συστατικά του χρώµατος που δηµιουργούν ηµι-
σκληρυµένους σβώλους, οι οποίοι δεν µπορούν να εξουδετερωθούν και να επαναµιχθούν µε το υπόλοιπο υλικό (ζελατινοποίηση ή 
πήξιµο). 
- Αν εκλύονται αέρια που έχουν προκληθεί από χηµικές αντιδράσεις µεταξύ συστατικών του υλικού. Σχετικές ενδείξεις είναι 
φυσαλίδες αερίου στην επιφάνεια του υλικού και πιθανά ασυνήθης οσµή. Στα πλαστικά χρώµατα η έκλυση αερίων µπορεί να είναι 
ένδειξη ότι το υλικό υπέστη αρκετές εναλλαγές ψύχους - θέρµανσης. 
- Αν υπάρχει εκτεταµένη καθίζηση, δηλαδή καθίζηση των χρωστικών στον πυθµένα του δοχείου, σε σηµείο που το 
στερεοποιηµένο χρώµα να µην διαλύεται µε τις συνήθεις αναδευτικές διαδικασίες. Μικρής έκτασης καθιζήσεις είναι αναµενόµενες 
στα περισσότερα χρώµατα, αλλά η χρωστική που έχει καθιζάνει, πρέπει κανονικά να διαλύεται αµέσως µε ανάδευση ή ανατάραξη. 
β. Οι τελειωµένες επιφάνειες επιθεωρούνται από την Υπηρεσία για περίσσεια υλικού που δεν διαστρώθηκε ή / και 
απορροφήθηκε οµοιόµορφα, πινελιές, διαφορές στο χρώµα, στην υφή και στην τελική εµφάνιση. Οι χρωµατισµοί κρίνονται 
απορριπτέοι όταν: 
- οι επιδιορθώσεις διακρίνονται έστω και αµυδρά 
- η επιφάνεια διακρίνεται κάτω από το χρώµα, όταν δηλαδή το χρώµα είναι διαφανές («φάγκρισµα»). 

- το χρώµα της χρωµατισµένης επιφάνειας δεν είναι τελείως οµοιόµορφο 
- παρουσιάζει έστω και µικρής έκτασης φθορές (τριχοειδείς ρωγµές, αποκόλληση, παρουσία φυσαλίδων κτλ) 

- διακρίνονται οι «µατίσεις» των τµηµάτων του χρώµατος µιας επιφάνειας 
- διακρίνονται οι διαδροµές του πινέλου που χρησιµοποιήθηκε για τη διάστρωση 
- οι γραµµές συνάντησης των χρωµατισµών διαφορετικών αποχρώσεων δεν είναι τελείως ευθύγραµµες 

- η υφή, ή η απόχρωση δεν είναι αυτή που απαιτείται από τη µελέτη ή / και την Υπηρεσία 
- το πάχος και η επιφάνεια κάλυψης κάθε στρώσης δεν είναι οµοιόµορφα 

- τα κενά, οι πόροι και οι ρωγµές των προς χρωµατισµό τοιχοποιιών δεν έχουν πληρωθεί  
- η εργασία στις γωνίες, στις ακµές, στις συγκολλήσεις, στις συνδέσεις, στις ρωγµές κτλ δεν είναι ίδιας ποιότητας µε την 
εργασία στις υπόλοιπες επιφάνειες 
- τα σφραγιστικά υλικά των αρµών έχουν χρωµατιστεί 
γ. Ο Ανάδοχος επιδιορθώνει τις ατέλειες και τις επιφάνειες χωρίς επιπλέον αποζηµίωση και µετά την έγκριση της Υπηρεσίας. 
400.5  Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδος όλων των εργασιών χρωµατισµών, εκτός από όλα τα στάδια (προκαταρκτικά και κύρια) της εκτέλεσης της 
εργασίας, περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και µέσω οποιασδήποτε οδού, η προσέγγιση 
και η τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλικών και εξοπλισµού (αναµικτήρων, 
ικριωµάτων κτλ) για την ολοκληρωµένη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.  
β. Η κατασκευή των απαιτούµενων ικριωµάτων, η προσέγγιση και τοποθέτηση τους στη στάθµη εργασίας καθώς και η 
αποξήλωση τους µετά το πέρας των εργασιών. 
γ. Η προετοιµασία των προς χρωµατισµό επιφανειών, ο καθαρισµός τους, η επιδιόρθωση των ατελειών, οι επιστρώσεις πριν 
από την εφαρµογή του χρώµατος, οι επιτρίψεις, οι εκτραχύνσεις, οι έλεγχοι και οι δειγµατοληψίες των υλικών, η κατασκευή των 
δειγµάτων και οι επιδιορθώσεις ελαττωµατικής τελειωµένης εργασίας. 
δ. Η προστασία, ο καθαρισµός καθώς και η επιδιόρθωση τους από τις φθορές των παρακείµενων επιφανειών από τις εργασίες 
χρωµατισµών. 
ε. Ο καθαρισµός του εργοταξίου και η αποµάκρυνση των άχρηστων υλικών µετά το πέρας των εργασιών. 
στ. Οι ενδεχόµενες επιδιορθώσεις (µερεµέτια) της επιφάνειας που προκύπτουν λόγω της ενσωµάτωσης των κουφωµάτων, των 
Η/Μ εγκαταστάσεων κτλ. 
ζ. Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόµενων στοιχείων. 
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. 
400.6  Επιµέτρηση και Πληρωµή 
α. Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) επιφανειών ή σε µέτρα µήκους (m) γραµµικών 
στοιχείων ορισµένων λοιπών διαστάσεων, πλήρως περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η 
επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ.  Από τις επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγµα, οπή ή 
κενό και από τα γραµµικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο είδος χρωµατισµού.  Η εφαρµογή 
συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται στην ΕΤΣΥ, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών κατασκευών δεν επιµετράται 
ξεχωριστά, καθώς θεωρείται ανηγµένη στην ανά kg ή t τιµή των σιδηρών κατασκευών. 
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 παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για 
τα διάφορα είδη χρωµατισµών. 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 οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 



 
1000. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ 
1001. ΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΕΣ - ΛΙΘΟ∆ΟΜΕΣ 
1001.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
1001.1.1 Πεδίο Εφαρµογής 
α. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει εργασίες εσωτερικών και εξωτερικών τοιχοποιιών από οπτόπλινθους, 
τσιµεντόλιθους, θερµοµονωτικές πλίνθους, πυρίµαχες πλίνθους, λιθοδοµές, και άλλες εργασίες τοιχοποιίας (π.χ. εµφανείς, 
διακοσµητικές τοιχοποιίες). 
β. Στο παρόν δεν περιλαµβάνονται εργασίες ξηράς δόµησης (γυψοσανίδες, τσιµεντοσανίδες) και ελαφρών χωρισµάτων. 
1001.1.2 Ορισµοί 
α. Ως τοιχοποιία ορίζεται η πλήρωση των κατακόρυφων στοιχείων του εξωτερικού περιβλήµατος καθώς και των εσωτερικών 
χωρισµάτων των κτιρίων µε τα υλικά που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο. 
β. Ως λιθόσωµα κατά τον EC 6 νοείται κάθε στοιχείο κατάλληλο για κατασκευές τοιχοποιίας.  
γ. Ως δροµική τοιχοποιία ορίζεται εκείνη που έχει πλάτος 9 cm (µισή πλίνθος), ενώ ως ορθοδροµική τοιχοποιία ορίζεται αυτή 
που έχει πλάτος 6 cm. 
δ. Ως µπατική τοιχοποιία ορίζεται εκείνη που έχει πλάτος 19 cm (µια πλίνθος) και αποτελείται από διπλή σειρά πλίνθων 
τοποθετηµένων κατά µήκος, χωρίς διάκενο µεταξύ τους και συνδεόµενων µε εγκάρσιες πλίνθους. Ανάλογα ορίζεται και η 
υπερµπατική τοιχοποιία µε πλάτος µιάµισης πλίνθου. 
ε. Ως ψαθωτή τοιχοποιία ορίζεται εκείνη που έχει πλάτος 19 cm και αποτελείται από δύο ορθοδροµικές πλινθοδοµές µε 
διάκενο µεταξύ τους, συνδεόµενων µε εγκάρσιες πλίνθους. 
στ. Ως διπλή τοιχοποιία ορίζεται εκείνη που αποτελείται από δύο πλινθοδοµές µε ή χωρίς διάκενο µεταξύ τους. Στην 
περίπτωση που υπάρχει διάκενο, µπορεί να πληρούται µε µονωτικό και φράγµα υδρατµών. Οι διακοσµητικές (εµφανείς) πλινθοδοµές 
όψεων είναι σύνηθες είδος διπλής τοιχοποιίας.  
ζ. Ως µικτή τοιχοποιία ορίζεται εκείνη που αποτελείται από δύο ή περισσότερα είδη τοίχων, και υλικών των οποίων η δόµηση 
γίνεται συνήθως ταυτόχρονα. Υπάρχουν 3 είδη µικτής τοιχοποιίας: κατά το µήκος, κατά το πάχος ή / και κατά το ύψος των τοίχων. 
η. Ως αρµός ορίζεται ο χώρος µεταξύ των πλίνθων που πληρώνεται µε κονίαµα, είτε κατά την οριζόντια είτε κατά την 
κατακόρυφη διεύθυνση. 
θ. Ως στρώση ορίζεται κάθε οριζόντια σειρά πλίνθων που τοποθετούνται σύµφωνα µε τους κανόνες δόµησης της τοιχοποιίας. 
1001.2 Υλικά 
1001.2.1 Γενικά 
α. Όλες οι ποσότητες των υλικών που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο πρέπει να προέρχονται από προµηθευτή εγκεκριµένο 
από την Υπηρεσία. Ο προµηθευτής αυτός παραµένει ο ίδιος καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου, εκτός αν υπάρχει αντίθετη 
οδηγία από την Υπηρεσία. Τα υλικά συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας, τα οποία υποβάλλονται προς έγκριση 
από την Υπηρεσία. 
β. Υποβάλλονται επίσης προς έγκριση στην Υπηρεσία, δείγµατα κάθε τύπου πλίνθου. Η κατασκευή της τοιχοποιίας µπορεί να 
ξεκινήσει µόνο µετά την έγκριση αυτή. Όλες οι προσκοµιζόµενες ποσότητες των υλικών θα είναι της ίδιας ποιότητας µε τα 
εγκεκριµένα δείγµατα. 
γ. Η Υπηρεσία διενεργεί οπτικό έλεγχο των τεµαχίων σε σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές ή / και τα πιστοποιητικά 
ποιότητας στο εργοτάξιο. Ειδικότερα ελέγχονται τα εξής: 
- Το σχήµα όλων των τεµαχίων πρέπει να είναι κανονικό. ∆εν επιτρέπονται αποκλίσεις εκτός των προδιαγεγραµµένων 
ανοχών.  
- Η οµοιοµορφία του χρωµατισµού. 

- Η ακεραιότητα της µορφής. ∆εν πρέπει να υπάρχουν ρωγµές, ραγίσµατα, σπασίµατα και παραµορφωµένα τεµάχια. 
- Η σταθερότητα του σχήµατος και των διαστάσεων σε όλα τα τεµάχια. 

- Η υφή. 
- Οι λοιπές ιδιότητες, π.χ., θερµοµονωτική ικανότητα. 
δ. Για µεγάλες ποσότητες πρέπει να υποβάλλονται αποτελέσµατα των ακόλουθων εργαστηριακών ελέγχων (που έχουν 
διεξαχθεί από εργαστήριο εγκεκριµένο από την Υπηρεσία): 
- διαστάσεων και µορφής 
- ειδικού βάρους 

- οµοιογένειας χρωµατισµού και επιφάνειας θραύσης 
- αντοχής σε θλίψη  

- αντοχής σε κάµψη  
- υδατοαπορροφητικότητας  

- δοκιµή εξανθήµατος  
- σκληρότητας 

- συντελεστή θερµοαγωγιµότητας. 
1001.2.2 Οπτόπλινθοι 
α. Κατηγορίες συνηθέστερων οπτόπλινθων 
- Κοινές  διάτρητες οπτόπλινθοι χωρίς επιµεληµένη επιφάνεια από κοινή άργιλο (πηλός, αργιλικές µάργες) µε µικρές 
(πρισµατικές ή κυλινδρικές) τρύπες κατά το µήκος ή το ύψος της πλίνθου και παχιά τοιχώµατα ή µεγάλες ορθογωνικές τρύπες κατά 
το µήκος µε λεπτά τοιχώµατα. 
- Οπτόπλινθοι επιµεληµένης όψεως, οι οποίες παραµένουν ανεπίχριστες. 



- Οπτόπλινθοι αντοχής, συνήθως πλήρεις, οι οποίες χρησιµοποιούνται σε κατασκευές µε απαιτήσεις ιδιαίτερων αντοχών 
(π.χ. τοίχοι αντιστήριξης, καπνοδόχοι κτλ). 
- Πυρίµαχες πλίνθοι (πυρότουβλα), που είναι πλήρεις, πυράντοχες οπτόπλινθοι, οι οποίοι χρησιµοποιούνται σε 
κατασκευές µε απαιτήσεις αντοχής σε υψηλές θερµοκρασίες (π.χ. τζάκια, καπνοδόχοι κτλ). 
- Θερµοµονωτικές οπτόπλινθοι, οι οποίες φέρουν κενά και ειδικά θερµοµονωτικά παρεµβύσµατα. 
- ∆ιακοσµητικές οπτόπλινθοι. 

- Οξύµαχες αργιλικές οπτόπλινθοι (εµφανή τούβλα klinker). 
β. Κοινές ∆ιάτρητες Οπτόπλινθοι 
- Έχουν χρώµα από υπόλευκο µέχρι κόκκινο, ανάλογα µε τη χηµική σύσταση της αργίλου και τα οξείδια του σιδήρου που 
περιέχει. 
- Οι διαστάσεις στην ελληνική αγορά δεν είναι τυποποιηµένες. Μια κοινή εξάοπη διάτρητη πλίνθος είναι 190mm x 90mm 
x 60mm ενώ οι λοιπές συνηθέστερες διαστάσεις πλίνθων είναι µήκος 190 mm - 350 mm, πλάτος  90 mm  - 250 mm, ύψος 60 mm - 
200 mm.  
- Οι πλίνθοι δεν πρέπει να απορροφούν νερό περισσότερο από 7% -15% του βάρους τους. 

- Ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας (λ) των διάτρητων οπτοπλίνθων εγχώριας παραγωγής κυµαίνεται µεταξύ 0,14 
kcal/m2/h/°C - 0,40 kcal/m2/h/°C. 
γ. Έλεγχος Ποιότητας 
- Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να λαµβάνει δείγµατα πλίνθων, σε οποιαδήποτε στιγµή κατά την διάρκεια της εκτέλεσης 
των εργασιών, µε σκοπό να ελέγξει την ποιότητά τους καθώς και να απαιτεί από τον Ανάδοχο τα σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας. 
- Εκτός από τους ελέγχους που αναφέρθηκαν στην παράγραφο «Υλικά –Γενικά», ελέγχεται επίσης και ο ήχος των 
οπτόπλινθων, που πρέπει να είναι µεταλλικός, όταν αυτές χτυπιούνται µεταξύ τους ή µε σφυρί (δείγµα καλής όπτησης). 
- Μετά την κατασκευή, η συρρίκνωση από την ξήρανση των πλίνθων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 0,09 %. 
δ. Πίνακας 1001.2.2 : ∆οκιµές, Έλεγχοι και Πρότυπα Οπτόπλινθων 

# ∆οκιµή / Έλεγχος Πρότυπο 
1 2 3 

1 αντοχής σε θλίψη ΠΤΠ ∆ 100, ΕΝ 772, ASTM 067, DIN 105 - 1 
2 αντοχής σε κάµψη ASTM 067, DIN 105 
3 υδατοαπορροφητικότητας  ΠΤΠ ∆ 100, ASTM 067, DIN 51056 
4 δοκιµή εξανθήµατος ASTM 067 
5 αντοχή σε παγετό DIN 105 - 1 
6 σκληρότητα σε χάραξη κατά MOHS DIN 105 - 4 
7 ειδικό βάρος DIN 105 - 1 
8 αντοχή σε οξέα DIN 51091, 51102 
9 αντοχή σε αλκάλια DIN 51091 
10 ποιότητα επιφάνειας DIN 105 - 4 
11 ανοχές διαστάσεων  ΕΝ 122, DIN 105  
12 αντοχή σε χρώµα και φως DIN 51094 

1001.2.3 Λίθοι 
α. Οι λίθοι που χρησιµοποιούνται πρέπει να προέρχονται από οµοιόµορφα και υγιή πετρώµατα, να διαθέτουν τις απαραίτητες 
αντοχές, να είναι οµοιογενείς, χωρίς ρωγµές, αυλακώσεις και κηλίδες και χωρίς ξένες προσµίξεις. Λίθοι που δεν παρουσιάζουν αυτές 
τις ιδιότητες θα απορρίπτονται από την Υπηρεσία. 
β. Στις λιθοδοµές χρησιµοποιούνται οι ακόλουθες κατηγορίες λίθων: 
- Αργοί λίθοι, που δεν υφίστανται καµία επεξεργασία και από τους οποίους προκύπτουν «αργολιθοδοµές». Οι αργοί λίθοι 
πρέπει να έχουν βάρος τουλάχιστον 20 kg, γιατί η χρήση ελαφρύτερων λίθων έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της αντοχής της 
λιθοδοµής. 
- Ηµιλαξευτοί λίθοι, που υφίστανται µερική επεξεργασία και από τους οποίους προκύπτουν «ηµιλαξευτές» λιθοδοµές. 
Επεξεργασία γίνεται στη µία όψη των λίθων και στις παράπλευρες επιφάνειες σε βάθος περίπου 10 cm – 12 cm, για την επίτευξη 
κανονικής µορφής αρµών. 
- Λαξευτοί λίθοι, που υφίστανται πλήρη επεξεργασία και λαµβάνουν κανονικά γεωµετρικά σχήµατα και από τους 
οποίους προκύπτουν «κανονικές» ή «λαξευτές» λιθοδοµές. 
γ. Οι συνήθεις διαστάσεις των ηµιλαξευτών ή λαξευτών λίθων είναι οι ακόλουθες: 
- ύψος 15 cm – 20 cm 

- πλάτος 20 cm – 25 cm, αλλά όχι µικρότερο από 1,5 φορά το ύψος 
- µήκος 30 cm – 40 cm, αλλά όχι µικρότερο από 1,5 φορά το πλάτος 
δ. Η άµµος των κονιαµάτων λιθοδοµών πρέπει να είναι χονδρόκοκκη. 
1001.2.4 Τσιµεντόλιθοι 
α. Οι τσιµεντόλιθοι είναι λιθοσώµατα από σκυρόδεµα και κατηγοριοποιούνται βάσει του EC 6. 
β. Οι συνήθεις διαστάσεις των τσιµεντόλιθων είναι 39 cm x 19 cm µε πάχη 9 cm, 15 cm και 19 cm. Κατά το δειγµατοληπτικό 
έλεγχο που διεξάγεται κατά την προσκόµιση των τεµαχίων στο εργοτάξιο, ελέγχονται οι διαστάσεις τους (πάχος, µήκος ή πλάτος), οι 
οποίες θα βρίσκονται εντός των ανοχών. Οποιοδήποτε τεµάχιο βρίσκεται εκτός των ανοχών αποµακρύνεται από το εργοτάξιο και 
αντικαθίσταται µε δαπάνες του Αναδόχου. 
γ. Οι τσιµεντόλιθοι που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο πρέπει να συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας 
και να είναι ελεγµένοι και εγκεκριµένοι ως προς τη συστολή ξήρανσης και την ικανοποιητική ξήρανση σε συνθήκες περιβάλλοντος. 
Η αντοχή σε θλίψη και η υδατοαπορροφητικότητα των τσιµεντόλιθων προσδιορίζονται µε δοκιµές βάσει του ΕΝ 772 και του ASTM 
C 140. Πρέπει επίσης να έχουν την ίδια εµφάνιση (ιδιαίτερα υφή) και να έχουν συντηρηθεί µε τις ίδιες διαδικασίες. 



δ. Σκυρόδεµα πλήρωσης µιας οπλισµένης τοιχοποιίας µε τσιµεντόλιθους, είναι το σκυρόδεµα που χρησιµοποιείται για την 
πλήρωση των κατακόρυφων οπών και θα ακολουθεί τις προδιαγραφές του EC 6. Ο χάλυβας οπλισµού της τοιχοποιίας θα ακολουθεί 
το πρότυπο ΕΝ 10080 και ο οπλισµός των αρµών το πρότυπο ΕΝ 845 – 3 ή τον EC 6. 
1001.2.5 Πυρίµαχες Πλίνθοι 
α. Οι πυρίµαχες πλίνθοι πρέπει να είναι συµπαγείς, οµοιογενείς, χωρίς ρωγµές, αυλακώσεις, κενά και απαλλαγµένες από 
ελαττώµατα που εµποδίζουν την άµεση και σωστή δόµηση τους. Τα τεµάχια που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο πρέπει να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας και να αναγράφεται η κατάταξη µε βάση την πυραντοχή. Αν δεν αναγράφεται η 
πληροφορία αυτή απαιτείται εργαστηριακός έλεγχος, ο οποίος διεξάγεται µε δαπάνες του Αναδόχου σε εργαστήριο εγκεκριµένο από 
την Υπηρεσία. 
β. Οι διαστάσεις και οι ανοχές των τεµαχίων πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προαναφέρθηκαν. 
1001.2.6 Θερµοµονωτικές Πλίνθοι 
α. Ως προς την αντοχή σε θλίψη τον έλεγχο των διαστάσεων, την υδατοαπορροφητικότητα και την πυκνότητα οι πλίνθοι 
πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ΕΝ 772. Οι θερµοµονωτικές πλίνθοι είναι συνήθως κυψελωτές οπτόπλινθοι που προκύπτουν 
από ανάµιξη αργίλου και κόκκων διογκωµένης πολυστερόλης.  
β. Οι θερµοµονωτικές πλίνθοι έχουν πλάτος που κυµαίνεται από 90 mm µέχρι 280 mm, µήκος 140 mm – 150 mm  και ύψος 
250 mm και 300 mm. 
1001.2.7 Κονιάµατα 
α. Οι γενικές προδιαγραφές για τα υλικά και τις εργασίες κονιαµάτων τοιχοποιίας αναφέρονται στο άρθρο «Κονιάµατα» και 
στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 998 και συµπληρώνονται µε αναγραφόµενα στο παρόν άρθρο. Για τις µεθόδους δοκιµών κονιαµάτων 
τοιχοποιίας ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1015 και για το τσιµέντο τοιχοποιίας το ΕΛΟΤ 413. 
β. Οι αναλογίες για τα κονιάµατα τοιχοποιίας είναι τουλάχιστον 350 kg - 450 kg τσιµέντο ανά m3 κονιάµατος και 0,08 m3 
ασβέστη.  
γ. Το κονίαµα για τις εµφανείς τοιχοποιίες θα πρέπει επιπροσθέτως να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
- να έχει καλή εργασιµότητα 

- να έχει την κατάλληλη περιεκτικότητα σε νερό, ώστε να µη στεγνώνει γρήγορα και χάνει την πλαστικότητα του 
- να έχει υψηλή αντοχή στην επίδραση της βροχής 

- να έχει µεγάλη διάρκεια ζωής και καλή συµπεριφορά στον παγετό. 
δ. Για περιπτώσεις κατασκευών που είναι επιθυµητή η πλήρης αδιαβροχοποίηση και η ιδιαίτερα υψηλή αντοχή, ενδείκνυται η 
χρήση τσιµεντοκονιάµατος χωρίς ασβέστη. 
1001.3 Εκτέλεση Εργασιών 
1001.3.1 Μεταφορά και Αποθήκευση Υλικών 
α. Το κονίαµα µεταφέρεται σε σχετικώς ψυχρά δοχεία και δεν εκτίθεται άµεσα στην ηλιακή ακτινοβολία. Πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι τα µεταλλικά καροτσάκια, δοχεία και σανίδες για τη µεταφορά και χρήση του κονιάµατος είναι σχετικώς ψυχρά. 
β. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη σωστή διεξαγωγή των εργασιών εκφόρτωσης, αποθήκευσης και προστασίας των 
πλίνθων ή / και των λίθων. Όλα τα τεµάχια, πρέπει, στην περίπτωση που δεν προσκοµίζονται από το εργοστάσιο παραγωγής σε 
“παλέτες”, να ξεφορτώνονται και να στοιβάζονται µε προσοχή. Σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεφορτώνονται χύδην µε 
ανατροπή. Τα υλικά προστατεύονται κατά την αποθήκευση στο εργοτάξιο έναντι των καιρικών συνθηκών, φθορών και ζηµιών που 
είναι δυνατόν να προκύψουν, χωρίς να έρχονται σε άµεση επαφή µε το έδαφος. Για το σκοπό αυτό συνήθως χρησιµοποιούνται 
αδιάβροχα καλύµµατα  προστασίας. 
γ. Τα υλικά χρησιµοποιούνται µε τη σειρά µε την οποία παραδίδονται. 
1001.3.2 Ανέγερση ∆είγµατος  
Μετά την έγκριση των δειγµάτων των προσκοµιζόµενων υλικών, ο Ανάδοχος ανεγείρει δείγµατα τελειωµένων επιφανειών 
διαστάσεων περίπου 1,0 m x 1,5 m κάθε είδους τοιχοποιίας που προβλέπεται να κατασκευαστεί. Τα δείγµατα θα είναι επαρκώς 
θεµελιωµένα και θα δείχνουν τη σωστή εφαρµογή των προδιαγραφών και των κανόνων δόµησης της τοιχοποιίας. Μόνο µετά την 
έγκριση τους από την Υπηρεσία θα ξεκινά η κατασκευή της τοιχοποιίας, η οποία θα είναι εφάµιλλης ή καλύτερης ποιότητας από τα 
παραπάνω δείγµατα. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει προτείνει τη χρήση προσµίκτων, το δείγµα τοιχοποιίας πρέπει να ανεγερθεί 
6 - 8 εβδοµάδες πριν από την χρήση των υλικών. 
1001.3.3 Ανοχές 

Πίνακας 1001.3.3 : Ανοχές Κατασκευής Τοιχοποιίας 
# Απαίτηση Ανοχή 
1 2 3 

1 οριζοντιότητα ως προς την ευθεία που καθορίζεται από τα 
εκατέρωθεν υποστυλώµατα και από την κατακόρυφη (νήµα της 
στάθµης) 

≤ 1 cm 

2 ορθές γωνίες 1 cm ανά 3 m 
3 τελικό ύψος της τοιχοποιίας ≤ 3 mm/m και πάντως ≤ 1 cm 
4 προεξοχές ή εσοχές ≤ 1 cm 

1001.3.4 Προστασία  
α. Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής τοιχοποιίας, ο Ανάδοχος πρέπει να µεριµνά (µε τη χρήση εγκεκριµένων 
µεθόδων) για την προστασία της κατασκευής από επιβλαβείς κλιµατολογικές επιπτώσεις. Οι εκτιθέµενες σε δυσµενείς καιρικές 
συνθήκες τοιχοποιίες πρέπει να καλύπτονται και να προφυλάσσονται τουλάχιστον κατά τις πρώτες 48 ώρες µετά την ανέγερση τους. 
β. Στην περίπτωση που η εξωτερική θερµοκρασία είναι µεγαλύτερη των 37°C και το ποσοστό σχετικής υγρασίας µικρότερο 
από 50% λαµβάνονται τα ακόλουθα κατάλληλα µέτρα προστασίας της κατασκευαζόµενης τοιχοποιίας: 
- Όλα τα υλικά κατασκευής προστατεύονται και σκιάζονται από την απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. 
- Το κονίαµα διαστρώνεται σε στρώσεις µήκους µέχρι 1,2 m.  

- Οι πλίνθοι τοποθετούνται εντός ενός λεπτού µετά τη διάστρωση του κονιάµατος. 



- Μετά την ανέγερση η τοιχοποιία θα προστατεύεται από την απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και τον άνεµο 
για τις επόµενες 48 h. 
γ. Στην περίπτωση που η εξωτερική θερµοκρασία είναι µικρότερη από 4°C, ο Ανάδοχος υποβάλλει προτάσεις κατασκευής 
υπό συνθήκες παγετού προς έγκριση στην Υπηρεσία. Τα µέτρα προστασίας που πρέπει να λαµβάνονται είναι τα ακόλουθα: 
- Ο πάγος ή το χιόνι που έχουν σχηµατιστεί στην επιφάνεια της τοιχοποιίας θα τήκονται µε την προσεκτική θέρµανση της 
επιφάνειας της τοιχοποιίας. 
- Απαγορεύεται η χρήση υλικών που έχουν προσβληθεί από παγετό. Η τοιχοποιία που προσβλήθηκε από παγετό 
καθαιρείται και ανακατασκευάζεται. 
- Σε θερµοκρασίες µικρότερες από 4°C η άµµος ή το νερό του κονιάµατος θερµαίνονται, ώστε το παραγόµενο κονίαµα να 
έχει θερµοκρασία 4°C - 40°C. Η θερµοκρασία του κονιάµατος θα διατηρείται πάνω από τον παγετό για τουλάχιστον 48 ώρες µετά 
την ανέγερση της τοιχοποιίας. Η θέρµανση της κατασκευαζόµενης τοιχοποιίας θα είναι οµοιόµορφη. Η θερµοκρασία των πλίνθων 
πρέπει να διατηρείται πάνω από τους 7°C. 
- Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν υποβάλλει αποδεκτές προτάσεις κατασκευής υπό συνθήκες παγετού ή αµελήσει την 
εφαρµογή των µέτρων προστασίας που ο ίδιος πρότεινε και εγκρίθηκαν από την Υπηρεσία δεν θα επιτρέπεται η ανέγερση 
τοιχοποιίας σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος µικρότερες από 4°C. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται πρόσθετη αποζηµίωση ή παράταση 
προθεσµίας εξαιτίας αυτού του λόγου. 
δ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύσει το τµήµα της τοιχοποιίας που έχει ολοκληρωθεί από την εισροή υδάτων, πάγου 
και χιονιού, µέχρι να τοποθετηθεί και να σταθεροποιηθεί η οροφή ή να ολοκληρωθεί η στέψη της τοιχοποιίας. Η προστασία 
επιτυγχάνεται µε την κάλυψη µε στεγανωτικά ή θερµοµονωτικά υλικά και σε ακραίες περιπτώσεις µε τη θέρµανση µε λάµπες και 
άλλες εγκεκριµένες µεθόδους. 
ε. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενισχύει προσωρινά (και µέχρι την ολοκλήρωση τους) τις µη ολοκληρωµένες τοιχοποιίες, 
έναντι οριζοντίων ωθήσεων (ανεµοπίεση κτλ), µε κατάλληλες εγκεκριµένες µεθόδους. Σε περίπτωση ταχύτητας ανέµου 24 km/h ή 
µεγαλύτερης χρησιµοποιούνται ανεµοφράκτες. 
1001.3.5 ∆ιαβροχή των Πλίνθων 
α. Η απαίτηση διαβροχής των πλίνθων, µε σκοπό την αποφυγή της γρήγορης απορρόφησης του νερού από το κονίαµα, τη 
διευκόλυνση της διάστρωσης και τη βελτίωση της συναρµογής των πλίνθων πρέπει να επιβεβαιώνεται από το εργοστάσιο παραγωγής 
και ο Ανάδοχος να ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες. Για τη διαβροχή χρησιµοποιείται πόσιµο νερό.  
β. Οι πλίνθοι διαβρέχονται, εφόσον είναι πορώδεις και στεγνές, ακριβώς πριν από την τοποθέτηση, µε την εµβάπτιση τους σε 
νερό ή µε ψεκασµό σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. ∆εν πρέπει όµως να αφήνονται βυθισµένες στο νερό, ούτε 
να διαβρέχονται τόσο, όσο να επέρχεται κορεσµός τους. Μετά τη διάστρωση, πρέπει να προστατεύονται και να διατηρούνται 
στεγνές. Εάν υπάρχει πιθανότητα παγετού οι πλίνθοι δεν θα διαβρέχονται. 
γ. Οι πλίνθοι πλένονται πριν, και αν αυτό είναι απαραίτητο, και µετά τη διάστρωση, κατά τις οδηγίες του εργοστασίου 
παραγωγής τους ή / και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
1001.3.6 Προετοιµασία 
α. Οι τοιχοποιίες δεν θα κατασκευάζονται πριν περάσουν τουλάχιστον δύο εβδοµάδες από την αφαίρεση του ξυλοτύπου της 
φέρουσας κατασκευής. 
β. Οι επιφάνειες επαφής µεταξύ τοιχοποιίας και κατασκευών από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα θα πληρούνται µε 
τσιµεντοκονίαµα αναλογίας 1:3 κατά βάρος τσιµέντου και άµµου. Οι επιφάνειες επαφής πρέπει να έχουν επιχρισθεί µε πεταχτή 
τσιµεντοκονία περιεκτικότητας 400 kg τσιµέντου τουλάχιστον 24 h πριν την κατασκευή της τοιχοποιίας. Όπου προβλέπεται, 
τοποθετείται επίσης ειδική αγκύρωση. 
γ. Πριν από την τοποθέτηση της πρώτης στρώσης η επιφάνεια έδρασης καθαρίζεται από οποιαδήποτε ξένα υλικά και 
σκουπίζεται για την αφαίρεση σκόνης κτλ. Αν υπάρχουν εξογκώµατα στην επιφάνεια έδρασης, αφαιρούνται για να µην προκαλέσουν 
στρέβλωση της στρώσης. Εφόσον είναι κεκλιµένη ή ανώµαλη, η βάση της τοιχοποιίας εξοµαλύνεται µε τη διάστρωση εξισωτικής 
στρώσης σκυροδέµατος 300 kg τσιµέντου, µε σκοπό την εξασφάλιση της οριζοντιότητας των αρµών. Η πρώτη στρώση των πλίνθων 
πρέπει να είναι απόλυτα οριζόντια, γιατί αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή διάστρωση των παραπάνω σειρών. 
δ. Κάτω από την αρχική οριζόντια στρώση, στις ποδιές των παραθύρων και πάνω από τα υπέρθυρα και τα σενάζ πρέπει να 
τοποθετείται υδροµονωτικό υλικό. 
1001.3.7 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής 
α. Ο Ανάδοχος ακολουθεί τα κατασκευαστικά σχέδια για την ανέγερση της τοιχοποιίας ή / και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, στις 
περιπτώσεις που τα κατασκευαστικά σχέδια δεν παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες. 
β. Όλες οι τοιχοποιίες πρέπει να είναι αλφαδιασµένες, κατακόρυφες, και οµαλές, σε ορθές γωνίες µε πλήρεις στρώσεις 
κονιάµατος. Απαγορεύεται η χρήση µεταλλικού σφυριού και επιβάλλεται η χρήση του µυστριού ή σφυριού από ελαστικό για τη 
διασφάλιση της οριζοντιότητας και καθετότητας των πλίνθων. Η πυκνότητα των ραµµάτων καθ΄ ύψος και κατά µήκος πρέπει να 
είναι τέτοια που να διασφαλίζει την ευθυγράµµιση της τοιχοποιίας. Τα κατακόρυφα ράµµατα διατηρούνται µέχρι το τέλος της 
ανέγερσης, ενώ τα οριζόντια ράµµατα ανεβάζονται τόσο συχνά, ώστε να διασφαλίζεται η ευθυγραµµία όλων των στρώσεων καθ΄ 
ύψος.  
γ. Οι ορθές γωνίες χαράσσονται σωστά (γώνιασµα) µε την εφαρµογή του κανόνα 4-5-6 ή 6-8-10 για µεγαλύτερα µήκη 
(Πυθαγόρειο θεώρηµα), ώστε να αποφεύγονται κακοτεχνίες που γίνονται εµφανείς αργότερα. 
δ. ∆εν επιτρέπεται η ενσωµάτωση σπασµένων ή φθαρµένων τεµαχίων στην τοιχοποιία. 
ε. Η εµπλοκή των πλίνθων πρέπει να επιτυγχάνεται µε όσο το δυνατόν λιγότερες τεµαχισµένες πλίνθους. Ο τεµαχισµός των 
πλίνθων γίνεται µε την κοπή τους µε το ξυλουργικό ή άλλο ειδικό πριόνι, πριονοκορδέλα ή δισκοπρίονο. Απαγορεύεται 
οποιοσδήποτε άλλος τρόπος κοπής. 
στ. Μικροπροσαρµογές στο πλάτος ή το πάχος των αρµών είναι δυνατόν να διορθώσουν τυχόν ασυµβατότητες των διαστάσεων 
της τοιχοποιίας και του υπάρχοντος περιγράµµατος σκελετού ώστε να αποφεύγεται ο άσκοπος τεµαχισµός πλίνθων, οι ασυµµετρίες 
εκατέρωθεν των ανοιγµάτων κτλ. 
ζ. Τα µεταλλικά στοιχεία (στηρίγµατα) καλύπτονται µε τσιµεντοκονίαµα για λόγους προστασίας από τη σκουριά. 
Απαγορεύεται η χρήση ασβέστη ή γύψου. Οι εσοχές στις οποίες αγκυρώνονται τα αγκύρια θα πληρούνται επαρκώς µε κονίαµα. 



η. Σε περίπτωση που κάποια τεµάχια παραµένουν χαλαρά µετά την αρχική πήξη του κονιάµατος, αφαιρούνται και 
αντικαθίστανται µε την εφαρµογή νέου κονιάµατος µε δαπάνες του Αναδόχου. 
θ. Στον πόδα της τοιχοποιίας, στα υπέρθυρα και στα σενάζ πρέπει να τοποθετούνται, εφόσον υπάρχει σχετική απαίτηση 
στραγγιστήριες οπές. 
ι. Για τις οπτοπλινθοδοµές που έχουν µήκος άνω των 12 m και πρόκειται να επιχριστούν πρέπει να προβλέπεται αρµός 
διαστολής. Το ίδιο ισχύει και για τις διακοσµητικές πλινθοδοµές όψεων µε µήκος άνω των 8 m. 
ια. Σενάζ 
- Η διατοµή και ο οπλισµός των σενάζ ορίζεται από τα κατασκευαστικά σχέδια. Σε αντίθετη περίπτωση ο Ανάδοχος 
ακολουθεί τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Πάντως το ύψος των σενάζ θα είναι τουλάχιστον 10 cm και ο ελάχιστος οπλισµός είναι 2Φ10 
άνω και 2Φ10 κάτω (S400) και συνδετήρες Φ8/25 (S220) στην περίπτωση τοιχοποιίας µέχρι πάχος µιας πλίνθου είτε µε 3Φ10 άνω 
και 3Φ10 κάτω (S400) και συνδετήρες Φ 8/20 (S220) στην περίπτωση τοιχοποιίας µεγαλύτερου πάχους.  
- Ο Ανάδοχος εξετάζει την απαίτηση αύξησης του πλήθους των σενάζ (ή / και της διατοµής και του οπλισµού τους) στην 
περίπτωση ύπαρξης µεγάλων ανοιγµάτων ή µεγάλου ύψους και υποβάλλει προς έγκριση τις αντίστοιχες προτάσεις στην Υπηρεσία. 
- Σε κάθε περίπτωση η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει, κατά την κρίση της, την αύξηση του πλήθους ή / και 
της διατοµής και του οπλισµού των σενάζ και πρεκιών. 
ιβ. Οπλισµοί 
- Ο Ανάδοχος τοποθετεί τον οπλισµό που υποδεικνύεται από τα κατασκευαστικά σχέδια και τη µελέτη (είδος, απαίτηση 
αντιδιαβρωτικής προστασίας, διάµετρος, σχήµα, αποστάσεις, µέγεθος και πλήθος ράβδων, µατίσεις). Σε περίπτωση που τα 
κατασκευαστικά σχέδια δεν παρέχουν τις παραπάνω πληροφορίες, ο Ανάδοχος ακολουθεί τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τηρώντας 
πάντοτε τις ελάχιστες απαιτήσεις  που προδιαγράφονται από τους σχετικούς Κανονισµούς και το παρόν Τεύχος (βλ. και 
προηγούµενη παράγραφο «Σενάζ»). 
- Οι ράβδοι θα είναι απαλλαγµένες από σκουριά, έλαια ή γράσα. 
ιγ. Εφόσον προβλέπεται στα σχέδια ή ενταλθεί από την Υπηρεσία, είναι δυνατή η χρήση ενίσχυσης από πλέγµατα και 
ανοξείδωτους συνδετήρες ανά 0,60 m ύψους τοιχοποιίας αντί για συµβατικό σενάζ, τα οποία θα ακολουθούν το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 845. Στην περίπτωση αυτή το πλάτος του πλέγµατος ενδείκνυται να είναι περίπου 5 cm στενότερο από το πάχος του τοίχου. Τα 
πλέγµατα θα καλύπτονται επαρκώς από κονίαµα. Η σειρά των εργασιών είναι η ακόλουθη: 
- ανέγερση τοιχοποιίας µέχρι 0,60 m από τη στάθµη του εδάφους 
- διάστρωση κονιάµατος 

- τοποθέτηση πλεγµάτων και συνδετήρων 
- διάστρωση κονιάµατος που καλύπτει τον οπλισµό 

- σύνδεση τοιχοποιίας και φέροντα οργανισµού µε γωνιακούς συνδετήρες σε συνέχεια µε το πλέγµα 
- συνέχιση ανέγερσης της τοιχοποιίας µέχρι 1,20 m κ.ο.κ. 
ιδ. Για τη δόµηση τοιχοποιιών από θερµοµονωτικές πλίνθους ή άλλες ειδικές πλίνθους ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά 
οδηγίες από το εργοστάσιο παραγωγής των πλίνθων. 
1001.3.8 ∆ιάστρωση - Γενικά 
α. Η διάστρωση πρέπει να γίνεται οµοιόµορφα, έτσι ώστε η στάθµη των ολοκληρωµένων τµηµάτων να είναι ενιαία σε κάθε 
επίπεδο.  
β. ∆εν θα πρέπει να διαστρώνονται περισσότερες από 16 στρώσεις πλίνθων ανά ηµέρα  (ή 1,5 m ύψος κατασκευασµένης 
τοιχοποιίας ανά ηµέρα) χωρίς τη σχετική έγκριση της Υπηρεσίας, έτσι ώστε να υπάρχει ο απαιτούµενος χρόνος για την πήξη του 
κονιάµατος, προς αποφυγή ανεπιθύµητων συνιζήσεων. 
γ. Οι πλίνθοι θα διαστρώνονται µε τη χρήση άφθονου κονιάµατος, µε ολίσθηση και σύγχρονη πίεση, χωρίς υπερβολικά 
χτυπήµατα και έτσι ώστε το κονίαµα να γεµίζει τους αρµούς και να εξέχει από αυτούς. Οι πλίνθοι τοποθετούνται αφού προηγούµενα 
διαστρωθεί κονίαµα πάνω στην προηγούµενη στρώση και επαλειφθεί κονίαµα στον κατακόρυφο αρµό. Όσο από το πλεονάζον 
κονίαµα δεν εισχωρήσει στον αρµό µε τη συµπίεση του µε το µυστρί, αφαιρείται πριν τη σκλήρυνση του. 
δ. ∆ιασταυρούµενοι τοίχοι πρέπει να διαστρώνονται συγχρόνως, ώστε να συνδέονται σε κάθε στρώση µε αµοιβαίες εισδοχές 
του ενός µέσα στον άλλον. Απαγορεύεται η µονοµερής διάστρωση ακόµα και αν υπάρχει πρόβλεψη αναµονών ή υποδοχών. Στις 
διασταυρώσεις των τοίχων πρέπει να τοποθετείται ο απαιτούµενος οπλισµός. 
ε. Λοξή στρώση της στέψης (ενσφήνωση) 
- Η τελευταία οριζόντια στρώση των πλίνθων τοποθετείται 15 cm κάτω από την οροφή. Ο τοίχος ολοκληρώνεται µε µια 
λοξή στρώση πλίνθων (ενσφήνωση) µεταξύ οροφής και τελευταίας οριζόντιας στρώσης.  
- Χρησιµοποιούνται είτε µικρά τεµάχια πλίνθων, που τοποθετούνται κολυµβητά σε κονίαµα, είτε τριγωνικά κατά την 
έννοια της όψης τεµάχια, τα οποία περιβαλλόµενα µε κονίαµα σφηνώνονται µε ολίσθηση κατά την έννοια του οριζόντιου άξονα του 
τοίχου. Σηµειακή επαφή µεταξύ πλίνθων και οροφής ή υποκείµενης στρώσης δεν επιτρέπεται. Οι άκρες της πλίνθου πρέπει να 
διαµορφώνονται κατάλληλα, έτσι ώστε να δηµιουργούνται επίπεδες επιφάνειες για την ενσφήνωση. Η γωνία των πλίνθων της λοξής 
στρώσης είναι µεταξύ 45º-60º. 
- Θα µεσολαβούν τουλάχιστον 48 h από την ολοκλήρωση της τελευταίας οριζόντιας στρώσης µέχρι τη διάστρωση της 
λοξής στρώσης, ώστε το κονίαµα να έχει σκληρυνθεί και συρρικνωθεί µε σκοπό την αποφυγή της αποκόλλησης της τοιχοποιίας από 
την οροφή µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής. 
- Αν δεν είναι εφικτή η διάστρωση λοξής στρώσης, τότε ο αρµός µεταξύ της τελευταίας στρώσης της τοιχοποιίας και της 
οροφής γεµίζει µε κατάλληλο µη συρρικνούµενο τσιµεντοκονίαµα. 
- Αν πρόκειται για τοιχοποιία πλήρωσης και εφόσον προβλέπεται στα σχέδια και αναµένονται βέλη κάµψης της 
υπερκείµενης κατασκευής, ο αρµός µεταξύ της τελευταίας στρώσης του τοίχου και της οροφής γεµίζει µε µαλακό µονωτικό υλικό.  
Η εγκάρσια σταθερότητα του τοίχου εξασφαλίζεται µε ειδικά αγκύρια. 
στ. Το πάχος των αρµών πρέπει γενικά να είναι τέτοιο, ώστε 4 διαδοχικές στρώσεις πλίνθων να έχουν συνολικό ύψος 
τουλάχιστον κατά 30 mm µεγαλύτερο, από ότι αν οι στρώσεις αυτές είχαν ολοκληρωθεί χωρίς κονίαµα. Πριν την τοποθέτηση και τη 



συµπίεση των πλίνθων κάθε στρώσης, η στρώση κονιάµατος θα έχει αρχικό πάχος από 15 mm ως 20 mm και µε την τοποθέτηση θα 
περιορίζεται στα 10 mm το πολύ.  
ζ. Οι κατακόρυφοι αρµοί θα έχουν οµοιόµορφο πάχος 8 mm κατά µέσο όρο και πάντως όχι µεγαλύτερο από 10 mm. Οι 
πλίνθοι τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µην υπάρχουν σε δύο διαδοχικές στρώσεις αρµοί στην ίδια κατακόρυφο, αλλά ο 
αρµός κάθε στρώσης να βρίσκεται στον άξονα πλίνθου της υποκείµενης στρώσης. 
η. Αρµολόγηση πλινθοδοµών 
- Ενδείκνυται η αρµολόγηση να γίνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε ο αρµός να σφραγίζει πλήρως το διάκενο µεταξύ των 
πλίνθων. Παρόλο που για λόγους αισθητικής σε εµφανείς τοιχοποιίες, είναι δυνατόν οι αρµοί να διαµορφώνονται σε εσοχές ως προς 
την κατακόρυφη περασιά της τοιχοποιίας, καλό είναι αυτού του είδους η αρµολόγηση να γίνεται µετά την ολοκλήρωση της 
κατασκευής, µε την απόξεση των πλήρων αρµών σε βάθος 2 cm και µε την πλήρωση τους µε θηραϊκό κονίαµα ή 
ασβεστοτσιµεντοκονίαµα (τουλάχιστον 450 kg τσιµέντου ανά m3 κονιάµατος). 
- Η αφαίρεση του πλεονάζοντος κονιάµατος αρµολόγησης από τους εξωτερικούς αρµούς γίνεται µε χρήση µικρού πήχη 
(αρµόξυλο) ή υγρής λινάτσας. Η χρήση στρογγυλής σιδερόβεργας για τη συµπίεση του κονιάµατος των αρµών δεν ενδείκνυται από 
άποψη στεγανότητας. 
- Εκτός από την περίπτωση που χρησιµοποιείται ειδικό έτοιµο κονίαµα, η αρµολόγηση γίνεται µετά την πάροδο 
κατάλληλου χρονικού διαστήµατος µετά τη διάστρωση της τοιχοποιίας και οπωσδήποτε µετά την αρχική πήξη του συνδετικού 
κονιάµατος, αλλά οπωσδήποτε πριν την πλήρη σκλήρυνση του. 
1001.3.9 ∆ιπλές Τοιχοποιίες 

1001.3.9.1 Γενικά 
α. Στην πρώτη στρώση της πλινθοδοµής τοποθετείται υδροµονωτικό υλικό στο διάκενο µεταξύ των δύο όψεων της 
πλινθοδοµής µε κατάλληλη διαµόρφωση (κλίση προς τα έξω), ώστε να αποκλείεται η διείσδυση υγρασίας. 
β. Στην περίπτωση που η εξωτερική πλινθοδοµή προεξέχει των υποστυλωµάτων, η σύνδεση των τοιχοποιιών γίνεται µε 
κατακόρυφα σενάζ από ισχυρό γαρµπιλοµπετόν 300 kg τσιµέντου, κατάλληλα οπλισµένου, διατοµής σχήµατος Γ.  
γ. Στο ύψος των ποδιών και των πρεκιών υαλοστασίων ή των φεγγιτών ή στο µέσο του ύψους των τυφλών τοίχων 
κατασκευάζεται σενάζ, από οπλισµένο σκυρόδεµα C12/15 σε όλο το µήκος τους. Η διάταξη και οι κατασκευαστικές λεπτοµέρειες θα 
συµφωνούν µε τα αναφερόµενα στη µελέτη και στα κατασκευαστικά σχέδια. 
δ. Στη θέση τυχόν παραµένοντος διακένου για διάστρωση σκυροδέµατος τοποθετείται σανίδα ή λωρίδα υαλοβάµβακα που 
παραµένει στον τοίχο. Για τη συλλογή του πλεονάζοντος κονιάµατος της όψης προς το διάκενο της εσωτερικής τοιχοποιίας 
τοποθετείται προσωρινά στο διάκενο ξύλινη σανίδα ή µεταλλικό έλασµα εγκάρσια προς την επιφάνεια της τοιχοποιίας. Μετά την 
ολοκλήρωση της ανέγερσης της τοιχοποιίας η σανίδα αφαιρείται. 
ε. Στην περίπτωση που η εξωτερική τοιχοποιία οριοθετεί χώρο που συνορεύει µε εξώστη, πλατύσκαλο, δώµα κτλ, 
κατασκευάζεται βάση από σκυρόδεµα C12/15, πάχους ίσου προς το πάχος της, ή ίσου µε το πάχος του εξωτερικού δροµικού τοίχου 
εφόσον υπάρχει συρόµενο θυρόφυλλο και ύψους που υπερβαίνει την αντίστοιχη τελική στάθµη του εξωτερικού δαπέδου κατά 10 cm. 
Στo σκυρόδεµα αυτό προστίθεται στεγανοποιητικό µάζας. 
στ. Το διάκενο ξεκινά στα 10 cm πάνω από την επιφάνεια έδρασης και συνεχίζει χωρίς διακοπή µέχρι το σενάζ ή τη στέψη και 
πρέπει να παραµένει καθαρό και απαλλαγµένο από απορρίµµατα και συνδετικό κονίαµα. 
ζ. Τα αγκύρια διαµορφώνονται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να µην επιτρέπουν τη διοχέτευση υγρασίας από τον εξωτερικό στον 
εσωτερικό τοίχο. Τοποθετούνται περίπου ανά 30 cm καθ΄ ύψος της πλινθοδοµής. Κοντά στις εξωτερικές γωνίες της διακοσµητικής 
πλινθοδοµής θα αποφεύγεται η τοποθέτηση αγκυρώσεων. Όταν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, θα προβλέπεται κατακόρυφος αρµός. 
η. Στον εξωτερικό τοίχο κατασκευάζονται αρµοί διαστολής σε αποστάσεις ανάλογες µε τις κλιµατολογικές συνθήκες 
(θερµοκρασία, υγρασία κτλ), την ποιότητα των υλικών και το χρώµα, έτσι ώστε να επιτρέπουν την ελεύθερη κίνηση του εξωτερικού 
τοίχου. Οι αρµοί διαστολής διαµορφώνονται µε κατάλληλα προφίλ και σφραγιστικό υλικό, ώστε να αποφεύγεται η διέλευση της 
υγρασίας. 
θ. Στα σηµεία σύνδεσης των δύο τοίχων (σενάζ, υπέρθυρα κτλ) πρέπει να τοποθετείται πάντα αδιάβροχη µόνωση µε κλίση 
προς τα έξω. 
ι. Αν προβλέπεται η κατασκευή διπλής τοιχοποιίας χωρίς διάκενο, το γέµισµα του διαχωριστικού αρµού πρέπει να είναι 
πλήρες. Ο διαχωριστικός αρµός έχει πάχος 2 cm και πληρούται επιµεληµένα σε κάθε στρώση, ώστε να µην διακόπτεται σε κανένα 
σηµείο. Στις γωνίες, στα ανοίγµατα των θυρών και παραθύρων και κατά µήκος των αρµών διαστολής η πλήρωση του αρµού πρέπει 
να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή. 
ια. Οι διπλές εσωτερικές τοιχοποιίες των κτιρίων αποτελούνται συνήθως από δύο πλινθοδοµές που συνδέονται µε µια πλίνθο 
ανά µ.µ. και 70 cm ύψους του διακένου (που πληρούται µε ηχοµονωτικό υλικό), όπως φαίνεται στα σχέδια της µελέτης. Σενάζ από 
σκυρόδεµα C12/15 κατασκευάζονται πάντοτε στο ύψος των πρεκιών ή στο µέσον του ύψους των τυφλών εσωτερικών τοίχων σε όλο 
το µήκος τους. Τοίχοι που δεν φθάνουν µέχρι την οροφή στέφονται µε σενάζ σκυροδέµατος C12/15. Η τελευταία στρώση είναι λοξή 
(ενσφήνωση). 

1001.3.9.2 ∆όµηση ∆ιπλής Τοιχοποιίας µε Μόνωση και διάκενο 
α. Πρώτα κατασκευάζεται η εσωτερική πλινθοδοµή και καθαρίζεται η εξωτερική της επιφάνεια από τα πλεονάζοντα 
κονιάµατα. Κατά την ανέγερση τοποθετούνται ανάµεσα στις πλίνθους φουρκέτες από γαλβανισµένο σύρµα για τη στερέωση της 
µόνωσης, σε κατάλληλη πυκνότητα ανά m2 πλινθοδοµής ή τουλάχιστον 5 φουρκέτες ανά πλάκα µόνωσης. 
β. Επί της καθαρισµένης επιφάνειας επαλείφεται φράγµα υδρατµών και τοποθετείται η µόνωση. Η µόνωση καλύπτει όλη την 
επιφάνεια της πλινθοδοµής χωρίς να αφήνει κενά στους αρµούς και στις άκρες µε τα γειτονικά οικοδοµικά στοιχεία (π.χ. δοκοί, 
υποστυλώµατα). Το µονωτικό καθώς τοποθετείται στον τοίχο, καρφώνεται στα σκέλη των φουρκετών και συγκρατείται µε 
τσιγκοπλακίδια που αγκυρώνονται στην τοιχοποιία ανοίγοντας τα σκέλη των φουρκετών. 
γ. Μετά την τοποθέτηση της µόνωσης κατασκευάζεται η εξωτερική πλινθοδοµή.  

1001.3.9.3 ∆ιπλές Εµφανείς Τοιχοποιίες 
α. Η προστασία έναντι της υγρασίας επιτυγχάνεται µε τη διάστρωση κονιάµατος τσιµεντοκονίας µε στεγανωτικό µάζας, είτε 
µε την τοποθέτηση στεγανωτικής µεµβράνης µεταξύ των δοµικών στοιχείων και της πλινθοδοµής. Θα επιλέγονται πλίνθοι και 
κονιάµατα µε κατάλληλες ιδιότητες, ώστε να µην επιτρέπουν τη διείσδυση της υγρασίας. 



β. Οι πλίνθοι τοποθετούνται µε τη χρήση ασβεστοτσιµεντοκονιάµατος τουλάχιστον 350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστη, 
άµµο θαλάσσης και πλαστικοποιητικό µάζας µε αρµούς πάχους µέχρι 6 mm.  
γ. Ακόµα και όταν οι διακοσµητικές πλινθοδοµές βρίσκονται σε επαφή µε τα δοµικά στοιχεία θα έχουν τουλάχιστον 20 cm 
πλάτος και θα στερεώνονται µε ειδικά ανοξείδωτα τεµάχια αγκυρώσεως. 
δ. Μεταξύ του θερµοµονωτικού υλικού και της εξωτερικής τοιχοποιίας πρέπει να µεσολαβεί διάκενο αερισµού πάχους 
περίπου 5 cm, ώστε να διευκολύνεται η εκτόνωση των υδρατµών και να µειώνεται η πιθανότητα εσωτερικής συµπύκνωσης. Το 
φράγµα υδρατµών τοποθετείται από τη θερµή πλευρά της θερµοµονωτικής στρώσης και όχι από την πλευρά του διάκενου. Θα 
προβλέπονται µικρές εγκάρσιες οπές εξαερισµού του κενού. 
ε. Η άνω περίµετρος των στηθαίων πρέπει να είναι συνεχής και όχι διακοπτόµενη ή ανοµοιόµορφη. Οι πρόβολοι και τα 
περβάζια πρέπει να διαµορφώνονται σωστά, ώστε να µην οδηγούν το νερό προς την τοιχοποιία. 
στ. Κατά τη κατασκευή της συναρµογής των τοίχων µε το σκελετό του κτιρίου πρέπει να λαµβάνονται υπ΄ όψιν οι διαφορικές 
θερµοκρασιακές και υγροσκοπικές µεταβολές της τοιχοποιίας και του σκελετού καθώς και οι διαφορετικές παραµορφώσεις. 
ζ. Η θέση των ανοιγµάτων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα στοιχεία εκατέρωθεν των παραστάδων (λαµπάδων) να έχουν τις 
ίδιες διαστάσεις. 
η. Η αρµολόγηση γίνεται µε εργαλεία ίδιου µεγέθους και σχήµατος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται οµοιοµορφία της εµφάνισης 
των αρµών και µε τσιµεντοκονίαµα 600 kg τσιµέντου µε τις κατάλληλες χρωστικές ουσίες. 

1001.3.9.4 Εµφανείς Τοιχοποιίες από Οξύµαχες Πλίνθους (klinker) 
α. Η υδατοαπορροφητικότητα του συνδετικού κονιάµατος που χρησιµοποιείται για τη δόµηση πλινθοδοµών από οξύµαχες 
πλίνθους ενδείκνυται να είναι χαµηλή (παρεµφερής µε αυτή των πλίνθων), ώστε να επιτυγχάνεται σωστή συνεργασία κονιάµατος – 
πλίνθων. Για το λόγο αυτό συνιστάται η χρήση ρητινών στο µίγµα µε βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. Η περιεκτικότητα σε 
τσιµέντο θα φτάνει τα 450 kg/m3 

κονιάµατος. 
β. Οι οξύµαχες πλίνθοι πρέπει κατά την τοποθέτηση να είναι απολύτως στεγνές. Σε περίπτωση σταδιακής κατασκευής της 
τοιχοποιίας, τα έτοιµα τµήµατα θα πρέπει να προστατεύονται έναντι της βροχής. 
γ. Το κονίαµα αρµολόγησης θα περιέχει µόνο λεπτόκοκκα αδρανή και τσιµέντο σε αναλογία 500 kg/m3 - 600 kg/m3. Η 
αρµολόγηση µπορεί να γίνει είτε µετά την αποπεράτωση της κατασκευής της τοιχοποιίας είτε κατά τη διάρκεια της, µε τρόπο 
παρεµφερή µε την αρµολόγηση των πλακιδίων επιστρώσεων δαπέδων. 
δ. Οι πλίνθοι µετά την αρµολόγηση και όσο παραµένουν στεγνές, καθαρίζονται µε βούρτσα (ανοξείδωτη ή από φυσικές ίνες). 
Αφού αποµακρυνθούν τα υπολείµµατα κονιάµατος και άλλων ρύπων, η επιφάνεια καθαρίζεται επιµελώς µε σφουγγάρι και νερό. 
1001.3.10 Οπλισµένη Τοιχοποιία από Τσιµεντόλιθους 
α. Ο οπλισµός της οπλισµένης τοιχοποιίας από τσιµεντόλιθους τοποθετείται ως εξής: 
- Ο κατακόρυφος οπλισµός µπορεί να τοποθετηθεί πριν ή µετά την κατασκευή της τοιχοποιίας. Στην περίπτωση 
τοποθέτησης µετά τη διάστρωση χρησιµοποιούνται κατάλληλοι οδηγοί.  
- Οι οριζόντιοι οπλισµοί τοποθετούνται κατά την ανέγερση του τοίχου. 

- Οι ελάχιστες επικαλύψεις του οπλισµού αναφέρονται στον EC 6. 
β. Σκυροδέτηση 
- Η σκυροδέτηση γίνεται µε 2 τρόπους: χαµηλή (κατά στρώσεις) και υψηλή (ολόσωµη). 

- Στη σκυροδέτηση κατά στρώσεις, ο τοίχος κατασκευάζεται σε στρώσεις όχι µεγαλύτερες του 1,5 m µέχρι το επιθυµητό 
ύψος. Οι οπλισµοί πρέπει να εξέχουν τόσο κατά στρώση, όσο είναι η αναγκαία µάτιση µε την επόµενη (EC 6), ή θα τοποθετούνται 
σε όλο τους το µήκος οι κατακόρυφοι οπλισµοί. 
- Η ολόσωµη σκυροδέτηση γίνεται αφού έχει κατασκευαστεί όλος ο τοίχος. Σε κάθε θέση κατακόρυφου οπλισµού 
διανοίγεται, στο κατώτερο µέρος του τοίχου, οπή επιθεώρησης (µε ελάχιστες διαστάσεις 7,5 cm x 10 cm), για να ελέγχεται η 
καθαρότητα του ανοίγµατος, ώστε να διευκολύνεται η ασφαλής ροή του σκυροδέµατος πλήρωσης. Οι οπές επιθεώρησης φράσσονται 
πριν τη σκυροδέτηση. 
1001.3.11 Λιθοδοµές 

1001.3.11.1 Γενικά 
α. Για την κανονική διαµόρφωση µιας λιθοδοµής απαιτείται ανά στρώση ένας δροµικός λίθος (δηλαδή µε την επιµήκη πλευρά 
του παράλληλη µε το µήκος του τοίχου) σε συνέχεια µε έναν µπατικό λίθο (δηλαδή µε την επιµήκη πλευρά του κάθετη προς το 
µήκος του τοίχου). Στην επόµενη στρώση η διάταξη θα είναι αντίθετη, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης εµπλοκή των λίθων. 
β. Το πάχος µιας οµοιογενώς κατασκευασµένης τοιχοποιίας δεν είναι µικρότερο από 45 cm, εκτός της περίπτωσης 
διακοσµητικής λιθοδοµής (επένδυσης). 
γ. ∆εν θα υπάρχουν κενά µεταξύ των λίθων. Οι στρώσεις του κονιάµατος θα είναι πλήρεις. 
δ. Κατά τη δόµηση της λιθοδοµής θα διαµορφώνονται αρµοί διαστολής πάχους 2 cm – 3 cm ανά περίπου 30 m µήκους 
τοιχοποιίας. Ο αρµός διαµορφώνεται µε την παρεµβολή ξύλινης σανίδας ή ελαστικού υλικού και καλύπτεται από την εσωτερική 
πλευρά µε ξύλινο ή σιδηρό περιθώριο (περβάζι), ενώ από την εξωτερική µε υδρορροή. Και στις δυο περιπτώσεις η στήριξη γίνεται 
µόνο από τη µια πλευρά της λιθοδοµής, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα µετακίνησης. 
ε. Στη στέψη των λιθοδοµών που έχουν λειτουργία τοίχου αντιστήριξης ή περίφραξης διαµορφώνεται σενάζ από οπλισµένο 
σκυρόδεµα, µε οπλισµό που συµφωνεί µε τα κατασκευαστικά σχέδια. Σενάζ επίσης τοποθετείται και σε ενδιάµεσα ύψη της 
λιθοδοµής. Γενικά για τα σενάζ ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος (βλ. παρ. «Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής»). 

1001.3.11.2 Αργολιθοδοµές 
α. Οι αργολιθοδοµές χρησιµοποιούνται συνήθως σε δευτερεύοντες τοίχους αντιστήριξης και τοίχους περίφραξης. 
β. Η δόµηση γίνεται ως εξής: 
- ∆ιαστρώνεται κονίαµα στην επιφάνεια έδρασης των λίθων. Ως επιφάνειες έδρασης πρέπει να χρησιµοποιούνται οι 
µεγαλύτερες και πιο επίπεδες έδρες των λίθων. 
- Τοποθετούνται οι λίθοι ελεύθερα, µε ελαφρό κτύπηµα και χωρίς ενσφήνωση κατά στρώσεις και µε τέτοιο τρόπο, ώστε 
να σχηµατίζονται από 2 ή 3 στρώσεις οριζόντια τµήµατα, ύψους µικρότερου των 70 cm («σαβάκια»). Μικρά κενά µεταξύ των λίθων 
συµπληρώνονται µε µικρότερα λίθινα τεµάχια (µόλια, τσιβίκια). 



- Το πλεονάζον κονίαµα φεύγει από τους αρµούς µε την ώθηση των λίθων και µε το κτύπηµα τους µε σφυρί. Το µέσο 
πάχος των αρµών είναι 2 cm – 3 cm. 
γ. Όρθιοι λίθοι πλακοειδούς µορφής δεν πρέπει να τοποθετούνται µε τη µεγάλη επιφάνεια παράλληλη µε την όψη του τοίχου, 
διότι δεν επιτυγχάνεται σύνδεση µε τους παρακείµενους λίθους. 
δ. Σωστότερη δόµηση επιτυγχάνεται µε τη δηµιουργία καθ’ ύψος 1,5 m οριζόντιων στρώσεων. 
ε. Μόλις το κονίαµα δόµησης στεγνώσει κάπως γίνεται αρµολόγηση, οι ορατοί αρµοί καθαρίζονται από χαλαρά κονιάµατα 
και συµπληρώνονται µε το ίδιο κονίαµα που έχει χρησιµοποιηθεί για τη δόµηση.  Το κονίαµα συµπιέζεται µέσα στους αρµούς ώστε 
να µην µείνουν κενά και η επιφάνειά του διαστρώνεται µε το µυστρί. Κατόπιν χαράσσεται µε το µυστρί χαραγή στο µέσο περίπου 
της εξωτερικής επιφάνειας του αρµού. 
στ. Συνήθης κακοτεχνία των λιθοδοµών είναι η κατασκευή επιµεληµένων όψεων από κατάλληλα µεγέθη λίθων και η πλήρωση 
του ενδιάµεσου τµήµατος της λιθοδοµής από πολύ µικρά τεµάχια και πολύ κονίαµα. Λιθοδοµή τέτοιου είδους κρίνεται απορριπτέα. 

1001.3.11.3 Λαξευτές Λιθοδοµές 
α. Οι λιθοδοµές που προκύπτουν από λαξευτούς λίθους µπορεί να είναι  
- ισόδοµες, στην περίπτωση που οι λίθοι είναι ισοµεγέθεις και οι στρώσεις έχουν το ίδιο ύψος 
- ανισόδοµες, στην περίπτωση µη συνεχών στρώσεων λίθων σε όλη την έκταση της λιθοδοµής και λίθων που δεν έχουν 
όλοι ορθογώνιο σχήµα 
- ψευδισόδοµες όταν το ύψος των στρώσεων δεν είναι σταθερό. 
β. Η σύνδεση των λίθων γίνεται µε τη χρήση σιδηρών ή χάλκινων συνδέσµων που τοποθετούνται σε ανάλογες οπές των 
λίθων.  
γ. Το πάχος των αρµών είναι 2 mm – 3 mm και οι µη οριζόντιοι αρµοί πρέπει να διαµορφώνονται έτσι, ώστε κάθε λίθος να 
εδράζεται τουλάχιστον σε 2 άλλους της κατώτερης στρώσης. 
δ. Οι λαξευτές λιθοδοµές κατασκευάζονται σύµφωνα µε κατασκευαστικά σχέδια, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
εκπονεί στην περίπτωση που δεν συµπεριλαµβάνονται ήδη στη µελέτη. 

1001.3.11.4 Ηµιλαξευτές Λιθοδοµές 
α. Στις ηµιλαξευτές λιθοδοµές εφαρµόζονται τα συστήµατα δόµησης των λαξευτών λιθοδοµών (ισόδοµο, ανισόδοµο, 
ψευδισόδοµο). Η συνηθέστερη περίπτωση είναι αυτή του ανισόδοµου συστήµατος και του µωσαϊκού συστήµατος.  
β. Στο µωσαϊκό σύστηµα χρησιµοποιούνται εξάγωνοι λίθοι είτε κανονικοί είτε µε 2 εξάγωνα συµµετρίας, ίσα µεταξύ τους. Σε 
κάθε κορυφή πολυγώνου πρέπει να συναντούνται µόνο 3 αρµοί και µεταξύ 2 γειτονικών στοιχείων συνάντησης, οι αρµοί πρέπει να 
είναι κατά το δυνατόν ευθύγραµµοι. 

1001.3.11.5 ∆ιακοσµητικές Λιθοδοµές 
α. Οι διακοσµητικές λιθοδοµές κατασκευάζονται µε τους ακόλουθους τρόπους: 
- Είτε διαστρώνονται ως πρόσθετη τοιχοποιία σε επαφή µε την εξωτερική τοιχοποιία του κτιρίου. Οι δύο τοιχοποιίες 
συνδέονται µε ισχυρό τσιµεντοκονίαµα. Η λιθοδοµή εφάπτεται σε όλη την επιφάνεια της κυρίως τοιχοποιίας καλύπτοντας και τα 
εµφανή µέτωπα των πλακών σκυροδέµατος. 
- Είτε επικολλούνται µε συνδετικό τσιµεντοκονίαµα στην τοιχοποιία και αρµολογούνται, έτσι ώστε η προκύπτουσα 
επιφάνεια να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της µελέτης (λεία ή ανάγλυφη επιφάνεια κτλ). Η σταθερότητα της επένδυσης βελτιώνεται µε 
την παρεµβολή στοιχειώδους πλέγµατος στο µέσο της στρώσης του κονιάµατος. Ανά διαστήµατα τοποθετούνται χαλύβδινα αγκύρια 
στερέωσης µε την τοιχοποιία. 
- Είτε στερεώνονται µε µεταλλικό σκελετό σε µικρή απόσταση από την τοιχοποιία. Το διάκενο µεταξύ του τοίχου και της 
επένδυσης µπορεί να αφεθεί ελεύθερο για αερισµό ή να πληρωθεί µερικά µε θερµοµονωτικές πλάκες, που στερεώνονται στην όψη µε 
επικόλληση ή µηχανικούς συνδέσµους. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται χώρος αερισµού πλάτους περίπου 2 cm και 
θερµοµονωτική προστασία της όψης. 
β. Οι εξωτερικές γωνίες των διακοσµητικών λιθοδοµών διαµορφώνονται συνήθως αφήνοντας εναλλασσόµενα εµφανείς τις 
διατοµές των λίθων της επένδυσης της µιας ή των δύο πλευρών. 
1001.3.12 Μικτές Τοιχοποιίες 
Για την αποφυγή του µειονεκτήµατος της ανοµοιόµορφης αντοχής των µικτών τοιχοποιιών απαιτείται οι συνδέσεις και οι ενώσεις 
τους να είναι επαρκείς. Αυτό επιτυγχάνεται µε τους ακόλουθους τρόπους: 
• µε τη χρήση ειδικών σιδηρών συνδέσµων ή µε την κατασκευή συνδετικών ζωνών σε κατάλληλες αποστάσεις κατά το ύψος 
του τοίχου 
• µε τη δόµηση κάθε είδους τοίχου σε επαρκές κατασκευαστικά πάχος και µε τη χρήση κονιαµάτων κατάλληλης σύνθεσης, 
ώστε να δηµιουργούνται οµοιόµορφες στατικές ιδιότητες 
• µε τη δηµιουργία αρµών διαστολής στις σωστές αποστάσεις. 
1001.3.13 Ενσωµάτωση Κουφωµάτων 
α. Οι πλινθοδοµές υποδοχής συροµένων θυρόφυλλων αποτελούνται από δύο δροµικές πλινθοδοµές µε διάκενο. Με την 
έναρξη  της δόµησης των πλινθοδοµών τοποθετείται επί του σκυροδέµατος του δαπέδου λωρίδα µαρµάρου πάχους 2 cm, πλάτους 
όσο το διάκενο µεταξύ των πλινθοδοµών και µήκους όσο το µήκος της φωλιάς του θυρόφυλλου. Η τοποθέτηση της λωρίδας γίνεται 
µε τσιµεντοκονίαµα 450 kg τσιµέντου και αλφαδιάζεται στην τελική στάθµη του δαπέδου των εκατέρωθεν χώρων. Επάνω στη 
λωρίδα τοποθετείται σανίδα ίσου πλάτους που δέχεται τα πλεονάζοντα κονιάµατα και αφαιρείται µετά τη δόµηση. 
β. Οι κάσσες των θυρών και άλλων παρόµοιων κατασκευών στερεώνονται µε γερούς γαλβανισµένους σιδερένιους συνδετήρες 
που ενσωµατώνονται στην τοιχοποιία σύµφωνα µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές κατά τη διάστρωση. Το διάκενο µεταξύ κάσας και 
τοιχοποιίας πληρούται µε τσιµεντοκονία. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση και ακριβή ευθυγράµµιση όλων των 
παροµοίων κατασκευών. 
γ. Τα µη γαλβανισµένα ενσωµατούµενα µεταλλικά αντικείµενα πρέπει πριν την τοποθέτηση να βάφονται µε δύο στρώσεις 
εποξειδικής αντισκωριακής βαφής. 



1001.3.14 Ενσωµάτωση Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων 
α. Ο Ανάδοχος ενηµερώνει την Υπηρεσία έγκαιρα για πιθανές ασυµφωνίες µεταξύ των θέσεων των ανοιγµάτων και των 
διαχωριστικών ή των εγκαταστάσεων (ηλεκτρικών, µηχανολογικών, σωληνώσεων κτλ) που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής. Προτείνει λύσεις για την αντιµετώπιση του προβλήµατος, οι οποίες πριν εφαρµοστούν πρέπει να εγκριθούν από την 
Υπηρεσία. 
β. Για τη διάνοιξη καναλιών και οπών χρησιµοποιείται ειδικό µηχάνηµα (κόπτης – σβούρα). ∆εν επιτρέπεται η χρήση σφυριού 
και καλεµιού για τη διάνοιξη κάθε τύπου εσοχών για τον εντοιχισµό σωληνώσεων. Οι εσοχές ανοίγονται µε χρήση χειροκίνητου 
ξέστρου ή ειδικού εξαρτήµατος που προσαρµόζεται σε ηλεκτροκίνητο δράπανο. Το ίδιο ισχύει για την κατασκευή εσοχών για την 
τοποθέτηση κουτιών διακοπτών και ρευµατοδοτών. Η αποκατάσταση των αυλακώσεων µετά την τοποθέτηση των σωληνώσεων 
γίνεται µε τσιµεντοκονίαµα αναλογίας 1: 3 τσιµέντο προς  λεπτόκοκκη άµµο. Οι εσοχές / εγκοπές που διαµορφώνονται µε τοπική 
µείωση του πάχους του τοίχου, πρέπει να αφήνουν αποµένοντα τοίχο πάχους τουλάχιστον 6 cm (χωρίς το επίχρισµα).  
γ. Ο Ανάδοχος µεριµνά ώστε οι αναµονές για τις διελεύσεις καλωδιώσεων, σωληνώσεων κτλ να προβλέπονται εγκαίρως ή να 
ενσωµατώνονται στην τοιχοποιία (σωλήνες – µανσόν) κατά τη διάρκεια της κατασκευής της, ώστε να αποφεύγεται η διάνοιξη 
µεγάλων οπών στην τελειωµένη τοιχοποιία. 
δ. Οποιαδήποτε φθορά σε πλινθοδοµές παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση των Η/Μ εγκαταστάσεων, επισκευάζεται µε δαπάνες 
του Αναδόχου σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
1001.4 Έλεγχοι  
α. Μετά την κατασκευή των πλινθοδοµών κάθε ολοκληρωµένου τµήµατος του έργου (π.χ. εξωτερικές, εσωτερικές 
πλινθοδοµές κτλ), η Υπηρεσία ελέγχει την εκτελεσθείσα εργασία σύµφωνα µε τη µελέτη, το παρόν και τα υπόλοιπα Συµβατικά 
Τεύχη και τα κατασκευαστικά σχέδια καθώς και τις οδηγίες της. 
β. Ο έλεγχος της κατακορυφότητας των λιθοδοµών και των πλινθοδοµών γίνεται οπτικά µε το νήµα της στάθµης. 
γ. Σφάλµατα, όπως εσφαλµένη χάραξη, διάταξη, ανακρίβεια στην ευθυγράµµιση, αποκλίσεις της κατακόρυφου στις 
επιφάνειες των τοιχοποιιών, στις γωνίες και τους λαµπάδες, ακατάλληλα τεµαχισµένες πλίνθοι ή πολύ παχείς οριζόντιοι ή εγκάρσιοι 
αρµοί κτλ καθιστούν την κατασκευή απορριπτέα.  
δ. Οποιαδήποτε κατασκευή που απορρίπτεται από την Υπηρεσία, καθαιρείται και κατασκευάζεται εκ νέου µε δαπάνες του 
Αναδόχου. Τα προϊόντα που προκύπτουν από την καθαίρεση δεν θα επαναχρησιµοποιούνται και θα αποµακρύνονται µε ευθύνη και 
δαπάνες του Αναδόχου. 
ε. ∆ιευκρινίζεται ότι η µη άσκηση ελέγχου ή η τυχόν διάγνωση ελαττωµάτων από έλεγχο που έχει γίνει ή και η προσωρινή 
αποδοχή υλικών που προσκοµίστηκαν και χρησιµοποιήθηκαν, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση του να αποκαλύψει 
τα κρυµµένα µέρη των διαφόρων τµηµάτων των έτοιµων εργασιών και να καθαιρέσει ή να ανακατασκευάσει τµήµατα του έργου, για 
την κατασκευή των οποίων διαπιστωθεί, ότι έγινε χρήση αδόκιµων υλικών. Επίσης δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την 
ποιότητα και το δόκιµο των υλικών και των εργασιών. 
1001.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδας των εργασιών όλων των τοιχοποιιών περιλαµβάνονται οι ακόλουθες δαπάνες: 
• Η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση και µε οποιονδήποτε τρόπο στον τόπο του έργου (και σε 
οποιαδήποτε στάθµη) όλων των ειδών πλίνθων (ή λίθων), των υλικών κονιών και κονιαµάτων, του απαιτούµενου οπλισµού καθώς 
και οποιασδήποτε άλλης φύσης υλικού που απαιτείται για την ολοκλήρωση της κατασκευής. 
• Η επεξεργασία των υλικών και η εργασία ανάµιξης για την παραγωγή κονιαµάτων στο εργοτάξιο. 
• Η διαλογή των κατάλληλων πλίνθων ή λίθων και η διαβροχή των πλίνθων. 
• Η φθορά των υλικών. 
• Η δόµηση της τοιχοποιίας όπως αυτή περιγράφεται στο παρόν και στα λοιπά Συµβατικά Τεύχη και κατασκευαστικά σχέδια 
και κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
• Όλες οι δαπάνες εργασίας και υλικών που υπεισέρχονται λόγω της κατασκευής σενάζ, πρεκιών, λαµπάδων κτλ. και 
ειδικότερα: 
- δαπάνες κατασκευής και διάστρωσης σκυροδέµατος  

- κατασκευή και τοποθέτηση του απαιτούµενου ξυλοτύπου 
- τοποθέτηση του απαιτούµενου σιδηρού οπλισµού 
• Η προµήθεια και µεταφορά του απαραίτητου εξοπλισµού που απαιτείται για την έγκαιρη και έντεχνη ολοκλήρωση των 
εργασιών. 
• Η προµήθεια και µεταφορά των ικριωµάτων και των αντίστοιχων µικροϋλικών και εξοπλισµού, καθώς και η κατασκευή και 
αποξήλωση τους µετά το πέρας των εργασιών. 
• Η προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση των θερµοµονωτικών, στεγανωτικών και ηχοµονωτικών υλικών, όπου 
απαιτούνται, εφόσον αυτή δεν περιλαµβάνεται σε ειδικό άρθρο. 
• Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόµενων στοιχείων. 
• Ο επιµεληµένος καθαρισµός και το πλύσιµο της τελειωµένης επιφάνειας. 
• 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. 
1001.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
α. Οι εργασίες κατασκευής πλινθοδοµών θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) πλήρως περαιωµένων, ανά κατηγορία 
τοιχοποιίας (διακοσµητική ή απλή, πάχος κτλ.) που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την 
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ και θα συµπεριλαµβάνει τα σενάζ, τα πρέκια, τους λαµπάδες, τις αγκυρώσεις κτλ., τα οποία 
δεν επιµετρώνται ξεχωριστά.  Σε καµπύλες επιφάνειες η επιµέτρηση γίνεται µε βάση την εξωτερική καµπύλη. Κατά την επιµέτρηση 
των πλινθοδοµών αφαιρείται κάθε είδους κενό ή άνοιγµα. 
β. Οι εργασίες κατασκευής λιθοδοµών θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m3) πλήρως περαιωµένων, ανά κατηγορία 
λιθοδοµής (αργολιθοδοµές, λιθοδοµές από λαξευτούς ή ηµιλαξευτούς λίθους) που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα 
γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ και θα συµπεριλαµβάνει τα σενάζ, τα πρέκια και τους λαµπάδες από 
σκυρόδεµα ή δοµική ξυλεία, τα οποία δεν επιµετρώνται ξεχωριστά.  Σε καµπύλες επιφάνειες η επιµέτρηση γίνεται µε βάση την 



εξωτερική καµπύλη.  Κατά την επιµέτρηση των λιθοδοµών αφαιρείται κάθε είδους κενό ή άνοιγµα.   
Η ως άνω επιµέτρηση ειδικά των αργολιθοδοµών ισχύει αποκλειστικά και µόνο για επιφάνεια δοµηµένη εξ ολοκλήρου από 
αργολιθοδοµή. Οι διαµορφώσεις γωνιών, λαµπάδων, υπέρθυρων, κατωφλίων κτλ από λαξευτούς ή ηµιλαξευτούς λίθους και µόνο, θα 
επιµετρώνται ξεχωριστά. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλ. δεν προβλέπονται ποσότητες λαξευτών ή ηµιλαξευτών λιθοδοµών για τις 
διαµορφώσεις αυτές, θα συµπεριλαµβάνονται στην επιµέτρηση των αργολιθοδοµών και τα κάθε φύσης ανοίγµατα, κατά το τµήµα 
τους που δεν υπερβαίνει τα 2,5 m2 

ανά άνοιγµα. 
γ. Οι εργασίες κατασκευής καπνοδόχων από τοιχοποιία θα επιµετρώνται σε αξονικά µέτρα µήκους (m) οπής, πλήρως 
περαιωµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ και θα συµπεριλαµβάνει τις 
ενισχύσεις, αγκυρώσεις κτλ., οι οποίες δεν επιµετρώνται ξεχωριστά.   
δ. Κατά την επιµέτρηση µικτών τοιχοποιιών θα επιµετράται κάθε τµήµα της τοιχοποιίας ξεχωριστά, κατά τα ανωτέρω.  
ε. Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν και αφορούν σε Αρµούς ∆ιαστολής, θα επιµετρώνται και θα πληρώνονται 
όπως ορίζεται στο άρθρο «Αρµοί ∆ιαστολής» της παρούσας και µε την αντίστοιχη τιµή µονάδας που ορίζεται στο Τιµολόγιο. 
στ. 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 παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για 
τις διάφορες κατηγορίες πλινθοδοµών και λιθοδοµών. 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 οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι».  ∆ιευκρινίζονται τα ακόλουθα: 
- Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος, µετά από έγκριση της Υπηρεσίας, χρησιµοποιήσει πλίνθους µικρότερων διαστάσεων 
από τις προβλεπόµενες, οπότε θα αυξηθούν τα απαιτούµενα τεµάχια για την ολοκλήρωση της πλινθοδοµής, ή προκύψει µικρότερο 
πάχος πλινθοδοµής, αυτό δεν συνεπάγεται αύξηση της τιµής µονάδας λόγω της αύξησης του αριθµού των πλίνθων και της ποσότητας 
του χρησιµοποιούµενου κονιάµατος. Αντίθετα η τιµή µονάδος µειώνεται κατά την αναλογία µείωσης του πάχους της πλινθοδοµής. 
- Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος, µετά από έγκριση της Υπηρεσίας, χρησιµοποιήσει οπτόπλινθους που δίνουν 
µεγαλύτερα πάχη τοιχοποιίας, δεν θα απαιτεί καµία αύξηση της τιµής µονάδας. 
 

1002. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙ∆ΕΣ 
1002.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
α. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει εργασίες εξωτερικών τοιχοποιιών από τσιµεντοσανίδες. 
β. Οι τσιµεντοσανίδες είναι πλάκες που κατασκευάζονται χωρίς αµίαντο ή άλλα οργανικά πρόσµικτα, από τσιµεντοκονίαµα 
υψηλής πυκνότητας που καλύπτεται και στις 2 όψεις από πλέγµατα υαλοϊνών εµποτισµένων µε πολυµερή υλικά. Είναι 
υδατοστεγανές, µεγάλης σκληρότητας και χρησιµοποιούνται σε υγρούς ή εξωτερικούς χώρους. Κόβονται µε ανοξείδωτο δισκοπρίονο 
και τοποθετούνται εύκολα επί γαλβανισµένου σκελετού ή ξυλείας µε ανοξείδωτες βίδες. Είναι άκαυστες και εξασφαλίζουν 
καθυστέρηση 1,5 ώρας στη µετάδοση της φωτιάς. 
1002.2 Υλικά 
1002.2.1 Γενικά 
α. Τα υλικά που προσκοµίζονται πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο παρόν και στα υπόλοιπα Συµβατικά 
Τεύχη.  
β. Ο Ανάδοχος θα επιλέγει υλικά προερχόµενα από τον ίδιο κατασκευαστή (σανίδες, ορθοστάτες, βίδες, γωνιακά στηρίγµατα, 
υλικά κονιαµάτων, αρµολόγησης και επιχρισµάτων κτλ) και θα υποβάλλει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας στην Υπηρεσία. 
Κάθε υλικό θα χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης, τις προδιαγραφές και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή. 
γ. Τα εργοστάσια παραγωγής των υλικών θα υποβάλλουν στην Υπηρεσία βεβαίωση, ότι κάθε υλικό διατίθεται στην 
απαιτούµενη ποιότητα και ποσότητα για την ολοκλήρωση των εργασιών, µέσα στις προθεσµίες αποπεράτωσης του έργου. 
δ. Ο Ανάδοχος υποβάλλει δείγµατα µήκους 30 cm όλων των υλικών του σκελετού των χωρισµάτων ή / και επενδύσεων καθώς 
και τα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών ή δείγµατα όλων των τύπων όπως περιγράφονται στα κατασκευαστικά σχέδια. 
1002.2.2 Βοηθητικά Υλικά 
α. Τα συνήθη βοηθητικά υλικά για τις κατασκευές τσιµεντοσανίδας είναι τα παρακάτω: 
- υλικά και ταινίες αρµολόγησης 

- υλικά σφραγίσµατος 
- υλικά ειδικών επιχρισµάτων 

- σύνδεσµοι (ήλοι, κοχλίες, συνδετήρες, υλικά επικόλλησης) 
- ορθοστάτες 

- γωνιακά στηρίγµατα. 
β. Τα βοηθητικά υλικά που χρησιµοποιούνται θα προέρχονται από το εργοστάσιο παραγωγής των τσιµεντοσανίδων και θα 
είναι απόλυτα συµβατά µεταξύ τους και µε τις τσιµεντοσανίδες. 
γ. Οι διατοµές (προφίλ) των µεταλλικών σκελετών (ορθοστάτες, στρωτήρες, οδηγοί οροφής, περιµετρικά, κανάλια οροφής, 
γωνιόκρανα, ενισχυµένοι ορθοστάτες κτλ) θα ακολουθούν το DIN 18182-1 ή άλλο διεθνή Κανονισµό εγκεκριµένο από την Υπηρεσία 
και θα παράγονται από γαλβανισµένη λαµαρίνα υψηλής ποιότητας, διαµορφωµένη µε ψυχρή έλαση. Οι διατοµές των εξαρτηµάτων 
(αναρτήσεις, συνδετήρες κτλ) θα είναι επίσης γαλβανισµένα ελάσµατα και θα πληρούν τις προδιαγραφές του DIN 18182-2. 
δ. Τα υλικά αρµολόγησης των τσιµεντοσανίδων είναι έτοιµα µείγµατα ακρυλικών πολυµερών και αδρανών, που 
αναµειγνύονται σε ίσους όγκους µε τσιµέντο Portland I ή ΙΙ, ενώ τα υλικά φινιρίσµατος που εφαρµόζονται µετά το βασικό επίχρισµα 
είναι ελαστοµερή και απορροφούν τις θερµοκρασιακές συστολοδιαστολές χωρίς αποκολλήσεις από το βασικό επίχρισµα. 
ε. Οι βίδες συγκράτησης των πετασµάτων έχουν ειδικό πλατύ κεφάλι, για την εξασφάλιση της συγκράτησης της πλάκας, 
κεραµική επικάλυψη µε αντιδιαβρωτική προστασία. Η επιλογή της διάστασης τους εξαρτάται από το πλάτος του σκελετού και η 
µορφή της µύτης από το είδος και το πάχος του. 
1002.2.3  Τσιµεντοσανίδες 
Οι τσιµεντοσανίδες πρέπει να καλύπτουν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
• να µην επηρεάζονται από τις κλιµατολογικές συνθήκες των εξωτερικών χώρων 



• να µην επηρεάζονται από τις µεταβολές της υγρασίας του αέρα σε ποσοστά µεταξύ 20% - 90% και σε θερµοκρασία 
περιβάλλοντος 20°C 
• ο συντελεστής γραµµικής διαστολής τους να µην υπερβαίνει τα 0,015 mm/m σε θερµοκρασία 0°C. 
1002.3 Εκτέλεση Εργασιών 
1002.3.1 Μεταφορά, Παραλαβή και Αποθήκευση Υλικών  
α. Τα υλικά προσκοµίζονται στο εργοτάξιο συσκευασµένα από τον κατασκευαστή ή προµηθευτή σε συσκευασίες, επί των 
οποίων αναγράφεται το όνοµα του κατασκευαστή, ο τύπος του υλικού και τα λοιπά απαιτούµενα στοιχεία. Ο Ανάδοχος κατά την 
παραλαβή ελέγχει αν στα προσκοµιζόµενα υλικά περιλαµβάνονται όλοι οι απαιτούµενοι τύποι, οι απαιτούµενες ποσότητες και 
διαστάσεις σανίδων.  
β. Τα υλικά αποθηκεύονται σε προστατευµένο χώρο, έτσι ώστε να διατηρούνται στεγνά. Σε περίπτωση που η αποθήκευση των 
τσιµεντοσανίδων σε εξωτερικό χώρο είναι αναπόφευκτη, δεν θα έρχονται σε απευθείας επαφή µε το έδαφος και θα προστατεύονται 
από την άµεση έκθεση στη βροχή, στο χιόνι, στην ηλιακή ακτινοβολία και σε άλλα έντονα καιρικά φαινόµενα. Απαραίτητος είναι ο 
επαρκής αερισµός για την αποφυγή  δηµιουργίας υδρατµών. 
γ. Τα πετάσµατα των τσιµεντοσανίδων στοιβάζονται οριζόντια µε προσοχή και τάξη, έτσι ώστε να αποφεύγεται η στρέβλωση, 
η κάµψη ή οι φθορές. Οι σανίδες πάχους άνω των 6 mm επιτρέπεται να εδράζονται επί ξύλινων τάκων που απέχουν µεταξύ τους το 
πολύ 50 cm και αφήνουν κενό τουλάχιστον 5 cm από το δάπεδο. Σανίδες µικρότερου πάχους πρέπει να εδράζονται σε όλη τους την 
επιφάνεια και όχι επί τάκων προς αποφυγή δηµιουργίας µόνιµων παραµορφώσεων. Οι διατοµές των σκελετών θα είναι τυλιγµένες µε 
ειδικό χαρτί προστασίας. 
δ. Οι σανίδες δεν πρέπει να µεταφέρονται σε οριζόντια θέση, αλλά σε κατακόρυφη θέση στηριζόµενα από την πίσω πλευρά 
τους, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι φθορές στην εµφανή όψη. 
1002.3.2 Προετοιµασία  
α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την τοποθέτηση των σανίδων να εξακριβώσει ότι οι ορθοστάτες και τα στηρίγµατα είναι 
στερεωµένα ασφαλώς και έχουν τις κατάλληλες διαστάσεις και µέγεθος, ώστε να µπορούν να φέρουν τα απαιτούµενα φορτία καθώς 
και ότι οι εσχάρες, οι οδηγοί και οι στηρίξεις έχουν τοποθετηθεί κατάλληλα για τη στήριξη των υδραυλικών και άλλων 
εγκαταστάσεων.  
β. Οι επιφάνειες των τσιµεντοσανίδων και οι επιφάνειες επί των οποίων θα τοποθετηθεί η επένδυση, θα είναι απαλλαγµένες 
από σκόνη, ακαθαρσίες, λίπη και έλαια καθώς και άλλα ξένα σώµατα. 
1002.3.3 Γενικές Απαιτήσεις  
α. Ο Ανάδοχος υποβάλλει 3 σειρές κατασκευαστικών σχεδίων για την ανέγερση τοιχοποιίας από τσιµεντοσανίδες µε 
λεπτοµέρειες σε κλίµακα 1:1, οι οποίες θα καλύπτουν και θα επιλύουν όλες τις πιθανές περιπτώσεις. Ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιεί 
γενικά τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και πληροφορίες του κατασκευαστικού οίκου, προσαρµοσµένες στις απαιτήσεις του έργου. 
β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει πριν την έναρξη των εργασιών στον  τόπο του έργου και σε χώρους που θα 
υποδείξει η Υπηρεσία, ολοκληρωµένα δείγµατα τοίχων τσιµεντοσανίδας ελάχιστης επιφάνειας 5 m2, τα οποία θα είναι πλήρως 
ολοκληρωµένα. 
1002.3.4 Ανέγερση 
α. Οι τσιµεντοσανίδες στερεώνονται µε τις ειδικές βίδες κεραµικής προστασίας επί ορθοστατών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται 
ότι η παραµόρφωση του σκελετού δεν θα υπερβαίνει την επιτρεπόµενη ανάλογα µε το ύψος της τοιχοποιίας.  Η στερέωση γίνεται µε 
τέτοιο τρόπο, ώστε το κάτω µέρος της κεφαλής της βίδας να έρχεται σε επαφή µε την τσιµεντοσανίδα. Εκατέρωθεν όλων των 
ανοιγµάτων χρησιµοποιούνται ειδικοί ενισχυµένοι ορθοστάτες σε όλο το ύψος της τοιχοποιίας, στερεωµένοι στο δοµικό δάπεδο και 
οροφή µε τις ειδικές γωνίες στερέωσης. 
β. Οι τσιµεντοσανίδες τοποθετούνται οριζόντια µε τη λεία πλευρά προς τους ορθοστάτες και την τραχεία προς τα έξω. Οι 
κατακόρυφοι αρµοί υποστηρίζονται από ορθοστάτες. Οι αρµοί διαµορφώνονται στη συνέχεια του περιγράµµατος των ανοιγµάτων, 
είτε οριζόντια είτε κατακόρυφα.  
γ. Αρµοί διαστολής στις τσιµεντοσανίδες διαµορφώνονται όπου υπάρχουν αρµοί διαστολής στο κτίριο, ή όπου υπάρχει 
συµβολή διαφορετικών υλικών. Συνήθως αρµοί διαστολής προβλέπονται ανά 6 m οριζοντίως και καθέτως. Σε περίπτωση που οι 
κατακόρυφοι αρµοί τέµνονται µε τους οριζόντιους, αυτοί που διακόπτονται είναι οι οριζόντιοι, ενώ οι κατακόρυφοι συνεχίζονται. 
δ. Η τοποθέτηση των πετασµάτων, η αρµολόγηση, η τοποθέτηση του κανάβου ενίσχυσης και το τελείωµα της υφής δεν πρέπει 
να διεξάγονται σε θερµοκρασίες κάτω από 4°C, ή υπό συνθήκες παγετού. Μετά το τελείωµα των εργασιών οι επιφάνειες πρέπει να 
προστατεύονται από τη βροχή, την υγρασία και θερµοκρασίες µικρότερες των 4°C.  Συνθήκες υψηλών θερµοκρασιών και χαµηλής 
υγρασίας µειώνουν τον απαιτούµενο χρόνο επεξεργασίας των τσιµεντοκονιαµάτων, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται 
επαγρύπνηση (συχνότερη διαβροχή των πετασµάτων, ώστε να είναι νωπά χωρίς όµως να ρέει επιφανειακό νερό, µικρότερη ποσότητα 
ανά µίγµα τσιµεντοκονιάµατος, ώστε να χρησιµοποιηθεί έγκαιρα και όσο είναι εργάσιµο). 
ε. Μεταξύ τσιµεντοσανίδας και ορθοστάτη τοποθετείται ειδική διαπνέουσα στεγανωτική µεµβράνη κατά την οριζόντια 
διεύθυνση. Όπου απαιτείται πρέπει να επικαλύπτονται τα φύλλα µεµβράνης µε την κάτω στρώση να προηγείται, ώστε να 
αποφεύγεται η διείσδυση υδάτων. Για την επισκευή οπών της µεµβράνης καθώς και στις συναρµογές στις θέσεις των ανοιγµάτων 
χρησιµοποιείται ειδική ταινία στεγάνωσης. 
στ. Η ανάµιξη των συστατικών του κονιάµατος πλήρωσης των αρµών γίνεται πάντα µε αναδευτήρα. ∆εν πρέπει να 
προστίθενται επιπλέον νερό ή άλλα πρόσµικτα στο κονίαµα, εκτός αν κάτι τέτοιο αναγράφεται στις οδηγίες χρήσης του. Η 
αρµολόγηση γίνεται µε χρήση υαλοταινίας ώστε να εξασφαλίζεται η επιπεδότητα των αρµών. 
ζ. Η εφαρµογή βασικού επιχρίσµατος επί της τσιµεντοσανίδας είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της κατάλληλης 
αισθητικής, αντοχής και ανθυγρότητας του συστήµατος. Το βασικό επίχρισµα προετοιµάζεται µε ειδική προεπάλειψη (αστάρι) 
πρόσφυσης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η καλή πρόσφυση και οµοιογένεια στην απορροφητικότητα του υποβάθρου. Η εφαρµογή 
γίνεται πάντα µε βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή του υλικού, τουλάχιστον 4 h µετά την αρµολόγηση. Αµέσως µετά τοποθετείται 
πλέγµα επ’ αυτού µε την κοίλη επιφάνεια προς την τοιχοποιία και επιπεδώνεται µέχρι τον πλήρη εγκιβωτισµό του. Τα ίχνη του 
πλέγµατος δεν πρέπει να φαίνονται µετά το πέρας της εφαρµογής. Το ελάχιστο πάχος του επιχρίσµατος είναι 2,5 mm – 3 mm. 
η. Ο χρωµατισµός ή το ειδικό επίχρισµα τοποθετούνται τουλάχιστον 24 h µετά την εφαρµογή του βασικού επιχρίσµατος. 
θ. Σηµαντικές θερµοκρασιακές διαφορές µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου προκαλούν την κίνηση και την επικάθιση 
σκόνης στα ψυχρότερα σηµεία (κυρίως στο σκελετό και στους αρµούς). Η σκόνη αυτή θα αφαιρείται πριν το χρωµατισµό της 
επιφάνειας, ώστε να µην προκαλέσει ανοµοιοµορφίες στο χρώµα. 



1002.4 Έλεγχοι  
Η τελειωµένη επιφάνεια µετά τις τυχόν επιδιορθώσεις πρέπει να είναι επίπεδη, οµοιόµορφη και έτοιµη να δεχτεί το τελείωµα που 
προβλέπεται από τη µελέτη. Επιφάνειες που δεν πληρούν τις απαιτήσεις περί επιπεδότητας, ορθογωνισµού κτλ κρίνονται 
απορριπτέες και ο Ανάδοχος υποχρεούται να τις ανακατασκευάσει χωρίς επιπλέον αποζηµίωση.  
1002.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδος για την κατασκευή τοίχων από τσιµεντοσανίδα περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και µέσω οποιασδήποτε οδού, η προσέγγιση 
και η τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλων των απαιτούµενων υλικών, 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 συντήρηση των επιφανειών από τον Κύριο του Έργου είτε για λόγους απωλειών κατά την κατασκευή. 
β. Η εργασία πλήρους κατασκευής του σκελετού και τοποθέτησης των σανίδων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 
εργοστασίου παραγωγής, τα κατασκευαστικά σχέδια και τις οδηγίες του παρόντος. Ειδικότερα: 
- η διαµόρφωση των συναρµογών µε τις οροφές και τα δάπεδα 

- η διαµόρφωση των απαιτούµενων αρµών 
- η προµήθεια, κοπή, κατεργασία, κατασκευή και τοποθέτηση του σκελετού και των σανίδων 

- οι εργασίες ειδικών επιχρισµάτων (βασικό και ειδικό) 
- η αρµολόγηση µε τα ειδικά υλικά 
γ. 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. 
δ. Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόµενων στοιχείων. 
ε. 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. 
1002.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
α. Οι εργασίες κατασκευής τοιχοποιίας από τσιµεντοσανίδες θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) µονής επιφάνειας, 
πλήρως περαιωµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ.  Κατά την επιµέτρηση 
συνυπολογίζονται οι αρµοί και τα κενά ή ανοίγµατα επιφάνειας µέχρι 2,5 m2, ενώ αφαιρούνται ενδιάµεσα κατασκευαστικά στοιχεία 
(δοκοί, πλάκες, υποστυλώµατα κτλ) που διακόπτουν την κατασκευή είτε κατά µήκος είτε καθ΄ ύψος και τα κενά ή ανοίγµατα κατά το 
τµήµα που υπερβαίνει τα 2,5 m2 

ανά κενό ή άνοιγµα. 
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 παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 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 οριζόµενα στο άρθρο 100 
«Γενικοί Όροι».



1040. ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ – ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ 
1041. ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ 
1041.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
α. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει εργασίες ψευδοροφών και ειδικότερα: 
- ψευδοροφές ασφαλείας από διάτρητη γαλβανισµένη λαµαρίνα 

- ψευδοροφές ορυκτών ινών 
- ψευδοροφές ορυκτών ινών υγρών χώρων 

- ψευδοροφές λωρίδων αλουµινίου 
- ψευδοροφές πλακών αλουµινίου 

- κυψελωτές ψευδοροφές αλουµινίου 
- ψευδοροφές από γυψοσανίδα 
β. Οι ψευδοροφές χρησιµοποιούνται κυρίως για τους ακόλουθους λόγους: 
- µείωση του ύψους των χώρων για την αποτελεσµατικότερη θέρµανση και ψύξη τους 
- κάλυψη του χώρου Η/Μ εγκαταστάσεων κάτω από την οροφή 

- διακόσµηση εσωτερικών χώρων. 
1041.2 Υλικά 
1041.2.1 Γενικά 
α. Η επιλογή της κατάλληλης ψευδοροφής βασίζεται στις ακόλουθες κατά περίπτωση απαιτήσεις και κριτήρια: 
- επιζητούµενο αισθητικό αποτέλεσµα 
- απαιτούµενη ηχοαπορροφητικότητα και ηχοανακλαστικότητα 

- αντοχή σε κρούσεις 
- αντοχή σε υγρασία 

- αντοχή στο χρόνο και στη γήρανση 
- αντοχή σε υδρατµούς 

- αντανάκλαση φωτός 
- θερµική αγωγιµότητα 
β. Το σύστηµα που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: 
- τα υλικά του να έχουν αντοχή στην υγρασία, στη διάβρωση και να µην είναι εύφλεκτα 
- να είναι εύκολα προσβάσιµος ο χώρος µεταξύ ψευδοροφής - οροφής και να επιτρέπεται ο αερισµός του  

- εφόσον πρόκειται για ψευδοροφή αποτελούµενη από πλάκες, να είναι εύκολη η αλλαγή τους  
- να έχει ηχοαπορροφητική ικανότητα 

- να συνδυάζεται µε το σύστηµα των ελαφρών αποσυναρµολογουµένων χωρισµάτων, εφόσον προβλέπεται τέτοιο 
- να συνδυάζεται µε τα στόµια αερισµού - κλιµατισµού, µε τα φωτιστικά των χώρων και τα υπόλοιπα στοιχεία που 
ενσωµατώνονται σε αυτήν όπως µεγάφωνα, εκτοξευτήρες σβέσης πυρκαγιάς κτλ 
- τα στοιχεία να µπορούν να αποσυναρµολογούνται, χωρίς να προκαλούν ζηµιές στα παρακείµενα στοιχεία  
- το υλικό ηχοµόνωσης να µην επηρεάζεται από την αποσυναρµολόγηση, ούτε και οι απαιτούµενες τιµές απορρόφησης 
ήχου, ηχοµόνωσης και πυροπροστασίας, ακόµα και µε επανειληµµένες αποσυναρµολογήσεις και αντικαταστάσεις. Οι ψευδοροφές 
θα είναι επαρκώς δύσκαµπτες κατά την οριζόντια έννοια, ώστε να αντέχουν, χωρίς µεταβολές σχήµατος, τις εγκάρσιες δυνάµεις που 
προέρχονται από τις τοιχοποιίες καθώς και από φορτία κρούσης που δηµιουργούνται από τα κλεισίµατα των θυρών. 
γ. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα στοιχεία για τα υλικά που έχουν άµεση σχέση µε τις ψευδοροφές, 
όπως φωτιστικά, στόµια αεραγωγών, µεγάφωνα, αισθητήρες, καταιωνιστήρες κτλ, ώστε η εικόνα για τις προτεινόµενες λύσεις να 
είναι πλήρης. 
δ. Οι ψευδοροφές αναρτώνται από την οροφή µε αναρτήρες µεταβλητού ύψους (όχι σύρµατα) µε δυνατότητα ρύθµισης της 
τάξης του mm. Ο Ανάδοχος εξακριβώνει ότι το προτεινόµενο σύστηµα ανάρτησης της ψευδοροφής είναι επαρκές και ότι δεν θα 
προκαλέσει ζηµιές (π.χ. θραύση) στη στήριξη. Αν ο Ανάδοχος έχει αµφιβολίες σχετικά µε την καταλληλότητα των προτεινοµένων 
συστηµάτων ανάρτησης, υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία εναλλακτικές προτάσεις.  
ε. Ο Ανάδοχος προµηθεύει τα στηρίγµατα για τα στοιχεία που συµπεριλαµβάνονται στις ψευδοροφές, όπως φωτιστικά, 
εξαεριστήρες, θυρίδες επίσκεψης, κουρτινιέρες και άλλα στοιχεία που απεικονίζονται στα κατασκευαστικά σχέδια. 
στ. Τα πιστοποιητικά των πλακών ορυκτών ινών πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: 
- πυρασφάλεια 

- ηχοαπορρόφηση 
- ηχοµονωτική ικανότητα 
- αντοχή στην υγρασία 

- αντιµικροβιακή συµπεριφορά 
- θερµοµονωτική ικανότητα 
ζ. Τα πιστοποιητικά του σκελετού για τις πλάκες ορυκτών ινών πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 
- πυρασφάλεια 
- αντοχή σε φορτίο 

- αντισκωριακή προστασία 



- γαλβάνιση 
η. Οι γενικές απαιτήσεις των υλικών για τις ψευδοροφές από γυψοσανίδα αναφέρονται αναλυτικά στην αντίστοιχη παράγραφο 
του άρθρου «Ελαφρά Χωρίσµατα». Ειδικά για την επένδυση καµπύλων τµηµάτων ψευδοροφών ενδείκνυται η χρήση ενισχυµένων 
γυψοσανίδων (µε προσθήκη υαλοΐνών ή παρεµφερών πλαστικών ινών ή πολυουρεθάνης). Οι γυψοσανίδες που χρησιµοποιούνται 
στις καµπύλες επιφάνειες θα έχουν τριγωνικές εγκοπές στην πίσω πλευρά. 
1041.2.2 ∆είγµατα 
α. Ο Ανάδοχος υποβάλλει δείγµατα µήκους 300 mm των υλικών που χρησιµοποιούνται για το σύστηµα ανάρτησης και για το 
σκελετό της ψευδοροφής (ένα τεµάχιο από κάθε εξάρτηµα που θα χρησιµοποιηθεί) και 3 δείγµατα φυσικού µεγέθους για κάθε τύπο 
πλάκας και για κάθε τελείωµα. 
β. Τα δείγµατα συνοδεύονται από τα ακόλουθα: 
- αναλυτικό κατάλογο µε όλα τα υλικά, µικροϋλικά, βύσµατα, παρεµβύσµατα, βίδες κτλ και τους χώρους για τους 
οποίους προορίζονται 
- πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας, ιδιοτήτων και λοιπών χαρακτηριστικών από αναγνωρισµένα εργαστήρια  
- όλες τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες του κατασκευαστή του συστήµατος.  
1041.3 Εκτέλεση Εργασιών 
1041.3.1 Γενικές Απαιτήσεις 
α. Για τις γενικές κατασκευαστικές απαιτήσεις των ψευδοροφών ισχύει το DIN 18168. 
β. Ο Ανάδοχος υποβάλλει 3 αντίγραφα κατασκευαστικών σχεδίων, στα οποία θα απεικονίζονται όλες οι κατασκευαστικές 
λεπτοµέρειες του συστήµατος. Τα σχέδια και οι περιγραφές του συστήµατος περιλαµβάνουν λεπτοµέρειες σε κλίµακα 1:1 όλων των 
ενσωµατώσεων, συνδέσεων και κατασκευαστικών τοµών των στηρίξεων, λεπτοµέρειες υλικών ηχοµόνωσης και χαρακτηριστικές 
λεπτοµέρειες αρµών και απολήξεων. Τα σχέδια θα συνοδεύονται από 3 αντίγραφα τεχνικών φυλλαδίων του εργοστασίου παραγωγής 
των υλικών, στα οποία θα περιέχονται πληροφορίες για τα προτεινόµενα υλικά. 
γ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει δείγµατα εργασίας επιφάνειας 10 m2 για κάθε τύπο ψευδοροφής σε φυσικό 
µέγεθος στο εργοτάξιο προς έγκριση από την Υπηρεσία. Οι εργασίες ψευδοροφών που θα εκτελεσθούν, θα είναι τουλάχιστον 
εφάµιλλης ποιότητας µε τα δείγµατα. 
δ. Οι εργασίες εκτελούνται µε τη µεγαλύτερη δυνατή επιµέλεια από έµπειρα (τουλάχιστον 5ετους εµπειρίας) και 
εξειδικευµένα συνεργεία σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια, τις οδηγίες χρήσης όλων των συστηµάτων υλικών και τα 
αναγραφόµενα στο παρόν. Ο Ανάδοχος θα ακολουθεί γενικά τις οδηγίες του κατασκευαστή των υλικών. 
ε. Οι αρµοί των ενώσεων θα κατασκευάζονται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να υπάρχει ελευθερία µετατόπισης, χωρίς να 
προκαλούνται µόνιµες παραµορφώσεις ή µεταβολές στην ένωση. 
στ. Η περίµετρος της ψευδοροφής θα φέρει περιθώρια (σκοτίες) που διαµορφώνονται από ειδικές διατοµές συµβατές µε το 
σύστηµα της ψευδοροφής, σε επαρκή µήκη ώστε να παρέχεται πλήρης επαφή µε την περιµετρική τοιχοποιία. Οι σκοτίες στηρίζονται 
επί των τοιχοποιιών. Αντίστοιχα τελειώµατα θα υπάρχουν και στην περίµετρο γύρω από φωτιστικά και στόµια. Οι ψευδοροφές θα 
φέρουν ειδικές διαµορφώσεις για τις θέσεις των φωτιστικών σωµάτων, τις θέσεις των στοµίων αερισµού, κλιµατισµού και 
οποιωνδήποτε άλλων κατασκευών σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδιο και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Η θέση των ανοιγµάτων 
υποδοχής Η/Μ εγκαταστάσεων θα προβλέπεται πριν από την τοποθέτηση της επένδυσης. 
ζ. Οι αρµοί διαστολής του φέροντος οργανισµού θα τηρούνται και στο σύστηµα ανάρτησης της ψευδοροφής µε ειδικά 
εξαρτήµατα αρµών. 
η. Οι ψευδοροφές δεν θα συνδέονται σε καµία περίπτωση µε τυχόν υφιστάµενα ελαφρά χωρίσµατα. 
1041.3.2 Μεταφορά, Παραλαβή και Αποθήκευση Υλικών 
α. Στις προσκοµιζόµενες ποσότητες υλικών ο Ανάδοχος περιλαµβάνει επαρκή ποσότητα για την κάλυψη 20 m2 κάθε είδους 
ψευδοροφής, την οποία παραδίδει στον Κύριο του έργου για σκοπούς συντήρησης. 
β. Η µεταφορά και η αποθήκευση των υλικών εκτελείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής τους, ώστε να 
παραµένουν αναλλοίωτα µέχρι την ενσωµάτωση τους στο έργο. Τα υλικά θα προσκοµίζονται συσκευασµένα κατάλληλα σε 
προστατευτικά κιβώτια µε τις αντίστοιχες ενδείξεις. 
γ. Τα υλικά αποθηκεύονται σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο και ξηρό χώρο. 
δ. Κατά τη µεταφορά, την τοποθέτηση και ενσωµάτωση των υλικών στην κατασκευή, το προσωπικό θα φορά πάντοτε καθαρά 
άσπρα πάνινα γάντια. 
1041.3.3 Ανοχές 

Πίνακας 1041.3.3 Ανοχές Κατασκευών Ψευδοροφών  
# Απαίτηση Απόκλιση (µέγιστα) 
1 2 3 

1 οριζοντιότητα τελειωµένων επιφανειών ± 5 mm µε αλφαδιασµένο πήχη 4 m  
2 ευθυγράµµιση των ορατών σκελετών ± 0,5 mm από ράµµα 
3 oρθογωνισµός πλακών απόλυτος 
4 βέλος 1:360 
5 βέλος κάµψης µε ανάρτηση 30 kg(1) 3 mm 

6 
διαφορά περασιάς επιφανειών στις ενώσεις των 
διατοµών του σκελετού  0,5 mm   

(1) 
Η ανάρτηση του βάρους θα γίνεται από το σκελετό και στο µέσον µεταξύ δύο αναρτήσεων ψευδοροφής. Για ψευδοροφές νερβοµετάλ θα γίνεται 

ανάρτηση βάρους 100 kg. Για τις ψευδοροφές από γυψοσανίδα ισχύουν τα αναγραφόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο. 
1041.3.4 Προετοιµασία 
α. Πριν από την έναρξη των εργασιών πρέπει να έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία τα γενικά κατασκευαστικά σχέδια (1:100 ή 
1:50) καθώς και οι λεπτοµέρειες (1:20,1:5, 1:1) που έχει εκπονήσει ο Ανάδοχος. Στη µελέτη του Αναδόχου λαµβάνονται υπόψη η 
φέρουσα ικανότητα της οροφής από την οποία αναρτάται η ψευδοροφή, οι οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής των υλικών και 
συστηµάτων, οι δυνατότητες και αντοχές των συστηµάτων, οι ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις που τοποθετούνται µεταξύ 



οροφής και ψευδοροφής. Επίσης θα έχουν αντιµετωπισθεί όλα τα προβλήµατα διατάξεως σκελετού αναρτήσεων κτλ, ώστε η 
ψευδοροφή να παρουσιάζει τις επιθυµητές ιδιότητες χωρίς το παραµικρό ελάττωµα (παραµόρφωση κτλ). 
β. Ο Ανάδοχος, λόγω της ιδιαιτερότητας της εργασίας, ορίζει συντονιστή των εργασιών κατασκευής ψευδοροφών, 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, κλιµατιστικών εγκαταστάσεων κτλ, ο οποίος θα αναφέρεται και θα ενηµερώνει την Υπηρεσία για 
οποιοδήποτε ενδεχόµενο, σχετικό πρόβληµα. 
γ. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής, προηγείται χάραξη των οριζόντιων κατά µήκος και πλάτος και των 
κατακόρυφων διαστάσεων σε σχέση µε τα άλλα στοιχεία του έργου (εσωτερικά χωρίσµατα, φωτιστικά, στόµια κτλ), ώστε το 
προκύπτον αποτέλεσµα να είναι άρτιο τεχνικά και αισθητικά. Ως επίπεδο αναφοράς για τη χάραξη της κάτω επιφάνειας της 
ψευδοροφής λαµβάνεται ένα νοητό επίπεδο σε απόσταση 1 m από το δάπεδο, του οποίου το ίχνος χαράσσεται στους τοίχους. Η 
οριζοντιότητά του ελέγχεται µε αλφάδι. 
δ. Πριν την κατασκευή ο Ανάδοχος επιθεωρεί τη δοµική οροφή και προβαίνει στις ενδεχόµενες απαιτούµενες επιδιορθώσεις 
(ρωγµές και λοιπά ελαττώµατα). 
ε. Όπου απαιτείται, τοποθετούνται όλοι οι πρόσθετοι αναρτήρες άλλων στοιχείων του έργου. 
1041.3.5 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις 
α. Στην περίπτωση που οι εγκαταστάσεις εντάσσονται στο χώρο µεταξύ οροφής - ψευδοροφής θα προβλέπονται όλες οι 
απαιτούµενες θυρίδες επίσκεψης σε θέσεις που απαιτείται η πρόσβαση για επισκευές και συντηρήσεις. Ο χώρος αυτός πρέπει να 
είναι εύκολα προσβάσιµος. Οι θυρίδες επίσκεψης θα είναι µη ορατές, αφαιρούµενες, πλήρεις µε πλαίσια, τελειώµατα και 
µηχανισµούς στερέωσης των φύλλων εύκολους στη χρήση. Τα πλαίσια των θυρίδων θα είναι είτε γαλβανισµένα µεταλλικά είτε από 
αλουµίνιο σύµφωνα µε τα σχέδια, ενώ η θύρα θα είναι από µέταλλο ή γυψοσανίδα ανάλογα µε τις ειδικές απαιτήσεις του χώρου 
(υδροµόνωση, αεροστεγάνωση, ηχοµόνωση, πυραντίσταση). 
β. Καµία ψευδοροφή δεν σφραγίζει µε το υλικό τελειώµατος πριν ολοκληρωθούν όλες οι δοκιµές των Η/Μ εγκαταστάσεων, 
έστω και αν αυτό γίνει λίγο πριν την παράδοση του έργου. 
γ. Οι Η/Μ εγκαταστάσεις, οι σωληνώσεις, οι καλωδιώσεις κτλ καθώς και οποιαδήποτε άλλα αντικείµενα δεν πρέπει σε καµία 
περίπτωση να στηρίζονται στην ψευδοροφή, αλλά θα αναρτώνται από την πλάκα οροφής. 
δ. Στην περίπτωση που αναµένεται συµπύκνωση υδρατµών στο κενό µεταξύ ψευδοροφής – οροφής, πρέπει να προβλέπεται η 
τοποθέτηση µικρών ελεγχόµενων ανοιγµάτων αερισµού ή µηχανικών υγροποιητών. 
1041.3.6 Πυροδιαµερίσµατα 
α. Ο Ανάδοχος πρέπει να διαµορφώσει χώρους για την αποµόνωση σε περίπτωση φωτιάς ή για τη συµβολή στη γενική 
αντίσταση της κατασκευής κατά της φωτιάς (πυροδιαµερίσµατα) στο χώρο µεταξύ ψευδοροφής και οροφής µε τη χρήση 
κατάλληλων υλικών. 
β. Όπου ορίζονται πυροδιαµερίσµατα, θα υπάρχουν κατάλληλες προβλέψεις, ώστε να απορροφούν την θερµική διαστολή 
λόγω της αντίστασης κατά της φωτιάς σύµφωνα µε την µελέτη πυροπροστασίας. 
γ. Τα πυροδιαµερίσµατα που διαµορφώνονται από τους τοίχους και τα ελαφρά χωρίσµατα, θα συνεχίζονται στις ίδιες θέσεις 
στο χώρο µεταξύ ψευδοροφής και οροφής. 
1041.3.7 Σκελετός  
α. Ο σκελετός στήριξης της ψευδοροφής αναρτάται από τη δοµική οροφή ανεξάρτητα από άλλες κατασκευές, πρέπει να έχει 
την απαιτούµενη ευστάθεια για όλα τα ύψη ανάρτησης και να µπορεί να ρυθµίζεται εύκολα ως προς το ύψος.  
β. Στις περιπτώσεις όπου η στήριξη είναι χωριστή από το σύστηµα κανάβου, θα πρέπει να υπάρξει η δυνατότητα ρυθµίσεων, 
έτσι ώστε αυτά τα στοιχεία να ευθυγραµµίζονται µε το τελείωµα της οροφής. Το σύστηµα που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να 
επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση των στοιχείων αυτών για λόγους συντήρησης, χωρίς να προκαλούνται φθορές στα τελειώµατα ή 
διαταραχές στο σύστηµα στήριξης της ψευδοροφής. 
γ. Ο σκελετός της ψευδοροφής πρέπει να µπορεί να παραλάβει όλα τα µεταβιβαζόµενα φορτία που θα προκύψουν από 
αποσυναρµολογούµενα χωρίσµατα, από εξαρτήµατα φωτισµού, από στόµια εισαγωγής και εξαγωγής αέρος κτλ, χωρίς 
παραµορφώσεις, στρεβλώσεις ή άλλες ζηµίες.  
1041.3.8 Περιβαλλοντικές Συνθήκες 
α. Η εργασία τοποθέτησης ψευδοροφών δεν θα ξεκινά παρά µόνον εφόσον έχουν τελειώσει ο εργασίες σκυροδεµάτων, 
επιχρισµάτων, γυψοκατασκευών και χρωµατισµών και έχουν τοποθετηθεί ο υαλοπίνακες των κουφωµάτων, ώστε να έχει 
εξασφαλιστεί ένα απόλυτα στεγνό περιβάλλον, χωρίς υδρατµούς. Γενικά οι ψευδοροφές πρέπει να τοποθετούνται υπό συνθήκες 
πλησιέστερες όσο είναι δυνατόν σε αυτές που αναµένονται στην κανονική χρήση του κτιρίου. Τα υλικά πρέπει να εκτίθενται στις 
συνθήκες αυτές, µε σκοπό την επίτευξη ισορροπίας και την αποφυγή υπερβολικών µετακινήσεων από διαστολές, συρρικνώσεις µετά 
την εγκατάσταση.  
β. Οι εργασίες τοποθέτησης ψευδοροφών θα γίνονται σε θερµοκρασίες 10°C - 40°C και  η σχετική υγρασία του χώρου δεν θα 
ξεπερνά το 70%. Όταν η κατασκευή ψευδοροφής γίνεται σε χώρους µε υψηλά ποσοστά υγρασίας, τοποθετούνται πάνω στους αρµούς 
κατάλληλες πλαστικές ταινίες, ώστε να αποφεύγεται η διείσδυση της υγρασίας. 
γ. Στις περιπτώσεις που το ποσοστό υγρασίας του χώρου σε συνθήκες κανονικής χρήσης αναµένεται να υπερβαίνει το 90%, 
θα επιλέγονται αντιδιαβρωτικά συστήµατα σκελετού. 
δ. Μετά την τοποθέτηση των ψευδοροφών και µέχρι την κανονική χρήση του κτιρίου, το κτίριο πρέπει να θερµαίνεται κατά 
περιόδους όταν αναµένονται θερµοκρασίες µικρότερες από 12°C. 
1041.3.9 Απαιτήσεις Μονώσεων 
α. Οι ηχοµονώσεις των τοιχοποιιών και των ελαφρών χωρισµάτων θα συνεχίζονται και εντός της ψευδοροφής. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να κατασκευάσει ψευδοροφή που θα παρέχει ισοδύναµη ηχοµόνωση. 
β. Όλες οι ενώσεις θα έχουν τις ίδιες ιδιότητες ηχοµόνωσης, αεροστεγανότητας, προστασίας από φωτιά κτλ, όπως απαιτούνται 
για τις αντίστοιχες ψευδοροφές. 
γ. Αν απαιτείται ιδιαίτερη θερµοµόνωση και ηχοµόνωση µεταξύ των ορόφων, αυτή τοποθετείται επί του σκελετού της 
ψευδοροφής και στο άνω µέρος των πλακών. 
δ. Πριν την τοποθέτηση του σκελετού και των πλακών των ψευδοροφών, οι σωληνώσεις και τα κανάλια κλιµατισµού από 
λαµαρίνα καθώς και οι σωλήνες θερµού νερού µονώνονται µε υλικό τύπου Armaflex ή ισοδύναµο, ώστε να αποφεύγεται η 
δηµιουργία υδρατµών και βλαβών στην ψευδοροφή. 



1041.3.10  Ψευδοροφές Ασφαλείας από ∆ιάτρητη Γαλβανισµένη Λαµαρίνα  
α. Ο σκελετός κατασκευάζεται από ειδικές διατοµές µορφοσιδήρου µε κατάλληλους αναρτήρες στερεωµένους στη δοµική 
οροφή. Οι αποστάσεις των βασικών οδηγών του κανάβου και των αναρτήσεων και η περιµετρική στήριξη στους τοίχους θα 
διαµορφώνονται κατά τα κατασκευαστικά σχέδια ή τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. Ο σκελετός χρωµατίζεται µε διπλή 
στρώση εποξειδωτικού µινίου. 
β. Η επένδυση του σκελετού αποτελείται από φύλλα διάτρητης γαλβανισµένης λαµαρίνας  πάχους σύµφωνα µε τα σχέδια που 
στερεώνονται στον σκελετό κατά τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. 
γ. Οι απαιτήσεις ηχοµόνωσης καλύπτονται µε την τοποθέτηση πλακών από συµπιεσµένες ορυκτές ίνες (βλ. παράγραφο 
«Ψευδοροφές Ορυκτών Ινών» του παρόντος) πάνω από την επένδυση του σκελετού. 
1041.3.11 Ψευδοροφές Ορυκτών ινών 
α. Οι πλάκες θα είναι από συµπιεσµένες ορυκτές ίνες χωρίς αµίαντο και θα τοποθετούνται σε γαλβανισµένο σύστηµα 
ανάρτησης που θα περιλαµβάνει κύριους και “κουµπωτούς” εγκάρσιους οδηγούς, οι οποίοι σχηµατίζουν κάναβο. Οι οδηγοί είναι 
ράβδοι διατοµής «Τ», διαµορφωµένοι µε εξέλαση χαλύβδινων φύλλων γαλβανισµένων εν θερµώ και στις 2 πλευρές (πάχος 
γαλβάνισης 170 g/m2 κατά DIN 17162 και DIN 59232). Οι οδηγοί είναι βαµµένοι ηλεκτροστατικά σε φούρνο. Το όλο σύστηµα του 
σκελετού αναρτάται από την οροφή µε ειδικές αυξοµειούµενες αναρτήσεις ταχείας και απόλυτης οριζοντίωσης που εφαρµόζουν στην 
άνω µορφή (νεύρωση) του σκελετού σε αποστάσεις που καθορίζονται από το εργοστάσιο παραγωγής του υλικού και σε µέγιστη 
απόσταση από τον τοίχο 45 cm. Περιµετρικά η οροφή σφραγίζει µε ράβδο διατοµής «Γ», η οποία βιδώνεται στους τοίχους σε 
αποστάσεις κατά τα κατασκευαστικά σχέδια ή / και τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής και είναι βαµµένη και γαλβανισµένη 
όπως οι υπόλοιποι οδηγοί (πάχος γαλβάνισης 170 g/m2). 
β. Οι απαιτήσεις του συστήµατος συνοψίζονται στα ακόλουθα: 
- πυραντοχή πλακών: Β1 κατά DIN 4102 

- πυραντοχή οροφής: F 90 
- ηχοαπορρόφηση: 0,16 - 0,4 Sab σε 125 Hz – 4000 Hz 

- ηχοµόνωση:  34 db χωρίς στρώµα υαλοβάµβακα 5 cm  
54 db µε στρώµα υαλοβάµβακα 5 cm 
- αντανάκλαση φωτός: 80% 

- θερµοµόνωση:  Κ = 0,052 - 0,057 W/MK. 
γ. Ο σκελετός των ψευδοροφών ορυκτών ινών έχει τα εξής χαρακτηριστικά  
- διαστάσεις κατά DIN 5932 

- βάρος 1,5 kg/m2 (συνήθως) 
- βέλος µικρότερο του 1/360. 
δ. Η τελική επιφάνεια της ψευδοροφής πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 15 cm από την οροφή. Το πλάτος του 
διάκενου καθορίζεται µε βάση το επιθυµητό καθαρό ύψος, ώστε να πληρούνται οι λειτουργικές και αισθητικές απαιτήσεις του 
χώρου. 
ε. Η µέθοδος κατασκευής των ψευδοροφών για τη συνηθέστερη διάσταση πλάκας 60 mm x 60 mm περιγράφεται συνοπτικά 
παρακάτω. Ο Ανάδοχος έχει δικαίωµα να προτείνει εναλλακτικές µεθόδους στήριξης, θα πρέπει όµως πριν την εφαρµογή τους να 
διασφαλίσει την έγκριση της Υπηρεσίας. Για την κατασκευή ψευδοροφών από ορυκτές ίνες άλλων διαστάσεων, η µέθοδος που 
ακολουθείται είναι η ίδια, µεταβάλλονται όµως ανάλογα οι απαιτούµενες αποστάσεις µεταξύ των οδηγών.  
- τοποθέτηση των περιµετρικών γωνιών στο ύψος της ανάρτησης 
- ανάρτηση των κυρίων οδηγών από την οροφή ανά 1,20 m παράλληλα προς τη µια πλευρά του χώρου 

- «κούµπωµα»  των εγκάρσιων οδηγών µήκους 1,20 m ανά 60 cm, ώστε να διαµορφωθεί κάναβος 60 cm x 120 cm. Στη 
µέση των εγκάρσιων οδηγών, υπάρχουν υποδοχές προκειµένου να «κουµπωθεί» ο οδηγός µήκους 60 cm, δηµιουργώντας τον τελικό 
κάναβο 60 cm x 60 cm, επί του οποίου τοποθετούνται οι πλάκες. 
- τοποθέτηση των πλακών. 
ε. Οι πλάκες θα µένουν 24 ώρες πριν από την τοποθέτηση τους στο χώρο που θα τοποθετηθούν. 
1041.3.12  Ψευδοροφές Ορυκτών Ινών Υγρών Χώρων 
α. Οι πλάκες θα είναι από κεραµοποιηµένες και συµπιεσµένες ορυκτές ίνες χωρίς αµίαντο. Κατά τα λοιπά όπως ανωτέρω 
(παρ. «Ψευδοροφές Ορυκτών Ινών»). 
β. Οι απαιτήσεις του συστήµατος συνοψίζονται στα ακόλουθα: 
- πυραντοχή πλακών: A1 κατά DIN 4102 

- πυραντοχή οροφής: F 90 
- ηχοαπορρόφηση: 0,46 - 0,86 Sab σε 500 - 2000Hz 

- ηχοµόνωση:  34db χωρίς στρώµα υαλοβάµβακα 5 cm  
54db µε στρώµα υαλοβάµβακα 5 cm 
- αντανάκλαση φωτός: 88% 

- θερµοµόνωση:  Κ = 0,052 - 0,057 W/MK. 
1041.3.13  Ψευδοροφές Λωρίδων Αλουµινίου 
α. Στις ψευδοροφές αλουµινίου χρησιµοποιείται συνήθως κράµα αλουµινίου 6060. Οι λωρίδες έχουν διαστάσεις οριζόµενες 
από τα κατασκευαστικά σχέδια και είναι πλήρεις ή διάτρητες µε ενσωµατωµένο αρµοκάλυπτρο βαµµένο µε πολυεστερική βαφή 
φούρνου. Οι λωρίδες είναι βαµµένες µε ειδικό χρώµα φούρνου (σε 180°C). Στη µεταξύ τους συναρµογή διαµορφώνεται σκοτία 15 
mm – 16 mm.  
β. Στην επαφή µε τους περιµετρικούς τοίχους, στύλους, εσοχές κτλ διαµορφώνονται σκοτίες από διατοµές αλουµινίου ή 
γαλβανισµένου χαλυβδόφυλλου σχήµατος Π, L ή Ζ στο ίδιο ειδικό χρώµα φούρνου µε τις λωρίδες. Η στήριξη της ψευδοροφής στους 
περιµετρικούς τοίχους επιτυγχάνεται µε ξύλινους τάκους διαστάσεων κατά τα κατασκευαστικά σχέδια ή / και τις οδηγίες του 
εργοστασίου παραγωγής. 



γ. Το σύστηµα ανάρτησης θα είναι µεταλλικό, γαλβανισµένο, µη εµφανές, µε ειδικούς οδηγούς ανάρτησης µε όλα τα 
απαιτούµενα εξαρτήµατα (αναρτήρες, πεταλούδες ανάρτησης, συνδέσµους οδηγών, συνδέσµους λωρίδων κτλ). 
δ. Το όλο σύστηµα θα είναι οριζόντιο χωρίς καµία απόκλιση. 
1041.3.14  Ψευδοροφές Πλακών Αλουµινίου  
α. Οι πλάκες είναι ελάσµατα αλουµινίου, ηλεκτροστατικά βαµµένα. Η ανάρτηση γίνεται από την οροφή µέσω γαλβανισµένων 
µεταλλικών στοιχείων, οι οποίες στερεώνονται µε βίδες ίδιου χρώµατος µέσα την σκοτία που δηµιουργεί η ένωση των φύλλων. Ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί τις οδηγίες του κατασκευαστή των πλακών σε συνδυασµό µε τα κατασκευαστικά σχέδια, το 
παρόν άρθρο και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
β. Σε χώρους που απαιτείται αυξηµένη πυραντίσταση, οι πλάκες επενδύονται στην άνω πλευρά τους µε ισχυρό ανόργανο 
µονωτικό υλικό (π.χ. πετροβάµβακα), ενώ σε χώρους νοσοκοµείων τοποθετούνται αντιβακτηριδιακές πλάκες. Σε αυτή την 
περίπτωση απαιτείται πλήρης στεγάνωση µεταξύ των πλακών και στα άκρα της ψευδοροφής µε ειδικό ελαστικό παρέµβυσµα. 
1041.3.15  Κυψελωτές Ψευδοροφές Αλουµινίου  
Κατασκευάζονται από πλέγµα αλουµινίου ειδικού κράµατος για υψηλές µηχανικές ιδιότητες. Αποτελούνται από κυψελωτές πλάκες 
συνήθων τυποποιηµένων διαστάσεων 60 cm x 60 cm ή 60 cm x 120 cm. Χρησιµοποιούνται κυρίως σε κτίρια που απαιτείται 
αισθητική µείωση του όγκου. Το ύψος των πλακών εξαρτάται από το ύψος των κυψελών. 
1041.3.16  Ψευδοροφές Γυψοσανίδας 
α. Για τα στοιχεία γύψου που χρησιµοποιούνται στις ανηρτηµένες ψευδοροφές από γυψοσανίδα ισχύει το ΕΝ 14246, ενώ 
γενικά για τις κατασκευές από γυψοσανίδα το ΕΛΟΤ 1296. Για τις ψευδοροφές γενικά ενδείκνυται η χρήση ηχοαπορροφητικής 
γυψοσανίδας.  
β. Κάθε 12 m – 15 m κατασκευάζεται αρµός διαστολής. 
γ. Η ψευδοροφή θα αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία: 
- Βασικό σκελετό (κύριοι οδηγοί ανάρτησης) από οριζόντιες γαλβανισµένες χαλύβδινες διατοµές (κανάλια) πάχους κατά 
τα κατασκευαστικά σχέδια, σε σχήµα Π µε νευρώσεις. Οι διατοµές κατανέµονται σε αποστάσεις που ορίζονται από τα 
κατασκευαστικά σχέδια ή / και τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής και αναρτώνται από την οροφή µε κατάλληλους αναρτήρες 
γρήγορης ρύθµισης ύψους και γαλβανισµένες βέργες, που τοποθετούνται ανά 1m και στερεώνονται στην οροφή είτε µε 
µπετονόκαρφα, είτε µε κατάλληλες βίδες µέσα σε πλαστικά βύσµατα. Μετά τη ρύθµιση του ύψους (οριζοντίωση), οι διατοµές 
σταθεροποιούνται και στερεώνονται στους περιµετρικούς τοίχους µε γαλβανισµένα στηρίγµατα, πλαστικά βύσµατα και βίδες.  
- Φέροντα σκελετό (οδηγοί στερέωσης) από διατοµές όπως παραπάνω, που τοποθετούνται κάθετα προς τις διατοµές του 
βασικού σκελετού, κατανέµονται σε αποστάσεις 50 cm για πάχος γυψοσανίδας µέχρι 10 mm και σε αποστάσεις 60 cm για 
µεγαλύτερο πάχος γυψοσανίδας. Με τις διατοµές του βασικού σκελετού συνδέονται µε γαλβανισµένους µεταλλικούς συνδετήρες 
ανάρτησης. Οι ακραίοι οδηγοί τοποθετούνται σε µέγιστη απόσταση 10 cm από τον τοίχο, προς τον οποίο είναι παράλληλοι. Στην 
περίπτωση εξωτερικού τοίχου που µονώνεται ή / και επενδύεται εσωτερικά, η απόσταση αυτή µπορεί να αυξηθεί στο 1/3 της 
αξονικής απόστασης των ενδιάµεσων οδηγών. 
- Επένδυση µε γυψοσανίδες µε λοξά άκρα, τοποθετηµένες και στερεωµένες µε κατάλληλες βίδες στο σκελετό σύµφωνα 
µε τα σχέδια και τις προδιαγραφές του υλικού. Οι γυψοσανίδες κόβονται σε τέτοια µεγέθη, ώστε να προσαρµόζονται στις αποστάσεις 
των δοκίδων του σκελετού. Η στερέωση των γυψοσανίδων ξεκινά από τη γωνία που εφάπτεται σε τοίχο ή σε ήδη στερεωµένη 
γυψοσανίδα. Τα σηµεία στερέωσης απέχουν από την ακµή της γυψοσανίδας τουλάχιστον 10 mm, ενώ µεταξύ τους η µέγιστη 
απόσταση είναι 20 cm. Πριν την τοποθέτηση των γυψοσανίδων τοποθετείται το θερµοµονωτικό υλικό µε φράγµα υδρατµών προς το 
χώρο που θερµαίνεται. 
- Μετά τη στερέωση οι ενώσεις των γυψοσανίδων (οριζόντιες ή κάθετες) αρµολογούνται (στοκάρονται) µε κατάλληλα 
υλικά αρµολόγησης και φινιρίσµατος, έτσι ώστε κανένα σηµείο της στήριξης και των ενώσεων των γυψοσανίδων να είναι ορατό.  
δ. Για τη διαµόρφωση κλιµακωτών ψευδοροφών (σε πολλά επίπεδα), οι σκελετοί των τµηµάτων αναρτώνται σε διαφορετικά 
ύψη. Για τη σύνδεση των διαφορετικών επιπέδων χρησιµοποιούνται λοξά ή κατακόρυφα «ρίχτια» από γυψοσανίδα τα οποία 
συνδέονται µε τα οριζόντια στοιχεία µε γωνιακούς µεταλλικούς οδηγούς. 
ε. Στην περίπτωση που η δοµική οροφή δεν είναι από σκυρόδεµα ή σιδηροκατασκευή αλλά αποτελείται από ξύλινα ζευκτά, τα 
ελάσµατα ή οι ντίζες ανάρτησης βιδώνονται στον οριζόντιο ελκυστήρα ανά 60 cm. 
στ. Στην περίπτωση που απαιτείται ανάρτηση µεµονωµένων φορτίων από την ψευδοροφή, αν αυτά είναι µικρότερα από 2 kg, 
µπορούν να στερεωθούν σε τυχαίο σηµείο της γυψοσανίδας. Αν πρόκειται για φορτίο µεταξύ 2 kg – 10 kg, το εξάρτηµα βιδώνεται σε 
κάποιο µεταλλικό οδηγό. Φορτία µεγαλύτερα από 10 kg αναρτώνται απευθείας από τη δοµική οροφή. 
1041.3.17 Προστασία 
Οι ψευδοροφές πρέπει να διατηρούνται καθαρές και να έχουν χρωµατική οµοιοµορφία. Ο Ανάδοχος θα αποσύρει τεµάχια που έχουν 
φθαρεί ή φέρουν σηµάδια και να τα αντικαταστήσει µε νέο υλικό χωρίς απαίτηση επιπλέον αποζηµίωσης. 
1041.4 Έλεγχοι  
α. Η Υπηρεσία πριν από οποιαδήποτε εργασία τοποθέτησης του σκελετού και των πλακών των ψευδοροφών, πρέπει να έχει 
ελέγξει την επιπεδότητα, την ορθογωνιότητα, την καθαρότητα και την οµαλότητα των κατακόρυφων επιφανειών, σύµφωνα µε τα 
αναγραφόµενα στο παρόν άρθρο. Ψευδοροφές που αποκλίνουν πέραν από τα καθορισµένα επιτρεπτά όρια, κρίνονται απορριπτέες 
από την Υπηρεσία και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τις αποκαταστήσει ή ανακατασκευάσει χωρίς την απαίτηση επιπλέον 
αποζηµίωσης. 
β. Ο Ανάδοχος ελέγχει κατά τη διάρκεια της κατασκευής την ορθότητα της τοποθέτησης των οδηγών και των αναρτήσεων 
(πρέπει να είναι ισοϋψείς και συµµετρικά τοποθετηµένοι), έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσµα να είναι ορθογωνισµένο, επίπεδο, να µην 
παρουσιάζει βέλη µεγαλύτερα του επιτρεπτού και ανοµοιοµορφίες. 
γ. Όλα τα τµήµατα της ψευδοροφής που παραδίδονται στην Υπηρεσία θα είναι ολοκληρωµένα, έτοιµα προς χρήση και εύκολα 
στην αποσυναρµολόγηση. 
1041.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδος για κάθε εργασία διαµόρφωσης ψευδοροφών περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και µέσω οποιασδήποτε οδού, η προσέγγιση 
και η τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλων των απαιτούµενων υλικών (πλάκες, σκελετός, υλικά ανάρτησης, σκοτίες, αρµοί, 
θυρίδες κτλ), µικροϋλικών και εξοπλισµού για την ολοκληρωµένη 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 κατά την κατασκευή. 
β. Η εργασία πλήρους κατασκευής του σκελετού και τοποθέτησης της ψευδοροφής σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 
εργοστασίου παραγωγής, τα κατασκευαστικά σχέδια και τις οδηγίες του παρόντος. Περιλαµβάνονται ειδικότερα τα ακόλουθα: 
- η διαµόρφωση των περιµετρικών σκοτιών  
- η διαµόρφωση των απαιτούµενων αρµών 

- η κάλυψη των σωληνώσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων µε υλικό τύπου Armaflex ή ισοδύναµο 
- η τοποθέτηση της απαιτούµενης µόνωσης µεταξύ οροφής και ψευδοροφής, εφόσον δεν περιλαµβάνεται σε ειδικό άρθρο 

- η προετοιµασία για την τοποθέτηση των φωτιστικών, στοµίων εξαερισµού κτλ 
- η προµήθεια και τοποθέτηση των θυρίδων αερισµού και επίσκεψης εφόσον δεν περιλαµβάνεται σε ξεχωριστό άρθρο 

- η αρµολόγηση και το φινίρισµα. 
γ. 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. 
δ. Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόµενων στοιχείων. 
ε. 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. 
στ. Στην τιµή µονάδος δεν περιλαµβάνεται η προµήθεια και η σύνδεση των φωτιστικών σωµάτων που συνδέονται µε την 
ψευδοροφή. 
1041.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
α. Οι εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης ψευδοροφών θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) πλήρως περαιωµένων, 
ανά είδος ψευδοροφής που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας 
ΓΤΣΥ.  Από τις επιµετρούµενες επιφάνειες δεν αφαιρούνται οι οπές που διαµορφώνονται για την τοποθέτηση των φωτιστικών, των 
στοµίων κτλ και για τη διέλευση των σωληνώσεων και των άλλων εγκαταστάσεων. 
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 παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για 
τα διάφορα είδη ψευδοροφών.  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 οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 
 

1042. ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ 
1042.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
α. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει την κατασκευή και τοποθέτηση ελαφρών χωρισµάτων. Οι κατηγορίες υλικών 
κατασκευής ελαφρών χωρισµάτων που αντιµετωπίζονται στο παρόν, είναι οι ακόλουθες: 
- χωρίσµατα ξυλεπένδυσης, τα οποία αποτελούνται από σκελετό αλουµινίου ή ελαφρές γαλβανισµένες σιδηρές διατοµές 
και πετάσµατα ξύλινης επένδυσης  
- χωρίσµατα από γυψοσανίδα διάφορων ειδών (µονή, διπλή, ανθυγρή, πυράντοχη κτλ) µε σκελετό από αλουµίνιο ή 
ελαφρές γαλβανισµένες διατοµές και πετάσµατα από γυψοσανίδα. 
β. Σύµφωνα µε το DIN 4103 ως ελαφρά χωρίσµατα θεωρούνται οι µη φέροντες «τοίχοι» µέχρι βάρους 150 kg/m2, οι οποίοι 
δεν λαµβάνονται υπ’ όψιν στους στατικούς υπολογισµούς, πρέπει όµως να αναλαµβάνουν φορτία που επιδρούν στην επιφάνεια τους 
και να τα µεταβιβάζουν στα φέροντα στοιχεία του κτιρίου. 
γ. Οι συνήθεις µορφές ελαφρών χωρισµάτων είναι οι ακόλουθες: 
- τυφλά σε όλη την επιφάνεια (χωρίς υαλοπίνακες) 

- τυφλά µέχρι ύψους 0,90 m από το δάπεδο και µεταξύ 0,90 m – 2,20 m µε διπλούς υαλοπίνακες (µε ή χωρίς περσίδες) ή 
µε υαλόθυρα µονόφυλλη ή δίφυλλη, µε ή χωρίς φεγγίτη πάνω από αυτήν. 
1042.2 Υλικά 
1042.2.1 Γενικά 
α. Τα υλικά που προσκοµίζονται θα ακολουθούν τα αναγραφόµενα στο παρόν, στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και στα 
κατασκευαστικά σχέδια του Έργου. Ο Ανάδοχος προσκοµίζει τα σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας των υλικών στην Υπηρεσία. 
β. Ο Ανάδοχος θα επιλέγει υλικά που προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή (πετάσµατα, ορθοστάτες, βίδες, γωνιακά 
στηρίγµατα, υλικά κονιαµάτων, αρµολόγησης και επιχρισµάτων, αλουµίνια, ξυλεία κτλ). Τα βοηθητικά υλικά θα πρέπει να είναι 
απολύτως συµβατά µεταξύ τους και µε τα κύρια υλικά του χωρίσµατος. Κάθε υλικό θα χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες 
χρήσης, τις προδιαγραφές και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή, ώστε να αποφεύγονται τα ελαττώµατα και οι κακοτεχνίες. 
γ. Τα εργοστάσια παραγωγής των υλικών θα υποβάλλουν στην Υπηρεσία βεβαίωση, ότι κάθε υλικό διατίθεται στην 
απαιτούµενη ποιότητα και ποσότητα για την ολοκλήρωση των εργασιών, µέσα στις προθεσµίες αποπεράτωσης του έργου. ∆εν 
γίνεται δεκτή σε καµία περίπτωση δικαιολογία του Αναδόχου, ότι τα προβλεπόµενα υλικά από την εγκεκριµένη µελέτη 
εξαντλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου. 
δ. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία δείγµατα µήκους 30 cm όλων των υλικών του σκελετού των χωρισµάτων καθώς και 
τα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών ή δείγµατα όλων των τύπων όπως περιγράφονται στα κατασκευαστικά σχέδια. 
ε. Με την αποπεράτωση των χωρισµάτων, ο Ανάδοχος προµηθεύει τον Κύριο του Έργου µε κύρια και βοηθητικά υλικά ικανά 
να καλύψουν κατασκευή επιφανείας 30 m2 τουλάχιστον, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν σαν υλικά συντήρησης. 
στ. Οι υαλοπίνακες που τοποθετούνται στα ανοίγµατα των ελαφρών χωρισµάτων θα είναι διπλοί, ώστε να επιτυγχάνεται 
καλύτερη ηχοµόνωση. Αποτελούνται από δύο κρύσταλλα (πάχους οριζόµενου από τα κατασκευαστικά σχέδια) µε ενδιάµεσο κενό, 
στο οποίο είναι δυνατόν να τοποθετούνται κινητές περσίδες. Θα φέρουν πλαίσιο από υλικό συµβατό µε αυτό της επένδυσης του 
χωρίσµατος, επί του οποίου τοποθετούνται τα δύο κρύσταλλα µε χρήση ειδικού ελαστικού προφίλ. Τα κρύσταλλα δεν θα 
συγκρατούνται µηχανικά µε κανένα εξάρτηµα. 



ζ. Το σύστηµα περσίδων αποτελείται από τις γρίλιες - οριζόντιες ή κάθετες - µήκους µέχρι 100 cm, τον οδηγό στήριξης (ή 
µετακίνησης για τις κάθετες γρίλιες) και τους -χειροκίνητους ή ηλεκτρικούς - µηχανισµούς ρύθµισης τους. 
1042.2.2 Λειτουργικές Απαιτήσεις  
α. Η επιλογή του είδους ελαφρών χωρισµάτων για ένα χώρο βασίζεται στη χρήση και στη λειτουργία του. Τα ελαφρά 
χωρίσµατα θα πληρούν τουλάχιστον τις ακόλουθες προδιαγραφές: 
- αντοχή στα φορτία από αναρτηµένα αντικείµενα (βλ. DIN 4103), στην κρούση, στις δονήσεις και γενικά στις 
καταπονήσεις λόγω χρήσεως 
- προσαρµοστικότητα στις εκάστοτε ανάγκες και εύκολη µετακίνηση όταν απαιτείται 

- κάλυψη των αισθητικών απαιτήσεων, ορατότητα 
- κάλυψη των απαιτήσεων υδροµόνωσης, θερµοµόνωσης, ηχοµόνωσης, πυρασφαλείας (συντελεστής τουλάχιστον F 60) 
κτλ 
- συµβατότητα µεταξύ των χρησιµοποιούµενων υλικών, ώστε να αποφεύγονται τα προβλήµατα διαβρώσεως που 
προκαλούνται λόγω ασυµβατότητας υλικών 
- εύκολη συντήρηση. 
β. Ο σκελετός των ελαφρών χωρισµάτων πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
- απόλυτη σταθερότητα προσαρµογής 
- εύκολη αποσυναρµολόγηση του χωρίσµατος χωρίς να καταστρέφεται ο τυχόν εµφανής σκελετός της ψευδοροφής 

- αποφυγή ηχογεφυρών 
γ. Τα υλικά που προορίζονται για χώρους που προσβάλλονται από την υγρασία θα είναι ανθυγρά και δεν θα προσβάλλονται 
από υδρατµούς ή υγρασία που ενδεχοµένως προκύψει από τη συνήθη χρήση του χώρου αλλά ακόµη και από διαρροές υδραυλικών 
εγκαταστάσεων. Η τοποθέτηση υδροµονωτικών υλικών είναι επίσης απαραίτητη.  
1042.2.3 Πετάσµατα Ξυλεπένδυσης  
α. Ο σκελετός των ελαφρών χωρισµάτων αποτελείται από ελαφρές γαλβανισµένες σιδηρές διατοµές ή από ηλεκτροστατικά 
βαµµένες (πάχος επίστρωσης 60 µ) διατοµές αλουµινίου (κράµα 6060 ή 6063, θερµικής κατεργασίας Τ5). Αποτελείται από τους 
στρωτήρες δαπέδου – οροφής, τους ορθοστάτες και τις ενδιάµεσες τραβέρσες. 
β. Τα πετάσµατα βιοµηχανικού τύπου είναι πρεσσαριστά, φέρουν στον πυρήνα τους ενισχυµένες πλάκες σκληρού 
υαλοβάµβακα, ορυκτοβάµβακα ή πετροβάµβακα µε επένδυση µελαµίνης µέσα - έξω επικολληµένης σε ανθυγρά φύλλα κόντρα 
πλακέ ή MDF συνολικού πάχους τουλάχιστον 8 mm. Το ηχοµονωτικό υλικό θα έχει πάχος σύµφωνο µε τα κατασκευαστικά σχέδια 
και τους πίνακες κουφωµάτων της µελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας. 
1042.2.4 Γυψοσανίδες 
α. Τα χωρίσµατα αποτελούνται από δύο επιφάνειες γυψοσανίδας (µονής ή διπλής ανάλογα µε τις απαιτήσεις της µελέτης) και 
διάκενο µε µονωτικό υλικό (ορυκτοβάµβακας ή πετροβάµβακας). Στην περίπτωση διπλής γυψοσανίδας οι αρµοί του εξωτερικού 
πετάσµατος δεν θα  βρίσκονται στην ίδια θέση µε τους αρµούς του εσωτερικού πετάσµατος αλλά θα είναι εναλλασσόµενοι. Τα 
πετάσµατα που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο ενδείκνυται να έχουν το κατάλληλο ύψος, ώστε να καλύπτουν όλο το ύψος του προς 
κάλυψη χώρου χωρίς να απαιτείται αρµός. 
β. Τα υλικά που προσκοµίζονται για δόµηση µε γυψοσανίδες δεν θα περιέχουν ασβέστη. Τα συνήθη βοηθητικά υλικά είναι τα 
ακόλουθα: 
- υλικά και ταινίες αρµολόγησης 
- υλικά σφραγίσµατος 

- σύνδεσµοι (ήλοι, κοχλίες, συνδετήρες, υλικά επικόλλησης, ορθοστάτες, γωνιακά στηρίγµατα). 

Πίνακας 1042.2.4 Πρότυπα Υλικών για Κατασκευές Γυψοσανίδας 
# Υλικό Πρότυπο 
1 2 3 

1 Γυψοσανίδες: ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών ΕΝ 12859, ΕΛΟΤ 784 
1 Πετάσµατα χωρισµάτων από γυψοσανίδα ΕΝ 13915 
2 Υλικά αρµολόγησης και αρµοί γυψοσανίδων ΕΝ 13963 
3 Μεταλλικές διατοµές σκελετών ελαφρών διαχωριστικών ΕΝ 14195 

4 
Βοηθητικά και πρόσθετα µεταλλικά υλικά για κατασκευές 
γυψοσανίδας ΕΝ 14353 

5 Υλικά επικόλλησης για χωρίσµατα γυψοσανίδας ΕΝ 12860 
6 Μηχανικά στοιχεία στερέωσης κατασκευών γυψοσανίδας ΕΝ 14566 

γ. Οι συνήθεις γυψοσανίδες θα πληρούν επίσης τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
- δεν θα επηρεάζονται από τις κλιµατολογικές συνθήκες των εσωτερικών χώρων 
- δεν θα επηρεάζονται από τις µεταβολές της υγρασίας του αέρα σε ποσοστά µεταξύ 20% - 90% και σε θερµοκρασία 
περιβάλλοντος 20°C 
- ο συντελεστής γραµµικής διαστολής τους δεν θα υπερβαίνει τα 0,015 mm/m σε θερµοκρασία 0°C 
- θα έχουν επαρκή αντοχή σε κρούση. 
δ. Τα συνηθέστερα είδη γυψοσανίδων είναι τα ακόλουθα: 
- απλή   
- πυράντοχη  

- ανθυγρή 
- πυράντοχη και ανθυγρή 

- ηχοαπορροφητική 
- διακοσµητική 



ε. Στις περιπτώσεις που απαιτείται προστασία από την εκπεµπόµενη ακτινοβολία µηχανηµάτων, χρησιµοποιούνται ειδικές 
γυψοσανίδες επενδυµένες στο εργοστάσιο από τη µια πλευρά µε πλάκες µολύβδου πάχους 0,5 mm – 3 mm ανάλογα µε την 
απαιτούµενη προστασία. 
στ. Για τη στήριξη των πετασµάτων χρησιµοποιείται είτε ξύλινος είτε - συνηθέστερα - µεταλλικός σκελετός. Το πλάτος των 
διατοµών επιλέγεται µε βάση τα χρησιµοποιούµενα δοµικά και θερµοµονωτικά υλικά και τις διαστάσεις των εντοιχισµένων σωλήνων 
των Η/Μ εγκαταστάσεων.  
- Ο µεταλλικός σκελετός κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα (γαλβανισµένη λαµαρίνα υψηλής ποιότητας, 
διαµορφωµένη µε ψυχρή έλαση). Οι διατοµές (ορθοστάτες, στρωτήρες, οδηγοί οροφής, περιµετρικά, κανάλια οροφής, γωνιόκρανα, 
ενισχυµένοι ορθοστάτες κτλ) και τα προφίλ των εξαρτηµάτων (αναρτήσεις, συνδετήρες κτλ) θα ακολουθούν τα πρότυπα που 
προαναφέρθηκαν ή άλλα διεθνή Πρότυπα εγκεκριµένα από την Υπηρεσία. 
- Ο ξύλινος σκελετός αποτελείται από ορθογωνικές διατοµές ανάλογες µε τις στατικές απαιτήσεις. Στις διασταυρώσεις 
χρησιµοποιούνται ξύλινες σφήνες ή µεταλλικά ελάσµατα. Ο σκελετός θα είναι βερνικωµένος µε κατάλληλο βερνίκι, ώστε να 
προστατεύεται από την υγρασία και τα παράσιτα. Στην επαφή του µε το δάπεδο θα προστατεύεται µε πλαστική ταινία ή διατοµή, 
ειδικά σε υγρούς χώρους. Οι γυψοσανίδες βιδώνονται στον ξύλινο σκελετό ή επικολλούνται µε ειδική κόλλα σε µορφή µαστίχης. 
ζ. Τα πλαίσια (κάσες) των παραθύρων θα είναι κατάλληλα για χώρισµα από γυψοσανίδα. Τα πηχάκια της κάσας θα 
κουµπώνουν και θα ξεκουµπώνουν εύκολα ακόµα και µετά την τοποθέτηση του υαλοπίνακα. Περιµετρικά τοποθετείται ελαστικό 
παρέµβυσµα, ειδικά διαµορφωµένο, ώστε ο υαλοπίνακας να εφάπτεται µαλακά πάνω σε αυτό. Οι βίδες στερέωσης της κάσας 
τοποθετούνται εσωτερικά, ώστε να µην είναι ορατές. Η κάσα θα είναι από αλουµίνιο ηλεκτροστατικά βαµµένο. 
η. Οι βίδες στερέωσης των γυψοσανίδων σε οποιοδήποτε σκελετό επιλέγονται µε κριτήριο το πάχος της γυψοσανίδας (όσον 
αφορά στο µήκος τους) και το είδος του σκελετού (όσον αφορά στη µορφή της µύτης, ώστε η διάτρηση να είναι εύκολη). Οι βίδες 
είναι επικαδµιωµένες, ώστε το µέταλλο να µην προσβάλλεται από τον γύψο. Η απόσταση τους θα είναι περίπου 15 cm µε ελάχιστο 9 
cm από τις ακµές των σανίδων. Οι βίδες που χρησιµοποιούνται για τη σύνδεση των µελών του σκελετού και των εξαρτηµάτων 
µεταξύ τους είναι λαµαρινόβιδες και επιλέγονται µε βάση το πάχος της διατοµής του µέλους. 
1042.3 Εκτέλεση Εργασιών 
1042.3.1 Ανοχές 
α. Πίνακας 1042.3.1 Ανοχές Κατασκευών Χωρισµάτων 

# Απαίτηση Απόκλιση 
1 2 3 

1 επιπεδότητα επιφανειών χωρισµάτων ± 2 mm σε πήχη 4 m 
2 ευθυγραµµία ή κατακορυφότητα 2 mm από ράµµα ή νήµα της στάθµης 
3 µέγιστη απόκλιση γωνίας (ανά µήκος χωρίσµατος) 1:1000 
4 απόκλιση δαπέδου επί του οποίου θα στηριχθεί το χώρισµα 1:1000 

β. Οι αρµοί µεταξύ χωρισµάτων και δαπέδων ή ψευδοροφών θα συµπίπτουν απόλυτα.  
1042.3.2 Μεταφορά, Παραλαβή και Αποθήκευση Υλικών 
α. Τα υλικά προσκοµίζονται στο εργοτάξιο συσκευασµένα από τον προµηθευτή σε κατάλληλες συσκευασίες, επί των οποίων 
αναγράφεται το όνοµα του κατασκευαστή, ο τύπος του υλικού και τα λοιπά απαιτούµενα στοιχεία. Ο Ανάδοχος κατά την παραλαβή 
ελέγχει αν στα προσκοµιζόµενα υλικά περιλαµβάνονται όλοι οι απαιτούµενοι τύποι, οι απαιτούµενες ποσότητες και διαστάσεις των 
υλικών.  
β. Η αποθήκευση των υλικών γίνεται σε ξηρό και καλά αεριζόµενο χώρο. Σε περίπτωση που η αποθήκευση σε εξωτερικό 
χώρο είναι αναπόφευκτη, τα υλικά δεν θα έρχονται σε απευθείας επαφή µε το έδαφος και θα προστατεύονται από την άµεση έκθεση 
στη βροχή, στο χιόνι, στην ηλιακή ακτινοβολία και σε άλλα έντονα καιρικά φαινόµενα.  
γ. Τα πετάσµατα θα στοιβάζονται οριζόντια πάνω σε ειδικούς τάκους, που απέχουν µεταξύ τους το πολύ 50 cm και αφήνουν 
κενό τουλάχιστον 5 cm από το δάπεδο. Οι διατοµές των σκελετών θα είναι τυλιγµένες µε ειδικό χαρτί προστασίας. 
δ. Η µεταφορά των γυψοσανίδων δέον να γίνεται κατά το ISO  6308. Γενικά πάντως πρέπει να τηρούνται τουλάχιστον τα 
ακόλουθα: 
- Οι γυψοσανίδες στοιβάζονται µε προσοχή και τάξη, έτσι ώστε να αποφεύγεται η στρέβλωση, η κάµψη ή οι φθορές.  

- Σανίδες πάχους άνω των 6 mm επιτρέπεται να εδράζονται επί ξύλινων τάκων. Σανίδες µικρότερου πάχους πρέπει να 
εδράζονται σε όλη τους την επιφάνεια, και όχι επί τάκων, προς αποφυγή µόνιµων παραµορφώσεων.  
- Απαραίτητος είναι ο επαρκής αερισµός για την αποφυγή  δηµιουργίας υδρατµών. 

- Οι γυψοσανίδες δεν πρέπει να µεταφέρονται σε οριζόντια θέση, αλλά σε κατακόρυφη θέση στηριζόµενες από την πίσω 
πλευρά τους, ώστε να αποφεύγονται οι φθορές στην εµφανή όψη. 
1042.3.3 Προετοιµασία 
α. Ο Ανάδοχος εξετάζει τους χώρους, στους οποίους τοποθετούνται τα χωρίσµατα και ενηµερώνει την Υπηρεσία για 
ενδεχόµενες ακατάλληλες συνθήκες. Πριν την έναρξη των κατασκευών χαράσσεται το ίχνος του χωρίσµατος στο δάπεδο, στις 
τοιχοποιίες και στην οροφή µε τη βοήθεια νήµατος της στάθµης, ώστε να συγκριθούν οι πραγµατικές διαστάσεις µε αυτές που 
ορίζονται στα σχέδια. Σε περίπτωση ασυµφωνίας ενηµερώνει την Υπηρεσία και ζητεί σχετικές οδηγίες. Το ίχνος είναι διπλό, ώστε να 
λαµβάνεται υπ’ όψη το συνολικό πάχος του χωρίσµατος και του σκελετού. Στο ίχνος αυτό προσαρµόζονται οι δοκίδες του σκελετού 
και οι κατακόρυφοι και οριζόντιοι οδηγοί του χωρίσµατος. 
β. Ελέγχεται επίσης η επιπεδότητα της οροφής και του δαπέδου. Αν το δάπεδο αποκλίνει παραπάνω από την επιτρεπόµενη 
απόκλιση και αν γενικά δεν πληρούνται οι απαιτήσεις επιπεδότητας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβαίνει στις σχετικές 
επιδιορθώσεις πριν την τοποθέτηση των χωρισµάτων χωρίς την απαίτηση επιπλέον αποζηµίωσης.  
γ. Τα κατακόρυφα και οριζόντια προφίλ του σκελετού πριν την στερέωση τους θα αλφαδιάζονται µε προσοχή, ώστε να 
διαµορφώνονται απόλυτα οριζόντιες και κατακόρυφες γραµµές. 
1042.3.4 Γενικές Απαιτήσεις 
α. Ο Ανάδοχος υποβάλλει 3 σειρές κατασκευαστικών σχεδίων που απεικονίζουν το προτεινόµενο σύστηµα, µε λεπτοµέρειες 
σε κλίµακα 1:1, οι οποίες θα καλύπτουν και θα επιλύουν όλες τις πιθανές περιπτώσεις. Θα αποδεικνύουν ότι το προτεινόµενο 
σύστηµα εξασφαλίζει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις του έργου σε ότι αφορά την ηχοπροστασία των χώρων, τις αναρτήσεις 



δευτερευουσών κατασκευών, την πυροπροστασία των χώρων, την ακαµψία των χωρισµάτων, την επιπεδότητα των επιφανειών, 
καθώς και τη συµβατότητα συναρµολόγησής τους µε τα είδη δαπέδων, οροφών και ψευδοροφών που έχουν επιλεγεί για το έργο.  
β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει πριν την έναρξη των εργασιών στον τόπο του έργου και σε χώρους που θα 
υποδείξει η Υπηρεσία, ολοκληρωµένα δείγµατα όλων των ειδών χωρισµάτων ελάχιστης επιφάνειας 5 m2, τα οποία θα είναι πλήρως 
ολοκληρωµένα µε παραδειγµατική τοποθέτηση Η/Μ εξαρτηµάτων. 
γ. ∆ιευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος είναι ο µόνος υπεύθυνος για το συντονισµό και την παρακολούθηση των επί µέρους 
συνεργείων (π.χ. των συνεργείων Η/Μ εγκαταστάσεων και των συνεργείων κατασκευής των χωρισµάτων) για τη σωστή 
ολοκληρωµένη και έντεχνη κατασκευή των χωρισµάτων. 
δ. Οι εργασίες δεν θα ξεκινούν παρά µετά την ολοκλήρωση του περιβλήµατος του κτιρίου, ώστε να υπάρχει πλήρης 
προστασία έναντι των καιρικών συνθηκών. Τα χωρίσµατα προσκοµίζονται και τοποθετούνται στους χώρους που προβλέπει η 
εγκεκριµένη µελέτη µετά το πέρας των εργασιών τελειωµάτων των δαπέδων, τοίχων και ορόφων. 
ε. Η τοποθέτηση των χωρισµάτων εκτελείται µε όσο το δυνατόν λιγότερες διατρήσεις, διανοίξεις οπών και κοπές της 
υφιστάµενης κατασκευής. Τα κινητά χωρίσµατα πρέπει να αποσυναρµολογούνται εύκολα και µε τα συνήθη εργαλεία. 
στ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την τοποθέτηση των πετασµάτων να εξακριβώσει ότι ο σκελετός τους είναι στερεωµένος 
ασφαλώς, ότι έχει τις απαιτούµενες αντοχές καθώς και ότι οι εσχάρες, οι οδηγοί και οι στηρίξεις έχουν τοποθετηθεί κατάλληλα για 
τη στήριξη των υδραυλικών και άλλων εγκαταστάσεων. Πρέπει επίσης να έχουν τοποθετηθεί όλες οι απαραίτητες εσωτερικές 
ενισχύσεις για την ακαµψία του ελαφρού χωρίσµατος. 
ζ. Γύρω από τα κουφώµατα τα πετάσµατα κόβονται κατάλληλα, ώστε οι αρµοί να είναι κοντά στα κουφώµατα. Η τοποθέτηση 
των κασών των εσωτερικών κουφωµάτων εκτελείται συγχρόνως µε την τοποθέτηση του σκελετού των χωρισµάτων. Όλες οι ενώσεις 
θα έχουν την ίδια στεγανότητα και το ίδιο οπτικό αποτέλεσµα. Οι θύρες τοποθετούνται στις προβλεπόµενες θέσεις µε απόλυτη 
ακρίβεια και φέρουν όλα τα εξαρτήµατα ανάρτησης, λειτουργίας και ασφάλισης συµπεριλαµβανοµένων και των περιµετρικών 
ελαστικών παρεµβυσµάτων. 
η. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθαρίσει τα χωρίσµατα κατά τις οδηγίες του 
εργοστασίου παραγωγής τους. Κατά τον καθαρισµό θα λάβει τις απαραίτητες προφυλάξεις ώστε να µην προκληθούν φθορές στην 
επιφάνεια και στις παρακείµενες κατασκευές. Κατόπιν τα άχρηστα υλικά θα αποµακρύνονται από το εργοτάξιο. 
θ. Στην περίπτωση που στο χώρο υπάρχει ψευδοροφή, ο σκελετός των χωρισµάτων δεν θα διακόπτεται, αλλά θα συνεχίζει 
µέχρι την οροφή, στην οποία θα στηρίζεται. Τα πετάσµατα είτε σταµατούν στην κάτω επιφάνεια της µε στεγανούς αρµούς, είτε 
συνεχίζονται µέσα σε αυτή τουλάχιστον κατά 2,5 cm και το ηχοµονωτικό υλικό απλώνεται στην πάνω επιφάνεια της, σύµφωνα µε τα 
σχέδια. 
1042.3.5 Πετάσµατα Ξυλεπένδυσης  
α. Τόσο τα πετάσµατα όσο και οι υαλοπίνακες τοποθετούνται στις κατάλληλες υποδοχές του σκελετού των χωρισµάτων και 
των θυρών και στερεώνονται µε την ενσφήνωση ελαστικών παρεµβυσµάτων και στις δύο όψεις. 
β. Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής και τοποθέτησης ελαφρών χωρισµάτων, η ελάχιστη θερµοκρασία πρέπει να 
είναι 16°C.  
γ. Οι στρωτήρες δαπέδου και οροφής στερεώνονται µε ειδικές γωνίες ή Π και γαλβανισµένες βίδες, στριφώνια, εκτονούµενα, 
και µε παρεµβύσµατα αφρώδους υλικού πάχους 3 mm επί του δαπέδου ή της οροφής αντίστοιχα.  
δ. Μεταξύ του σκελετού και των λοιπών στοιχείων του κτιρίου τοποθετείται αυτοκόλλητη ταινία από αφρώδες ελαστικό µε 
κλειστές κυψέλες και ειδικό αρµοκάλυπτρο ή σκοτία αλουµινίου, ώστε τα σηµεία αλλαγής υλικών να είναι ευθείες καθαρές και 
τέλειες. 
1042.3.6 Γυψοσανίδες 
α. Για τις απαιτήσεις των κατασκευών από γυψοσανίδα ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ 1296 και το DIN 18181. 
α. Η θερµοκρασία στο χώρο εργασιών πρέπει να διατηρείται πάνω από 10°C και στα ίδια επίπεδα τουλάχιστον επί 48 h πριν, 
κατά τη διάρκεια και µετά τις εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων. 
β. Τα φύλλα γυψοσανίδων συσφίγγονται απαλά και τοποθετούνται έτσι, ώστε να αποφεύγεται η µεταξύ τους συµπίεση. Για το 
λόγο αυτό οι γυψοσανίδες κόβονται κατά 1cm – 2 cm λιγότερο από το ύψος που πρόκειται να καλύψουν, ώστε να µην χρειαστεί να 
συµπιεστούν για να εφαρµόσουν σωστά. Κατά την τοποθέτηση διατηρούνται σε επαφή µε την οροφή µε τη βοήθεια σφηνών που 
εφαρµόζονται στην κάτω ακµή τους. Στερεώνονται στο σκελετό στη θέση αυτή και η διαφορά του ύψους τους από το ελεύθερο ύψος 
του χώρου εµφανίζεται στον κάτω οδηγό του χωρίσµατος. 
γ. Η κατασκευή του χωρίσµατος ξεκινά από τον τοίχο, εφόσον το χώρισµα δεν περιλαµβάνει άνοιγµα. Στην αντίθετη 
περίπτωση η κατασκευή ξεκινά από το άνοιγµα και καταλήγει στον τοίχο. 
δ. Η διαδικασία κατασκευής ενός χωρίσµατος είναι η ακόλουθη: 
- Μετά τη χάραξη του ίχνους του χωρίσµατος και την εξακρίβωση της ορθότητας των διαστάσεων του, τοποθετούνται και 
στερεώνονται οι ορθοστάτες σε τέτοιες αποστάσεις, ώστε οι θέσεις των αρµών των πλακών να συµπίπτουν µε τις θέσεις των 
ορθοστατών. Η µέγιστη απόσταση µεταξύ των ορθοστατών για πάχος σανίδας 10 mm είναι 45 cm, ενώ για πάχος σανίδας 12 mm – 
50 mm είναι 60 cm. Κατά την οριζόντια διεύθυνση ο σκελετός θα φέρει τουλάχιστον µια δοκίδα στο µέσον του ελεύθερου 
ανοίγµατος του χωρίσµατος. 
- Τοποθετούνται και στερεώνονται οι γυψοσανίδες επί της µιας πλευράς του σκελετού. 
- Τοποθετούνται οι προβλεπόµενες Η/Μ σωληνώσεις και το µονωτικό υλικό στο διάκενο που δηµιουργείται από το πάχος 
του σκελετού. Στην περίπτωση που το διάκενο χρειάζεται να έχει αρκετά µεγάλο πλάτος, ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση 
αγωγών µεγάλου µεγέθους, µπορούν να τοποθετηθούν δύο παράλληλοι σκελετοί, οι οποίοι διατηρούνται σε σταθερή απόσταση µε 
την εγκάρσια τοποθέτηση µικρών τεµαχίων γυψοσανίδας.  
- Στην περίπτωση που υπάρχει ένας σκελετός το ηχοµονωτικό υλικό τοποθετείται µεταξύ των 2 επιφανειών γυψοσανίδας 
καλύπτοντας το πάχος του σκελετού. Στην περίπτωση που υπάρχουν 2 ανεξάρτητοι σκελετοί είτε τοποθετείται στο µέσον του 
διάκενου (και έχει πάχος τουλάχιστον 25 mm) και στηρίζεται στα οριζόντια στοιχεία του είτε εφάπτεται στη µια επιφάνεια (και έχει 
πάχος τουλάχιστον 50 mm). Το ηχοµονωτικό υλικό θα συνεχίζεται και στους αρµούς.  
- Τοποθετούνται και στερεώνονται οι γυψοσανίδες στην άλλη πλευρά του σκελετού.  
ε. Τελική διαµόρφωση  



- Οι αρµοί µεταξύ των πετασµάτων αρµολογούνται µε ειδικό υλικό και ειδική ταινία αρµολόγησης και σπατουλάρονται 
µε γυψόκολλα. Κατόπιν τρίβονται για τη δηµιουργία απόλυτα λείας και επίπεδης επιφάνειας. Αν η περίµετρος των πετασµάτων έχει 
ορθογώνιες ακµές, αφήνεται µεταξύ τους και από τα δοµικά στοιχεία κενό περίπου 8 mm και κατόπιν γίνεται η αρµολόγηση µε 
ελαστική µαστίχη που όταν στεγνώσει επικαλύπτεται µε στόκο και λειαίνεται µε µυστρί. Αν η περίµετρος των πετασµάτων είναι 
στρογγυλεµένη, τοποθετούνται σε επαφή µεταξύ τους. Η εσοχή πληρούται µε στόκο, λειαίνεται και στη συνέχεια χαράσσεται ο 
αρµός µε κατάλληλο εργαλείο και καλύπτεται στη συνέχεια µε αυτοκόλλητη πλαστική ταινία, η οποία πιέζεται µε το µυστρί, ώστε να 
ενσωµατωθεί στο στόκο. Για την επίτευξη πιο λείας επιφάνειας, είναι δυνατόν να εφαρµοστεί δεύτερη στρώση στόκου πάνω από την 
ταινία και να λειανθεί µε µυστρί. Με στόκο φινίρονται και οι κεφαλές των βιδών σε 3 διαδοχικές φάσεις µε µεταξύ τους λείανση µε 
ψιλό γυαλόχαρτο. Ο πλεονάζον στόκος αφαιρείται µε υγρό σπόγγο. 
- Οι εσωτερικές γωνίες µεταξύ των πετασµάτων διαµορφώνονται µε την προηγούµενη διαδικασία. Η αυτοκόλλητη ταινία 
πιέζεται, ώστε να εφαρµόσει στη γωνία και από τις 2 πλευρές. Στις εξωτερικές γωνίες χρησιµοποιούνται προκατασκευασµένες 
διάτρητες γωνιακές διατοµές από σκληρό πλαστικό ή διάτρητο µεταλλικό έλασµα. 
- Στα σηµεία επαφής µε τα δοµικά στοιχεία της κατασκευής τοποθετούνται ειδικά αρµοκάλυπτρα, που θα καλύπτουν τον 
αρµό και θα έχουν άριστη αισθητική εµφάνιση. Για την προστασία των βάσεων των χωρισµάτων, ειδικά σε υγρούς χώρους, 
χρησιµοποιούνται πλαστικές ταινίες, οι οποίες επικαλύπτουν και τους αρµούς και τις εσωτερικές γωνίες. Οι συνδέσεις γίνονται µε 
ειδικές διατοµές. Για την ασφάλεια της σύνδεσης οι διατοµές ενισχύονται µε άκαµπτο πλαστικό. 
στ. Η ασφαλής στερέωση ειδών υγιεινής σε τοίχους από γυψοσανίδα γίνεται µε ειδικά µεταλλικά εξαρτήµατα / αναρτήσεις 
(πλαίσια, τραβέρσες, ράβδοι, ελάσµατα κτλ). Η στερέωση γίνεται πάντα στο σκελετό και όχι στο πέτασµα. 
ζ. Οι κεφαλές των βιδών στερέωσης της γυψοσανίδας στο σκελετό δεν πρέπει να εισχωρούν στο πέτασµα.  
η. Οι ακµές των τµηµάτων που έχουν αποκοπεί για την εγκατάσταση υδραυλικών εγκαταστάσεων, για την τοποθέτηση βιδών 
και για τη διαµόρφωση των αρµών, επιδιορθώνονται µε κατάλληλο υδροµονωτικό υλικό σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή 
των γυψοσανίδων. 
θ. Καµπύλα χωρίσµατα από γυψοσανίδα κατασκευάζονται µε τη χρήση µεταλλικών διάτρητων οδηγών και γυψοσανίδων 
µικρού πάχους (6 mm). Για τη διαµόρφωση καµπυλότητας γυψοσανίδων η µέγιστη απόσταση µεταξύ των ορθοστατών είναι ίση µε 
το 10% της ακτίνας καµπυλότητας. Οι γυψοσανίδες µπορούν να υγρανθούν, ώστε να αυξηθεί η ελαστικότητα τους, εφόσον αυτό 
είναι απαραίτητο. 
1042.4 Έλεγχοι 
α. Κανένα χώρισµα δεν θεωρείται ολοκληρωµένο αν δεν ελεγχθούν και δοκιµασθούν οι Η/Μ εγκαταστάσεις και η όλη 
κατασκευή του. Η εργασία εκτελείται µε την µέγιστη δυνατή επιµέλεια και ακρίβεια σύµφωνα το παρόν, τις αντίστοιχες 
προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, τις οποίες ο Ανάδοχος πρέπει να ακολουθεί σχολαστικά. Για κάθε 
κατασκευαστική λεπτοµέρεια θα εφαρµόζονται επακριβώς τα σχέδια λεπτοµερειών του κατασκευαστικού οίκου, τα οποία θα είναι 
εγκεκριµένα από την Υπηρεσία. 
β. Η τελειωµένη επιφάνεια µετά τις τυχόν επιδιορθώσεις πρέπει να είναι επίπεδη, οµοιόµορφη και έτοιµη να δεχτεί το 
τελείωµα που προβλέπεται από τη µελέτη. Επιφάνειες που δεν πληρούν τις απαιτήσεις περί επιπεδότητας, ορθογωνισµού κτλ 
κρίνονται απορριπτέες και ο Ανάδοχος υποχρεούται να τις ανακατασκευάσει χωρίς επιπλέον αποζηµίωση. 
γ. Όσον αφορά στην ηχοµόνωση ενός χωρίσµατος πρέπει να ελέγχονται και να διασφαλίζονται τα ακόλουθα:  
- Το ηχοµονωτικό υλικό θα καταλαµβάνει ακριβώς τις διαστάσεις του διάκενου, ενώ χρειάζεται περιµετρικά να είναι 
κατά 1 cm  - 2 cm µεγαλύτερο, ώστε να προσαρµόζεται στους τοίχους και στο δάπεδο στο εσωτερικό του διάκενου. 
- Οι Η/Μ σωληνώσεις εντός του διάκενου πρέπει να περιβάλλονται από πρόσθετο ηχοµονωτικό υλικό. 

- Τα διαδοχικά παπλώµατα ηχοµονωτικού υλικού πρέπει να αλληλοκαλύπτονται. 
- Το θερµοµονωτικό υλικό πρέπει να περιβάλλεται από το ηχοµονωτικό πάπλωµα στα σηµεία επαφής του µε το δάπεδο, 
την οροφή και τους τοίχους. 
1042.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδος για την κατασκευή ελαφρών χωρισµάτων περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου, από οποιαδήποτε απόσταση και µέσω οποιασδήποτε οδού, η προσέγγιση 
και η τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλων των απαιτούµενων υλικών, 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 συντήρηση των επιφανειών από τον Κύριο του Έργου είτε για λόγους απωλειών κατά την κατασκευή. Στα 
ξυλουργικά (ξυλεπενδύσεις, ξύλινοι σκελετοί κτλ) περιλαµβάνεται η φθορά και αποµείωση της ξυλείας. 
β. Η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης των χωρισµάτων κατά τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, τα 
κατασκευαστικά σχέδια και τις οδηγίες του παρόντος. Ειδικότερα περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
- η προετοιµασία του δαπέδου εφόσον απαιτείται (π.χ. η εξοµάλυνση) 
- η προµήθεια, κοπή και τοποθέτηση των φύλλων της επένδυσης (ξυλεπένδυσης ή γυψοσανίδας) 

- η κοπή, κατεργασία, κατασκευή και τοποθέτηση του σκελετού 
- η προµήθεια, κοπή και τοποθέτηση των υαλοπινάκων, περσίδων και των θυρόφυλλων  

- η διαµόρφωση των απαιτούµενων αρµών, των συναρµογών µε τις οροφές, τα δάπεδα και τα λοιπά δοµικά στοιχεία 
- η προµήθεια και τοποθέτηση του µονωτικού υλικού 

- η προετοιµασία για την τοποθέτηση των Η/Μ εγκαταστάσεων (διανοίξεις οπών κτλ) 
- τα µέτρα προστασίας των θυρών, των υαλοπινάκων και άλλων παρακείµενων κατασκευών έναντι πιθανών φθορών από 
τις εργασίες κατασκευής χωρισµάτων 

- ο επιµεληµένος καθαρισµός και το πλύσιµο της τελειωµένης επιφάνειας. 
γ. Η δαπάνη προσκόµισης δειγµάτων, η κατασκευή δειγµάτων εργασίας και η ενδεχόµενη διεξαγωγή ελέγχων και δοκιµών. 
δ. Η δαπάνη προµήθειας, µεταφοράς και τοποθέτησης 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 δαπάνη ασφάλισης, αποθήκευσης και προστασίας 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. 
1042.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
α. Οι εργασίες ελαφρών χωρισµάτων θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) µονής επιφάνειας, πλήρως περαιωµένων, 
ανά κατηγορία ελαφρού χωρίσµατος που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 
της παρούσας ΓΤΣΥ, και θα περιλαµβάνει αρµούς, υαλοπίνακες, περσίδες, θυρόφυλλα κτλ., τα οποία δεν επιµετρώνται ιδιαιτέρως.  
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 παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για 
τις διάφορες κατηγορίες ελαφρών χωρισµάτων. 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 οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 



 

1060. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
1061. ΓΕΝΙΚΑ 
1061.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
1061.1.1 Πεδίο Εφαρµογής 
α. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει τους γενικούς όρους και απαιτήσεις για τις εργασίες επενδύσεων τοιχοποιιών 
και εσωτερικών επιστρώσεων δαπέδων. 
β. Οι ειδικές απαιτήσεις κάθε είδους εργασίας επενδύσεων και επιστρώσεων αναφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος 
Τεύχους. 
γ. Τα είδη επιστρώσεων και επενδύσεων καθώς και οι χώροι στους οποίους τοποθετούνται, καθορίζονται στην Τεχνική 
Περιγραφή και στα κατασκευαστικά σχέδια κάθε έργου. 
1061.1.2 Ορισµοί 
α. Ως επίστρωση ορίζεται η µόνιµη επικάλυψη που επιστρώνεται σε κάθε τύπο δαπέδου ή σε εξωτερική επιφάνεια. 
β. Ως επένδυση ορίζεται η επικάλυψη οποιασδήποτε κατακόρυφης επιφάνειας της κατασκευής (τοιχοποιίας, στύλου, όψης 
κτλ). 
γ. Ως µάρµαρο ορίζεται κάθε ασβεστολιθικό πέτρωµα µε κρυσταλλική δοµή και κατοπτρίζουσα επιφάνεια. Τα 
χαρακτηριστικά των µαρµάρων είναι ότι κόβονται και στιλβώνονται εύκολα, έχουν λάµψη και η επιφάνειά τους είναι διακοσµητική. 
δ. Οι γρανίτες είναι πλουτώνια πετρώµατα. Όλα τα στοιχεία που αποτελούν το γρανίτη είναι πάρα πολύ σκληρά, ανθεκτικά 
και αδιαπέρατα στην υγρασία. 
1061.2 Υλικά 
α. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία δείγµατα κάθε είδους υλικού προς έγκριση, τα οποία συνοδεύονται από τα 
απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχου και όλες τις διαθέσιµες τεχνικές πληροφορίες του κατασκευαστή τους. Η Υπηρεσία δικαιούται να 
ζητήσει τη διεξαγωγή ελέγχων και δοκιµών στα προτεινόµενα υλικά, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα απαραίτητα 
δοκίµια. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται επιπλέον αποζηµίωση για την προσκόµιση δειγµάτων και δοκιµίων. 
β. Ο Ανάδοχος οφείλει να προµηθεύσει στον Κύριο του Έργου επιπλέον 5% ή τουλάχιστον 5 m2 από κάθε εγκεκριµένο τύπο 
επένδυσης σε σφραγισµένα κιβώτια ή παλέτες για τις ανάγκες µελλοντικής συντήρησης του έργου και την επιδιόρθωση των φθορών. 
Η δαπάνη για αυτήν την ποσότητα δεν πληρώνεται ιδιαίτερα αλλά περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές της προσφοράς του 
Αναδόχου. 
γ. Τα εργοστάσια παραγωγής των υλικών υποβάλλουν στην Υπηρεσία βεβαίωση, ότι κάθε υλικό θα διατίθεται στην 
απαιτούµενη ποιότητα και ποσότητα για την ολοκλήρωση των εργασιών, µέσα στις προθεσµίες αποπεράτωσης του έργου. ∆εν 
γίνεται δεκτή σε καµία περίπτωση δικαιολογία του Αναδόχου ότι τα προβλεπόµενα υλικά εξαντλήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής του έργου. 
δ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία πλήρη, αναλυτικό κατάλογο µε όλα τα απαιτούµενα υλικά και 
µικροϋλικά ανά χώρο. Ο κατάλογος θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε υλικό: 
- είδος, τύπο 
- προτεινόµενη απόχρωση 

- ονοµασία εργοστασίου παραγωγής 
- ηµεροµηνία λήξης (αν υπάρχει) 

- τρόπο χρήσης 
- αντοχές και άλλες απαραίτητες πληροφορίες 
ε. Από τα υλικά που διατίθενται σε διάφορες ποιότητες, θα επιλέγονται αυτά που είναι κατάλληλα, συµβατά µε το είδος της 
κατασκευής και εγκεκριµένα από την Υπηρεσία, της καλύτερης ποιότητας, εκτός αν υπάρχει διαφορετική απαίτηση από τα 
Συµβατικά τεύχη και την Υπηρεσία. 
1061.3 Εκτέλεση Εργασιών 
1061.3.1 Γενικές Απαιτήσεις 
α. Η κατασκευή των επιστρώσεων / επενδύσεων συµπεριλαµβανοµένης και της προετοιµασίας των επιφανειών, εκτελείται 
από ειδικευµένα συνεργεία. Όλα τα στάδια της κατασκευής επιβλέπονται και ελέγχονται από ειδικευµένο προσωπικό του Αναδόχου 
σε συνδυασµό µε εκπροσώπους της Υπηρεσίας. 
β. Ο Ανάδοχος προγραµµατίζει τις εργασίες του, λαµβάνοντας υπόψη λοιπές εργασίες που ενδεχοµένως έχουν επιπτώσεις επί 
των δαπεδοστρώσεων και των επενδύσεων, έτσι ώστε το έργο να ολοκληρωθεί εµπρόθεσµα. 
γ. Τα ικριώµατα θα είναι αυτοφερόµενα, θα πληρούν τους κανόνες ασφαλείας και δεν θα στηρίζονται σε παρακείµενες 
κατασκευές. 
δ. Μετά το πέρας της κατασκευής των επιστρώσεων και επενδύσεων και µέχρι την οριστική παραλαβή του έργου, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να συντηρεί, να επισκευάζει και να ανακατασκευάζει ενδεχόµενες φθορές τους, είτε αυτές είναι µικρής έκτασης, είτε 
είναι ολικές. Μικρής έκτασης ανακατασκευή επιτρέπεται σε επιστρώσεις ή επενδύσεις µε πλάκες οποιωνδήποτε διαστάσεων και 
υλικού (τσιµεντόπλακες, πλάκες διακοσµητικές, πλάκες µαρµάρου, κεραµικά πλακίδια κτλ). Ολική ανακατασκευή επιβάλλεται σε 
χυτά δάπεδα (βιοµηχανικά, µωσαϊκά κτλ). 
ε. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των οδηγιών εφαρµογής των υλικών από τα εργοστάσια παραγωγής τους (π.χ. 
ως προς τις περιβαλλοντικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της εφαρµογής, τους επιτρεπτούς χρόνους αποθήκευσης των υλικών και τη 
χρήση των ειδικών εργαλείων για κάθε περίπτωση). 
1061.3.2 Μεταφορά, Παραλαβή και Αποθήκευση Υλικών 
α. Τα υλικά θα προστατεύονται έναντι της θερµότητας, της βροχής και της µόλυνσης από ξένα σώµατα και ουσίες.  
β. Η αποθήκευση και διακίνηση των υλικών γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή τους, ώστε να παραµένουν 
αναλλοίωτα µέχρι την ενσωµάτωση τους στο έργο. 
γ. Για την κάλυψη τυχόν απωλειών ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύεται περίπου 2% παραπάνω από την ακριβή 
ποσότητα υλικού επένδυσης που απαιτείται. Η δαπάνη περιλαµβάνεται στη συνολική δαπάνη για την εργασία επένδυσης / 
επίστρωσης. 



δ. Η προµήθεια των πλακιδίων και των σχετικών υλικών γίνεται µόνο από ένα εργοστάσιο παραγωγής, του οποίου τις οδηγίες 
ακολουθούν πιστά τα συνεργεία τοποθέτησης. 
1061.3.3 Προετοιµασία 
α. Πριν από την έναρξη των εργασιών πρέπει να έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία όλα τα γενικά σχέδια δαπεδοστρώσεων, 
επενδύσεων (1:100 ή 1:50) και λεπτοµερειών (1:20, 1:10, 1:1). Στην εκπόνηση των σχεδίων λαµβάνονται υπόψη οι νέες τελικές 
στάθµες σχεδιασµού, οι απαιτήσεις σχεδιασµού ανάλογα µε την λειτουργικότητα των χώρων, η φέρουσα ικανότητα του Φ.Ο., τα 
εγκεκριµένα υλικά και οι οδηγίες των κατασκευαστών τους, το παρόν και τα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και κάθε άλλη παράµετρος 
για την επιτυχή λειτουργία του έργου. 
β. Πριν την έναρξη των εργασιών επιστρώσεων / επενδύσεων, θα εξακριβώνεται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία η 
ανάγκη λήψης ειδικών µέτρων ή προφυλάξεων όσον αφορά στη διάταξη των αρµών, στη συµµετρία και στη λειτουργικότητα καθώς 
και οι απαιτήσεις για τα ενσωµατωµένα στοιχεία. 
γ. Πριν την έναρξη των εργασιών επενδύσεων / επιστρώσεων γίνεται πλήρης χάραξη των αρµών, ώστε να αποφευχθούν 
ασυµµετρίες, αποκλίσεις από την ευθυγραµµία και ανισοµεγέθη τµήµατα (πχ πλακίδια, ή πλάκες) στις άκρες της επένδυσης ή 
επίστρωσης. Οι αρµοί θα είναι παράλληλοι προς τις κύριες διαστάσεις της επιφάνειας που θα επενδυθεί / επιστρωθεί και πάντοτε 
κατακόρυφοι και οριζόντιοι, εκτός αν στη µελέτη προβλέπεται διαφορετικά. Κατά τη χάραξη των αρµών θα λαµβάνονται υπόψη όλα 
τα ενσωµατούµενα στοιχεία, ώστε το προκύπτον αποτέλεσµα να είναι αισθητικά και τεχνικά άρτιο. 
δ. Κατά την προετοιµασία της προς επένδυση / επίστρωση επιφάνειας ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των 
σχετικών απαιτήσεων ανάλογα µε το είδος της, το είδος του υλικού επένδυσης, τις οδηγίες του κατασκευαστή, τις προδιαγραφές του 
παρόντος και των υπόλοιπων Συµβατικών Τευχών και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Εξακριβώνει ότι η επιφάνεια είναι καθαρή και 
απαλλαγµένη από ξένες και επιβλαβείς, για την επίστρωση / επένδυση και την πρόσφυσή της στο υπόστρωµα, ουσίες και ότι έχουν 
γίνει όλες οι απαραίτητες προκαταρκτικές εργασίες. 
1061.4 Έλεγχοι 
α. Κατά την προσκόµιση και παραλαβή των υλικών ελέγχεται η προσκόµιση των απαραίτητων πιστοποιητικών ποιότητας και 
η αναγραφή επί του δελτίου αποστολής όλων των απαραίτητων στοιχείων. Τα πιστοποιητικά ποιότητας θα υποβάλλονται στην 
Υπηρεσία. 
β. Πριν από την κατασκευή της επένδυσης / επίστρωσης ελέγχονται οι επιφάνειες που πρόκειται να επενδυθούν και 
προετοιµάζονται κατάλληλα ανάλογα µε την περίπτωση, έτσι ώστε να είναι επίπεδες, οµαλές, καθαρές και σταθερές. Εφόσον 
χρησιµοποιηθούν ειδικά συγκολλητικά υλικά ύστερα από ειδική έγκριση, η προεργασία των επιφανειών γίνεται σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή των υλικών. 
γ. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των σωστών περιβαλλοντικών συνθηκών για τη διεξαγωγή των εργασιών. ∆εν 
θα εκτελούνται εργασίες υπό δυσµενείς περιβαλλοντικές συνθήκες, εκτός αν ο Ανάδοχος προτείνει και η Υπηρεσία εγκρίνει τη λήψη 
προστατευτικών µέτρων. 
δ. Κάθε επίστρωση / επένδυση θεωρείται ελαττωµατική και απαράδεκτη και απορρίπτεται από την Υπηρεσία στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
- όταν η πρόσφυση της µε το υπόστρωµα δεν είναι σε όλη την έκταση ισχυρή 

- όταν υπάρχουν ενδείξεις ανάπτυξης οποιωνδήποτε φθορών (εµφάνιση ρωγµών στο τσιµεντοκονίαµα, στους αρµούς, 
αποκόλληση ψηφίδων κτλ) 
- όταν η επιφάνειά της παρουσιάζει κυµατώσεις ή ανοµοιοµορφίες 

- όταν οι αρµοί δεν είναι ισοπαχείς ή δεν έχουν το πάχος που ορίζεται στο παρόν Τεύχος και στα κατασκευαστικά σχέδια 
(βλ. και άρθρο «Αρµοί ∆ιαστολής») 
- όταν η ποιότητα των υλικών δεν είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις του παρόντος και των υπόλοιπων Συµβατικών Τευχών 
και κατασκευαστικών σχεδίων. 
ε. Το κονίαµα πλήρωσης των αρµών πρέπει να είναι συνεπίπεδο µε τα πλακίδια εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα σχέδια ή 
ενταλθεί από την Υπηρεσία και να µην παρουσιάζει εσοχές, προεξοχές και πόρους. 
στ. Κενά, που τυχόν έχουν δηµιουργηθεί κάτω από τις τσιµεντοκονίες, τα δάπεδα ή τις επικαλύψεις, δεν θα γίνονται αποδεκτά 
από την Υπηρεσία. 
ζ. ∆άπεδα γενικά που δεν έχουν την κατάλληλη κλίση για την απρόσκοπτη απορροή των υδάτων προς εσχάρες σιφωνιών, 
φρεατίων, καναλιών κτλ απορρίπτονται από την Υπηρεσία, καθαιρούνται και ανακατασκευάζονται χωρίς απαίτηση επιπλέον 
αποζηµίωσης από τον Ανάδοχο.   
η. Καµία επένδυση / επίστρωση δεν θεωρείται ολοκληρωµένη αν δεν ελεγχθούν και δοκιµασθούν οι Η/Μ εγκαταστάσεις και η 
όλη κατασκευή. Η εργασία εκτελείται µε την µέγιστη δυνατή επιµέλεια και ακρίβεια σύµφωνα µε το παρόν, τις προδιαγραφές και τις 
οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, τις οποίες ο Ανάδοχος πρέπει να ακολουθεί σχολαστικά.  
1061.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδος για κάθε εργασία επένδυσης / επίστρωσης περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και µέσω οποιασδήποτε οδού, η προσέγγιση 
και η τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλικών και εξοπλισµού (αναµικτήρων, 
ικριωµάτων, στηριγµάτων, κοχλιών, εργαλείων κτλ) για την ολοκληρωµένη 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 κατά την κατασκευή. Στη δαπάνη των υλικών περιλαµβάνεται και η φθορά τους. 
β. Η προετοιµασία των προς επίστρωση / επένδυση επιφανειών, ο καθαρισµός τους, η επιδιόρθωση των ατελειών, οι έλεγχοι 
και οι δειγµατοληψίες των υλικών, η κατασκευή των δειγµάτων και οι επιδιορθώσεις ελαττωµατικής τελειωµένης εργασίας λόγω 
υπαιτιότητας του Αναδόχου (µερικής ή ολικής ανακατασκευής). Καθαρίζονται επιµελώς και οι τοιχοποιίες στις οποίες που πρόκειται 
να τοποθετηθεί περιθώριο (σοβατεπί). 
γ. Η πλήρης εργασία επένδυσης / επίστρωσης, συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών διαµορφώσεων και των ενισχύσεων. 
Συµπεριλαµβάνεται επίσης η διαµόρφωση των σκοτιών και των άλλων διακοσµητικών στοιχείων όπου αυτή απαιτείται. 
δ. Η προεργασία για την ενσωµάτωση των Η/Μ εγκαταστάσεων κτλ. όπως και η κάλυψη οπών, ανοιγµάτων και υποδοχών µε 
τα κατάλληλα υλικά. 



ε. Ο καθαρισµός των παρακείµενων επιφανειών, καθώς και η επιδιόρθωση τους από τις φθορές λόγω των εργασιών 
επενδύσεων και επιστρώσεων και ο καθαρισµός του εργοταξίου µετά το πέρας των εργασιών. 
στ. Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόµενων στοιχείων. 
ζ. 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. 
1061.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
α. Οι εργασίες επενδύσεων τοίχων και επιστρώσεων δαπέδων θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m2), ανά είδος 
επένδυσης / επίστρωσης. Τα περιθώρια θα επιµετρώνται σε µέτρα µήκους (m), ανά είδος περιθωρίου (µάρµαρα, πλάκες, πλακίδια, 
λούκια τσιµεντοκονίας κτλ).  Οι επιστρώσεις των βαθµίδων κλιµακοστασίων θα επιµετρώνται σε µέτρα µήκους (m) εξέχουσας ακµής 
βαθµίδας, ενώ τα σκαλοµέρια θα επιµετρώνται σε µέτρα µήκους (m) «οριακής γραµµής». Ως οριακή γραµµή ορίζεται η κλιµακωτή 
γραµµή που σχηµατίζεται από τα επί του τοίχου ίχνη των πατηµάτων και των ριχτιών των βαθµίδων σε απόσταση 10 cm από αυτά.  
Οι επιστέψεις στηθαίων και οι επενδύσεις ποδιών και κατωκασιών θυρών θα επιµετρώνται σε µέτρα µήκους (m).  Η επιµέτρηση θα 
αφορά σε πλήρως περαιωµένες εργασίες που εµφανίζονται στο Τιµολόγιο και θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της 
παρούσας ΓΤΣΥ.  Από τις επιµετρούµενες επιφάνειες αφαιρούνται τα ανοίγµατα και οι οπές, κενά κτλ µε επιφάνεια µεγαλύτερη των 
0,2 m2. 
β. Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν και αφορούν σε αρµούς διαστολής, θα επιµετρώνται και θα πληρώνονται 
όπως ορίζεται στο άρθρο «Αρµοί ∆ιαστολής» της παρούσας και µε την αντίστοιχη τιµή µονάδας που ορίζεται στο Τιµολόγιο. 
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 παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για 
τα διάφορα είδη κονδυλίων. 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 οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 
 

1062. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ 
1062.1 Ορισµοί – Πεδίο Εφαρµογής 
α. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει τις απαιτήσεις για τα ακόλουθα είδη επενδύσεων: 
- επενδύσεις µε πλακίδια 
- επενδύσεις µε µάρµαρα ή γρανίτες 

- επενδύσεις γυψοσανίδας 
- επενδύσεις µε φύλλα αλουµινίου 
β. Στο παρόν δεν περιλαµβάνονται διακοσµητικές πλινθοδοµές και λιθοδοµές όψεων, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο « 
Πλινθοδοµές – Λιθοδοµές». 
γ. Τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο συµπληρώνονται από τις διατάξεις των άρθρων «Επιστρώσεις – Επενδύσεις, Γενικά» 
καθώς και από άλλα σχετικά άρθρα του παρόντος, τα οποία αναφέρονται αναλυτικότερα παρακάτω. 
δ. Κατά την επιλογή του τύπου επένδυσης πρέπει να δίνεται προσοχή στα ακόλουθα: 
- στη στατική επάρκεια των υλικών επένδυσης και ασφαλή σύνδεση τους µε το φέροντα οργανισµό του κτιρίου 
- στη συµβατότητα µε τα υπόλοιπα δοµικά στοιχεία του κτιρίου 

- στην αντοχή υλικών σε καιρικές και θερµοκρασιακές µεταβολές καθώς και σε υπεριώδη ακτινοβολία 
- στην απαιτούµενη θερµοµόνωση, υγροµόνωση, ηχοπροστασία κτλ 

- στη διαµόρφωση σωστών και συµβατών µε την επένδυση αρµών διαστολής 
1062.2 Υλικά 
1062.2.1 Πλακίδια 
α. Όσον αφορά στις επενδύσεις µε πλακίδια και στα σχετικά βοηθητικά υλικά (κονιάµατα, κόλλες, ρευστοκονιάµατα κτλ), 
ισχύουν γενικά τα αναγραφόµενα στα σχετικά εδάφια της παραγράφου «Υλικά» του άρθρου «Επιστρώσεις» και στην αντίστοιχη του 
άρθρου «Επενδύσεις – Επιστρώσεις, Γενικά». 
β. Για την επένδυση των τοιχοποιιών χρησιµοποιούνται κεραµικά εφυαλωµένα πλακίδια πάχους τουλάχιστον 6 mm, πρώτης 
διαλογής, τελείως επίπεδα, χωρίς ρωγµές, χαµηλής υδατοαπορροφητικότητας.  
1062.2.2 Μάρµαρα - Γρανίτες 
α. Όσον αφορά στις επενδύσεις µε πλάκες µαρµάρου ή γρανίτη και στα σχετικά βοηθητικά υλικά (κονιάµατα, κόλλες, 
ρευστοκονιάµατα κτλ), ισχύουν τα αναγραφόµενα στα σχετικά εδάφια της παραγράφου «Υλικά» του άρθρου «Επιστρώσεις» και 
στην αντίστοιχη του άρθρου «Επενδύσεις – Επιστρώσεις, Γενικά» µε τις ακόλουθες συµπληρώσεις. 
β. Για τις επενδύσεις κατακόρυφων επιφανειών χρησιµοποιούνται µαρµαρόπλακες µε ελάχιστο πάχος 2 cm, για τις επενδύσεις 
των λαµπάδων 3 cm, εφόσον δεν αναγράφεται διαφορετικά στα κατασκευαστικά σχέδια και στα Συµβατικά τεύχη και δεν απαιτείται 
αλλιώς από την Υπηρεσία. 
γ. Οι γρανίτες που χρησιµοποιούνται για την επένδυση όψεων, έχουν συνήθως πάχος 3 cm. 
δ. Για την επένδυση εσωτερικών τοιχοποιιών χρησιµοποιούνται πλάκες πάχους 2 cm αρίστης ποιότητας, µεγάλων 
διαστάσεων. 
1062.2.3 Γυψοσανίδες 
α. Όσον αφορά στα υλικά των επενδύσεων µε γυψοσανίδα ισχύουν τα αναγραφόµενα στις αντίστοιχες παραγράφους του 
άρθρου «Ψευδοροφές – Ελαφρά Χωρίσµατα».  
β. Για την επένδυση καµπύλων τµηµάτων χωρισµάτων ενδείκνυται η χρήση ενισχυµένων γυψοσανίδων (µε προσθήκη 
υαλοΐνών ή παρεµφερών πλαστικών ινών ή πολυουρεθάνης). Οι γυψοσανίδες που χρησιµοποιούνται στις καµπύλες επιφάνειες θα 
έχουν τριγωνικές εγκοπές στην πίσω πλευρά. 
γ.  Όταν η επένδυση γίνεται σε χώρο µε υψηλά ποσοστά υγρασίας, τοποθετούνται στους αρµούς κατάλληλες πλαστικές 
ταινίες, ώστε να αποφεύγεται η διείσδυση της υγρασίας. 



1062.2.4 Φύλλα Αλουµινίου 
α. Τα φύλλα θα παρουσιάζουν αυξηµένη αντοχή σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες και σε επιβαρηµένη ατµόσφαιρα και θα 
πληρούν τις ιδιότητες που περιγράφονται στην ΕΤΣΥ.  
β. Τα σύνθετα, πυρασφαλή φύλλα επικάλυψης τύπου «σάντουιτς» αποτελούνται από δύο φύλλα αλουµινίου επικολληµένα 
εκατέρωθεν των πλευρών φύλλου κατάλληλης «ψυχής» που θα είναι επεξεργασµένο ώστε να εµποδίζει τη φυσική γήρανση. Τα 
τελικά πάχη των φύλλων είναι όπως φαίνονται στα σχέδια. Η εξωτερική πλευρά θα είναι λακαρισµένη ή ανοδιωµένη µε πάχος 20 µ. 
1062.3 Εκτέλεση Εργασιών 
1062.3.1 Γενικά 
α. Όσον αφορά στις επενδύσεις µε πλακίδια και πλάκες µαρµάρου ή γρανίτη, ισχύουν οι γενικές απαιτήσεις του άρθρου 
«Επενδύσεις – Επιστρώσεις, Γενικά» καθώς και του άρθρου «Επιστρώσεις». Όσον αφορά στην προετοιµασία, στις ανοχές και στις 
γενικές απαιτήσεις των επενδύσεων µε γυψοσανίδα ισχύουν τα αναγραφόµενα στις αντίστοιχες παραγράφους του άρθρου «Ελαφρά 
Χωρίσµατα». Ειδικές απαιτήσεις για το κάθε είδος επένδυσης αναφέρονται στις ακόλουθες παραγράφους. 
β. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα: 
- Η θερµοµόνωση, εφόσον τοποθετείται στην εξωτερική επιφάνεια των δοµικών στοιχείων, πρέπει να στερεώνεται καλά 
σε αυτά και να βρίσκεται σε επαφή µαζί τους χωρίς κενά και ασυνέχειες. 
- Συνήθως δεν απαιτείται η τοποθέτηση φράγµατος υδρατµών, εφόσον όµως κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο θα 
τοποθετηθεί από τη θερµή πλευρά του θερµοµονωτικού υλικού που έρχεται σε επαφή µε τον τοίχο και ποτέ από την ψυχρή πλευρά 
που παραµένει ελεύθερη προς την επένδυση. 
- Οι αρµοί του κτιρίου συνεχίζονται και στην επένδυση και επιστεγάζονται µε τα κατάλληλα αρµοκάλυπτρα. 
- Τα τελειώµατα της επένδυσης πρέπει να διαµορφώνονται έτσι ώστε να αποκλείουν την είσοδο νερού και να 
διευκολύνουν τη φυσική αποµάκρυνση της υγρασίας. 
1062.3.2 Προετοιµασία 
α. Όσον αφορά στις επενδύσεις µε πλακίδια και πλάκες µαρµάρου ή γρανίτη, ισχύουν τα αναγραφόµενα στην παράγραφο 
«Προετοιµασία» του άρθρου «Επιστρώσεις». 
β.  Ισχύουν επίσης τα ακόλουθα: 
- Η Υπηρεσία παραλαµβάνει τις προς επένδυση επιφάνειες καθαρές, επίπεδες και κατακόρυφες. Στις τοιχοποιίες δεν 
πρέπει να εξέχουν κονιάµατα και στις επιφάνειες από οπλισµένο σκυρόδεµα δεν πρέπει να εξέχει σκυρόδεµα ή να υπάρχουν εσοχές 
λόγω κακοτεχνιών. 
- Πριν από τη διάστρωση πλακιδίων προηγείται απόξεση του πλεονάζοντος κονιάµατος των αρµών της προς επένδυση 
τοιχοποιίας και κατόπιν ακολουθεί πλύσιµο της επιφάνειας µε νερό. 
- Υγραίνονται οι προς επένδυση επιφάνειες, εκτός αν πρόκειται περί γυψοσανίδων.  
- Οι επιφάνειες των σανίδων ξηράς δόµησης όσο και οι επιφάνειες επί των οποίων θα τοποθετηθεί η επένδυση, θα είναι 
απαλλαγµένες από σκόνη, ακαθαρσίες, λίπη και έλαια καθώς και άλλα ξένα σώµατα. 
- Γυψοσανίδες στις οποίες επικολλούνται πλακίδια, πρέπει να έχουν εµποτισθεί µε κατάλληλο πρόσθετο στεγανοποιητικό 
υλικό (αστάρι).  
1062.3.3 ∆είγµατα Κατασκευής 
α. Πριν από την έναρξη των κατασκευών ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει αντιπροσωπευτικά δείγµατα για κάθε 
είδος επένδυσης του έργου προς έγκριση από την Υπηρεσία. Οι διαστάσεις κάθε δείγµατος και ο χώρος κατασκευής του 
καθορίζονται γενικά από την Υπηρεσία. Η επιφάνεια των δειγµάτων επενδύσεων δεν θα είναι µικρότερη από 5 m2.   
β. Οι επενδύσεις που θα κατασκευαστούν θα είναι εφάµιλλες ή και καλύτερες των εγκεκριµένων δειγµάτων. Ο Ανάδοχος δεν 
θα προχωρά στην κατασκευή πριν να εξασφαλίσει την έγκριση της Υπηρεσίας για τα κατασκευασθέντα δείγµατα. 
1062.3.4 Αρµοί 
α. Γενικά για τους αρµούς διαστολής ισχύει το σχετικό άρθρο «Αρµοί ∆ιαστολής». Στους αρµούς διαστολής του κτιρίου 
τοποθετούνται αρµοκάλυπτρα κατάλληλων διαστάσεων, στερεωµένα στο υπόστρωµα. Η επένδυση θα µορφώνεται µε οδηγό τις 
διατοµές αυτές.  
β. Ειδικότερα το πλάτος των αρµών διαστολής των επενδύσεων µε πλακίδια θα είναι 6 mm. Οι αρµοί θα επεκτείνονται σε όλο 
το υπόστρωµα στις ίδιες θέσεις µε τους αρµούς διαστολής του φέροντος οργανισµού του κτιρίου και στις κατακόρυφες επιφάνειες σε 
απόσταση 1m από τις εσωτερικές κατακόρυφες γωνίες καθώς και όπου η επιφάνεια υπερβαίνει σε µήκος τα 5 m και σε 
συµφωνηµένα ίσα οριζόντια και κατακόρυφα διαστήµατα σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή των πλακιδίων. 
1062.3.5 Πλακίδια 
α. Μετά τον καθαρισµό της επιφάνειας η διαδικασία που ακολουθείται είναι: 
- Πρώτη στρώση λεπτόρρευστου τσιµεντοκονιάµατος (πεταχτό), µε αναλογία κοινού τσιµέντου προς χονδρόκοκκη άµµο 
1:3, πάχους 10 cm µε πλήρη κάλυψη της επιφάνειας. 
- Μετά την πλήρη ξήρανση της πρώτης στρώσης τοποθετούνται οδηγοί εργασίας µε τη βοήθεια πήχη και αεροστάθµης 
(αλφάδι) και ράµµατα, τα οποία ορίζουν ορθογώνια περίµετρο µε µήκος πλευρών πολλαπλάσιο της πλευράς του πλακιδίου 
συµπεριλαµβανοµένου του πλάτους του αρµού. 
- Τοποθέτηση των πλακιδίων σταδιακά σε οριζόντιες σειρές µε τσιµεντοκονίαµα (των 450 kg τσιµέντου) µε κοινό 
τσιµέντο και άµµο θαλάσσης πάχους 2 cm – 2,5 cm περίπου. 

- Αφού συµπληρωθούν µερικές σειρές και «τραβήξει» το κονίαµα γεµίζονται τα πίσω κενά µε υδαρές τσιµεντοκονίαµα 
αναλογίας κοινού τσιµέντου προς άµµο θαλάσσης 1:2. 
- Καθαρίζεται µε λινάτσα η επιφάνεια από το πλεονάζον τσιµεντοκονίαµα. 

- Συνεχίζεται σταδιακά, όπως παραπάνω, η επίστρωση των πλακιδίων σε οριζόντιες σειρές µέχρι τη συµπλήρωση της 
επίστρωσης. 
-  Αρµολόγηση (στοκάρισµα) µε γαλάκτωµα λευκού τσιµέντου (τσιµεντοπολτό) των 600 kg τσιµέντου µε ή χωρίς 
προσθήκη χρώµατος. Ο τρόπος κατασκευής του θα ακολουθεί τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 



- Τοποθέτηση υδατοστεγανού χάρτινου καλύµµατος αµέσως µόλις περατωθεί το στοκάρισµα των αρµών, µε επικαλύψεις 
τουλάχιστον 100 mm στις ενώσεις. Η διαδικασία αυτή µπορεί να παραλειφθεί, µε την έγκριση της Υπηρεσίας, στις περιπτώσεις όπου 
οι συνθήκες περιβάλλοντος την καθιστούν περιττή. 
β. Τα πλακίδια εναλλακτικά µπορούν να τοποθετηθούν µε τη χρήση κατάλληλης κόλλας και όχι µε συνδετικό κονίαµα, η 
οποία θα καλύπτει όλη την επιφάνεια των πλακιδίων και δεν θα έχει πάχος µεγαλύτερο από το πάχος των πλακιδίων, η οποία 
διαστρώνεται µε ειδική οδοντωτή σπάτουλα. Για πλήρη στεγάνωση χρησιµοποιείται επίσης και πλαστικοποιητής και ρητίνη. 
γ. Στις επενδυόµενες τοιχοποιίες δεν θα τοποθετείται κονίαµα υποστρώµατος περισσότερο από ότι µπορεί να καλυφθεί µε 
πλακίδια µέσα σε 5 λεπτά ή και λιγότερο εάν το κονίαµα αρχίζει να σκληραίνει.  
δ. Στις εξέχουσες και εκτεθειµένες γωνίες των επενδύσεων των τοίχων των υπογείων χώρων τοποθετούνται γωνιόκρανα σε 
όλο το ύψος της επένδυσης από γωνιακή διατοµή ανοξείδωτου χάλυβα ελάχιστων διαστάσεων 25 mm x 25 mm x 2 mm, µε 
κατάλληλη και επαρκή αγκύρωση, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η τέλεια επαφή µε την επιφάνεια των πλακιδίων και το 
απαραµόρφωτο των διατοµών. Μεταξύ πλακιδίων και γωνιοκράνων ο αρµός πληρούται µετά το πέρας των εργασιών µε σιλικόνη. 
ε. Οι τελικές επιφάνειες πλακιδίων δεν θα παρουσιάζουν υψοµετρικές διαφορές περισσότερο από 2 mm κάτω από ένα πήχη 
µήκους 2 m, τοποθετηµένο σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Το κονίαµα για την επένδυση τοιχοποιιών µε πλακίδια δεν θα αποκλίνει 
περισσότερο από 2 mm κάτω από ένα πήχη µήκους 2 m, στην περίπτωση λεπτού στρώµατος συγκολλητικού υλικού, ή 4 mm στην 
περίπτωση χονδρού στρώµατος. 
1062.3.6 Επένδυση Εσωτερικών Τοιχοποιιών µε Μάρµαρο ή Γρανίτη 
α. Πριν από την επένδυση θα αποξεσθούν σε βάθος οι αρµοί της τοιχοποιίας και θα καθαρισθεί καλά η επιφάνεια µε άφθονο 
νερό. 
β. Η τοποθέτηση και στερέωση των πλακών θα γίνει σε τσιµεντοκονίαµα 450 kg τσιµέντου. 
γ. Οι αρµοί που διαµορφώνονται µεταξύ των πλακών θα έχουν τα ελάχιστο δυνατό πάχος και θα βρίσκονται σε συνεχή ευθεία. 
Η αρµολόγηση της επίστρωσης από µάρµαρο γίνεται µε τσιµεντοκονία 600 kg λευκού τσιµέντου µε προσθήκη χρώµατος σύµφωνα 
µε την απόχρωση του µαρµάρου.  
δ. Οι πλάκες θα είναι τελείως επίπεδες και κατακόρυφες. Για τη στερέωση τους χρησιµοποιούνται ειδικά βιοµηχανοποιηµένα 
µεταλλικά ανοξείδωτα αγκύρια. Τα κενά ανάµεσα στις µαρµάρινες πλάκες και στον τοίχο θα γεµίσουν µε υδαρή τσιµεντοκονία 
αναλογίας 1:3. 
ε. Μετά το τέλος της εργασίας οι επιφάνειες καθαρίζονται καλά από τα υπερχειλίσµατα του αρµόστοκου. Στη συνέχεια 
καθαρίζονται µε ειδικά απορρυπαντικά και νερό και λουστράρονται. 
1062.3.7 Επενδύσεις Όψεων µε Μάρµαρο ή Γρανίτη 
α. Σχετικά µε τις προδιαγραφές και οδηγίες για επενδύσεις µε γρανίτες και µάρµαρα, ισχύει το  Πρότυπο ΕΛΟΤ 583 και το 
DΙΝ 18332. 
β. Η επένδυση των όψεων µε µάρµαρο ή γρανίτη εκτελείται πάντα προς µια κατεύθυνση, αρχίζοντας από το χαµηλότερο 
σηµείο του κτιρίου. Αρχικά στερεώνεται η κάτω πλευρά κάθε πλάκας προκειµένου να εδραστεί το βάρος της. Στη συνέχεια 
στερεώνονται οι παράπλευρες ακµές ή η άνω ακµή για να αλφαδιαστεί η πλάκα και να εµποδιστεί η παλινδρόµησή της κάθετα προς 
την επιφάνεια εφαρµογής. Κάθε πλάκα σταθεροποιείται στη στήριξη της µε πύρους ή µε αυλάκια που έχουν ανοιχτεί στην περίµετρο 
της. 
γ. Το πάχος των πλακών καθορίζεται από τα κατασκευαστικά σχέδια. Η µεταβίβαση του φορτίου των πλακών στο φέροντα 
οργανισµό γίνεται µέσω της στήριξης της επένδυσης σε αυτόν και όχι µε τη µεταβίβαση του φορτίου από τη µια πλάκα στην άλλη. 
δ. Η στήριξη των πλακών επιτυγχάνεται και µε µεταλλικά στηρίγµατα αποκλειοµένης της χρήσης µόνο 
αµµοτσιµεντοκονιάµατος έστω και ενισχυµένου µε ειδικές συγκολλητικές ουσίες. Τα στηρίγµατα είναι διαφόρων µορφών ανάλογα 
µε τη θέση των πλακών, τα οποία στηρίζονται µε ειδικά µπουλόνια στα οικοδοµικά στοιχεία. Όλα τα στηρίγµατα ανεξαρτήτως τύπου 
(φέροντα, συγκράτησης, έναντι ανατροπής, ανάρτησης οριζοντίων πλακών) θα είναι ρυθµιζόµενα καθ’ όλες τις κατευθύνσεις, έτσι 
ώστε να µη δηµιουργείται αδυναµία στήριξης ή ανάρτησης σε καµία περίπτωση. 
ε. Ο Ανάδοχος υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία τον τρόπο και το υλικό που θα χρησιµοποιήσει για την πάκτωση των 
αναρτήσεων, όπως επίσης και το ειδικό ρυθµιζόµενο στήριγµα που να παρέχει την δυνατότητα βιδώµατος πλακών, εφόσον οι 
λεπτοµέρειες αυτές δεν προδιαγράφονται από τα Συµβατικά Τεύχη και Σχέδια.  
- Τα στηρίγµατα διακρίνονται σε φέροντα στηρίγµατα και σε στηρίγµατα συγκράτησης πλακών έναντι ανατροπής. Η 
στερέωση των πλακών στα στηρίγµατα γίνεται µε πύρους κολληµένους στις ρυθµιζόµενες λάµες των στηριγµάτων. Οι πύροι 
στερεώνονται στις επενδύσεις µε τσιµεντοκονία στη µία πλευρά και στην άλλη µε παρεµβολή πλαστικού πουκάµισου, έτσι ώστε να 
είναι δυνατή σχετική κίνηση µεταξύ πλάκας και στηρίγµατος. Ανάλογα µε τη θέση των επενδύσεων προβλέπονται ειδικοί τύποι 
στηριγµάτων, που δίνουν τη δυνατότητα βιδώµατος ή έχουν και πρόσθετη διάταξη έδρασης της πλάκας (γωνιακό τακούνι). Ειδικά 
στηρίγµατα θα προβλέπονται επίσης και για τα σηµεία όπου υπάρχουν αρµοί διαστολής του κτιρίου. 
-  Η στερέωση των στηριγµάτων στα οικοδοµικά στοιχεία γίνεται µε πάκτωση µέσω πλαστικού τσιµεντοκονιάµατος 
οµοιόµορφης λεπτής άµµου αναλογίας 450 kg τσιµέντου ανά m3 κονιάµατος ή ειδικού κοχλία, µε τον οποίο να εξασφαλίζεται η 
πλήρης πρόσφυση (εκτόνωση) ή ειδικού χηµικού βύσµατος ή τέλος µε ηλεκτροκόλληση στον κατακόρυφο µεταλλικό σκελετό 
εφόσον υπάρχει τέτοιος. Ανεξάρτητα του τύπου της στερέωσης διεξάγεται επί τόπου έλεγχος σε εξόλκευση του στηρίγµατος από την 
οπή του οικοδοµικού στοιχείου. 
- Για κάθε πλάκα χρησιµοποιούνται τουλάχιστον τέσσερα στηρίγµατα. Τα δύο κατώτερα είναι τα φέροντα στηρίγµατα, 
ενώ τα δύο ανώτερα συµµετέχουν µόνο στην συγκράτηση των πλακών έναντι ανατροπής. Η τοποθέτηση περισσότερων στηριγµάτων 
συγκράτησης πλακών προβλέπεται σε πλάκες επιφάνειας µεγαλύτερης από 1 m2, µε την προϋπόθεση ότι δικαιολογείται η παραλαβή 
των παραµορφώσεων σε κάθε στήριξη. 
- Οι οπές στις οποίες εισχωρούν οι πύροι είναι κυλινδρικές. Έχουν διάµετρο µεγαλύτερη κατά 1 mm της διαµέτρου του 
πύρου, εφόσον ο πύρος στερεώνεται µε τσιµεντοκονία. Εφόσον στερεώνεται µε πλαστικό πουκάµισο έχουν ελάχιστο βάθος 30 mm ή 
µεγαλύτερο του πύρου κατά 5 mm. 
- Το υλικό των στηριγµάτων είναι από ανοξείδωτο χάλυβα (ΙΝΟΧ 304 ή ισοδύναµο). 
- Το µήκος των στηριγµάτων θα είναι τέτοιο, ώστε να διατηρείται το τυχόν προβλεπόµενο από τη µελέτη ενδιάµεσο κενό 
αέρα µεταξύ εξωτερικής επιφάνειας θερµοµόνωσης και εσωτερικής επιφάνειας µαρµάρου ή γρανίτη και συγχρόνως να διατηρείται η 



κατακορυφότητα, η επιπεδότητα και ο ορθογωνισµός της επένδυσης, έστω κι αν χρειασθεί να επιλεγούν στηρίγµατα µε διαφορετικά 
µήκη µοχλοβραχιόνων και διαφορετικής φέρουσας ικανότητας. 
στ. Για τις επενδύσεις κλιµάκων προς το φανάρι, το υλικό στήριξης της ανάρτησης θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα (ΙΝΟΧ 
304 ή ισοδύναµο), θα αντέχει στα µεγάλα φορτία πλακών και θα στηρίζει την πλάκα µε τέσσερα βύσµατα. Η εφαρµογή του υλικού 
γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή, τα κατασκευαστικά σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
ζ. Ανάλογα µε το είδος της επιφάνειας επένδυσης ο Ανάδοχος επιλέγει τη χρήση αµµοτσιµεντοκονιαµάτων, ενισχυµένων µε 
ειδικές κόλλες λάτεξ, αντί για νερό (αναλογίας όγκου 2:3:2, τσιµέντο / άµµο / κόλλα) επιπλέον των µεταλλικών στηριγµάτων που 
περιγράφηκαν ανωτέρω. 
η. Αρµοί διαστολής 
- Οι αρµοί διαστολής των επενδύσεων µε γρανίτη / µάρµαρο έχουν πλάτος τουλάχιστον 4 mm, ώστε να είναι δυνατή η 
αρµολόγηση και να µην έρχονται σε επαφή οι πλάκες λόγω θερµικών µεταβολών, ανεµοφορτίσεων ή σεισµικών καταπονήσεων. 
Πρέπει να καλύπτονται µε µαλακό, πλαστικό και οµοιόµορφα υδατοστεγανό υλικό καλής πρόσφυσης και αντοχής εγκεκριµένο από 
την Υπηρεσία. Το υλικό αυτό πρέπει να έχει επαρκή αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Αρµοί διαστολής εκτός από τις γενικά 
συνιστώµενες θέσεις (βλ. άρθρο «Αρµοί ∆ιαστολής») διαµορφώνονται οπωσδήποτε εφόσον το ύψος των επενδύσεων υπερβαίνει τα 
10 m. 
- Απαγορεύεται ρητά η σφράγιση των αρµών διαστολής µε συµπαγή υλικά, όπως µαρµαροκονίες κτλ. Χρησιµοποιείται 
συνήθως ειδική σιλικόνη ενός συστατικού, η οποία δεν ευνοεί την προσκόλληση σκόνης λόγω στατικού ηλεκτρισµού ή την 
ανάπτυξη µυκήτων. Το εύρος της παραµόρφωσης του υλικού πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε να µη δηµιουργούνται αποκολλήσεις του 
υλικού από τις ακµές των πλακών και να µην διαρρέει, όταν τοποθετείται σε κατακόρυφους αρµούς, ενώ συγχρόνως να διατηρεί τις 
ιδιότητες πρόσφυσης και συνοχής στο νερό, το κρύο και τη ζέστη (70°C), να µη κηλιδώνει την επένδυση και να παρουσιάζει µια λεία 
επιφάνεια µετά τη διάστρωση του. 
- Οι παρειές του αρµού πρέπει να καθαρίζονται τελείως µε ασετόν. Εκατέρωθεν των παρειών τοποθετείται αυτοκόλλητη 
πλαστική ταινία πλάτους 5 cm για την προστασία της επιφάνειας της επένδυσης από τη κηλίδωση λόγω της σιλικόνης, η οποία 
αφαιρείται αµέσως µετά το αρµολόγηµα. Ως βάθος αρµολογήµατος λαµβάνεται το µισό του πλάτους του αρµού αλλά πάντως όχι 
µικρότερο των 5 mm. Ο περιορισµός του βάθους γίνεται µε παρεµβολή προκατασκευασµένου κορδονιού από αφρώδες συνθετικό 
υλικό µε αντοχή στις πιέσεις κατά την αρµολόγηση και αντοχή στις καιρικές συνθήκες (νερό, ψύχος, ζέστη). Το κορδόνι αυτό θα 
επιτρέπει ελεύθερη κίνηση του σφραγιστικού, δεν πρέπει να επιδρά χηµικά και φυσικά στα χαρακτηριστικά του και να προσβάλλεται 
από µύκητες. Πρέπει επίσης να είναι συµπιέσιµο κατά τη φάση τοποθέτησής του. 
1062.3.8 Ποδιές Παραθύρων και Κατωκάσια Θυρών 
α. Οι µαρµάρινες ποδιές παραθύρων, πάχους 2 cm, θα είναι µονοκόµµατες σ’ όλο το µήκος τους, θα πακτώνονται εκατέρωθεν 
και εντός των λαµπάδων του τοίχου και θα σφηνώνονται κάτω από το κάσωµα των παραθύρων και σε όλο το πάχος αυτών. Θα έχουν 
ισχυρή κλίση προς τα έξω (10%), προεξοχή από την επιφάνεια του τοίχου της ποδιάς 2 cm τουλάχιστον µε ποταµό (εγκοπή) και θα 
τοποθετούνται κολυµβητές µε τσιµεντοκονία 450 kg τσιµέντου.  
β. Τα κατωκάσια των θυρών θα έχουν πάχος 3 cm. Η κατασκευή τους θα γίνει σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδια, το 
παρόν και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
1062.3.9 Επίστεψη Στηθαίων 
α. Για τις επιστέψεις στηθαίων χρησιµοποιείται µάρµαρο πάχους 3 cm και πλάτους µεγαλύτερο κατά 2 cm – 3 cm από το 
πλάτος του στηθαίου συµπεριλαµβανοµένων των επιχρισµάτων. Για τη στερεά συγκόλληση του υλικού επί των στηθαίων 
χρησιµοποιείται τσιµεντοκονία 450 kg τσιµέντου, ενώ για την επιπλέον εξασφάλιση της σταθερότητας των πλακών µεταξύ τους 
(στον εγκάρσιο αρµό) η συγκόλληση επιτυγχάνεται µε ισχυρή λιθόκολλα ή άλλη κατάλληλη κολλητική ύλη (πχ βινυλικής βάσης). Η 
αρµολόγηση µε λευκό τσιµέντο απαγορεύεται. Στις γωνίες οι πλάκες θα λοξοτέµνονται κατά γωνία 45°. Η άνω επιφάνεια των 
πλακών θα είναι απόλυτα επίπεδη και οι ακµές ευθύγραµµες. 
β. Η επίστεψη θα έχει ισχυρή κλίση (10%) προς το εσωτερικό του δώµατος ή του εξώστη κτλ και θα προεξέχει κατά την 
εσωτερική πλευρά προς το δώµα ή τον εξώστη κατά τουλάχιστον 2 cm. Οι εγκοπές θα είναι πλάτους µέχρι 8 mm και βάθους 6 mm 
στην κάτω επιφάνεια της προεξοχής προς την πλευρά της κλίσης. Συνιστάται κατά την τοποθέτηση της µαρµάρινης επίστεψης, οι 
τοιχοποιίες και οι πλάκες να διαβρέχονται πριν και µετά την κατασκευή, καθώς και η τοποθέτηση επιπλέον βάρους (π.χ. σάκων 
άµµου) στις τοποθετηµένες πλάκες, µε σκοπό την καλύτερη πρόσφυση και συγκόλληση αυτών. 
1062.3.10  Επενδύσεις µε Γυψοσανίδα 
α. Για τις κατασκευές από γυψοσανίδα ισχύουν γενικά τα αναγραφόµενα στο άρθρο «Ελαφρά Χωρίσµατα».  
β. Ο συνηθέστερος τρόπος τοποθέτησης των φύλλων γυψοσανίδας επί επιφανειών τοιχοποιιών ή σκυροδεµάτων είναι µε τη 
χρήση γαλβανισµένου µεταλλικού σκελετού. Τοποθετούνται κατακόρυφοι ανοξείδωτοι ορθοστάτες, πλάτους οριζόµενου από το 
εργοστάσιο παραγωγής, πλάκες ορυκτοβάµβακα ή υαλόµαλλου πάχους 5 cm και στη συνέχεια στερεώνεται η απλή ή διπλή επένδυση 
των πετασµάτων της γυψοσανίδας. Τα ανοίγµατα γύρω από σωλήνες, εγκαταστάσεις και άλλα τεµάχια που προεξέχουν από την 
επένδυση πληρούνται, έτσι ώστε η τελειωµένη επιφάνεια να µην προεξέχει από την υπόλοιπη επένδυση. 
1062.3.11  Φύλλα Αλουµινίου 
α. Τα φύλλα αλουµινίου θα τοποθετούνται πάντα µε την ίδια φορά. Η τοποθέτηση γίνεται µε βίδες σε µεταλλικό σκελετό µε 
τη βοήθεια ειδικών τεµαχίων συναρµολόγησης, µε τρόπο ώστε τα σηµεία στήριξης / ανάρτησης τους να µην είναι ορατά.  
β. Ο µεταλλικός σκελετός διαµορφώνεται κατάλληλα από γωνιακά µεταλλικά ελάσµατα αλουµινίου ή χάλυβα. Στηρίζεται στα 
επενδυόµενα δοµικά στοιχεία µε σύστηµα µεταλλικών ελασµάτων και µπουλονιών, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ρυθµίσεων για 
την εξασφάλιση της κατακορυφότητας, της οριζοντιότητας, της ευθυγράµµισης και της οµαλής συνέχειας διαδοχικών φύλλων της 
επένδυσης. 
γ. Στο κενό µεταξύ επένδυσης και δοµικών στοιχείων, ανάµεσα στα τµήµατα του φέροντα µεταλλικού σκελετού, τοποθετείται 
θερµοµονωτικό υλικό του προβλεπόµενου στα σχέδια πάχους, ώστε να εξασφαλίζεται η θερµοµόνωση των επενδυόµενων χώρων και 
να αποφεύγεται η δηµιουργία ηχείου. 
1062.4 Έλεγχοι 
Ισχύουν τα αναγραφόµενα στις ακόλουθες παραγράφους: 
• «Έλεγχοι» του άρθρου «Επενδύσεις- Επιστρώσεις, Γενικά» 
• «Έλεγχοι» του άρθρου «Ελαφρά Χωρίσµατα», όσον αφορά στις γυψοσανίδες 



1062.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
1062.5.1 Γενικά 
Ισχύουν τα αναγραφόµενα στις ακόλουθες παραγράφους: 
• «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του άρθρου «Επενδύσεις- Επιστρώσεις, Γενικά» 
• «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του άρθρου «Ελαφρά Χωρίσµατα», όσον αφορά στις γυψοσανίδες 
1062.5.2 Πλακίδια 
Στην τιµή µονάδος εργασίας επένδυσης µε πλακίδια περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο 
«Επενδύσεις – Επιστρώσεις, Γενικά» καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής της επένδυσης. Επίσης περιλαµβάνονται οι 
ακόλουθες δαπάνες: 
• η κοπή των πλακιδίων και επεξεργασία των ακµών 
• οι εργασίες παρασκευής όλων των απαιτούµενων κονιαµάτων 
• η αρµολόγηση 
• η διαµόρφωση των αρµών διαστολής και τα απαιτούµενα υλικά 
• η διάνοιξη οπών για τη διέλευση των Η/Μ σωλήνων και λοιπών εγκαταστάσεων και η κάλυψη τους µε ειδικά τεµάχια ή 
υλικό επίστρωσης 
• στις περιπτώσεις επικόλλησης πλακιδίων σε γυψοσανίδα, το αστάρωµα της επιφάνειας. 
1062.5.3 Μάρµαρα – Γρανίτες 
Στην τιµή µονάδος κάθε εργασίας επίστρωσης µε πλάκες γρανίτη ή µαρµάρου περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται 
στο σχετικό άρθρο «Επενδύσεις - Επιστρώσεις, Γενικά». Επίσης περιλαµβάνονται οι ακόλουθες δαπάνες: 
• η κοπή των πλακών  
• οι εργασίες παρασκευής όλων των απαιτούµενων κονιαµάτων 
• η αρµολόγηση 
• η διαµόρφωση των αρµών διαστολής και τα απαιτούµενα υλικά 
• η διάνοιξη οπών για τη διέλευση των Η/Μ σωλήνων και λοιπών εγκαταστάσεων, καθώς και η κάλυψη τους µε ειδικά 
τεµάχια ή υλικό επίστρωσης. 
• η στήριξη των επενδύσεων των όψεων µε οποιοδήποτε τρόπο, όλα τα απαιτούµενα υλικά στήριξης καθώς και ο 
απαραίτητος εξοπλισµός 
• η λειότριψη, η στίλβωση και τα απαιτούµενα σχετικά υλικά 
• η διαµόρφωση της εγκοπής (ποταµού) όπου αυτή απαιτείται 
1062.5.4 Φύλλα Αλουµινίου 
Στην τιµή µονάδος των επενδύσεων µε φύλλα αλουµινίου συµπεριλαµβάνονται ειδικότερα τα ακόλουθα: 
• η κατασκευή του σκελετού 
• η κοπή και καµπύλωση του υλικού, όπου απαιτείται µόρφωση λαµπάδων και ακµών 
• η διαµόρφωση των ακµών της επένδυσης 
• η διαµόρφωση εγκοπών και οπών 
1062.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
Ισχύουν τα αναγραφόµενα στις ακόλουθες παραγράφους: 
• «Επιµέτρηση και Πληρωµή» του άρθρου «Επενδύσεις- Επιστρώσεις, Γενικά», σε συνδυασµό µε την ανωτέρω παράγραφο 
1062.5 «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες». 
• «Επιµέτρηση και Πληρωµή» του άρθρου «Ελαφρά Χωρίσµατα», όσον αφορά στις γυψοσανίδες. 



1063. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ 
1063.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
α. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει τις απαιτήσεις για τα ακόλουθα είδη δαπεδοστρώσεων: 
- βιοµηχανικά δάπεδα µε σκληρυντικό  

- µωσαϊκά 
- τσιµεντοκονίες 

- πλάκες τσιµέντου 
- φύλλα λινελαίου (λινοτάπητες) 

- πλακίδια 
- µάρµαρα ή γρανίτες 

- πατώµατα ξυλείας 
β. Τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο συµπληρώνονται από τις διατάξεις του άρθρου «Επιστρώσεις - Επενδύσεις, Γενικά». 
1063.2 Υλικά 
1063.2.1 Γενικά 
α. Ως προς τις γενικές απαιτήσεις των υλικών και των σχετικών υποχρεώσεων του Αναδόχου (προσκόµιση πιστοποιητικών 
ποιότητας κτλ) ισχύουν τα αναγραφόµενα στην παράγραφο «Υλικά» του άρθρου «Επιστρώσεις – Επενδύσεις, Γενικά». Για τους 
ορισµούς των υλικών επιστρώσεως δαπέδου ισχύει το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13318. 
β. Η επιλογή δαπέδου βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια: 
- επιθυµητή αντοχή ανάλογα µε τη χρήση 
- διάρκεια ζωής 

- ευκολία συντήρησης και επισκευής 
- ηχοαπορροφητικότητα, ηχοµόνωση 

- ειδικές απαιτήσεις (αντιολισθηρότητα, αναπήδηση, υδροπερατότητα κτλ) 
- είδος του υποστρώµατος 

- πρόβλεψη Η/Μ εγκαταστάσεων 
1063.2.2 Κονιάµατα 
α. Οι γενικές απαιτήσεις για τα κονιάµατα που χρησιµοποιούνται στις εργασίες επιστρώσεων αναφέρονται στο άρθρο 
«Κονιάµατα» και συµπληρώνονται από τα ακόλουθα εδάφια και τα ειδικά άρθρα για κάθε είδος επίστρωσης. 
β. Όλα τα αδρανή, οι προσµίξεις και οι συγκολλητικές ουσίες θα είναι εγκεκριµένης ποιότητας και θα συνοδεύονται από 
επίσηµα πιστοποιητικά. Οι οδηγίες του κατασκευαστή κάθε υλικού θα τηρούνται αυστηρά. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι ο 
µόνος υπεύθυνος για τις ουσίες και τα αδρανή που θα χρησιµοποιηθούν. Η χρήση προσµίξεων δεν πρέπει να προκαλεί οσµές ή 
οποιεσδήποτε άλλες ενοχλήσεις στο τελειωµένο κτίριο. 
γ. Τα αδρανή υλικά πρέπει να είναι καθαρά, να µην περιέχουν επιβλαβείς ουσίες, να είναι κοκκοµετρηµένα και σωστά 
διαβαθµισµένα ανάλογα µε την χρήση τους. Αδρανή υλικά που δεν ικανοποιούν την απαίτηση αυτή δεν θα χρησιµοποιούνται. 
δ. Το νερό θα είναι πόσιµο και απαλλαγµένο από βλαβερές ουσίες. 
ε. Στην περίπτωση χρήσης έτοιµων κονιαµάτων ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ακολουθήσει τις οδηγίες του εργοστασίου 
παραγωγής των υλικών, ειδικά αν χρειάζεται προετοιµασία του κονιάµατος στο εργοτάξιο πριν αυτό διαστρωθεί (π.χ. έτοιµα 
κονιάµατα σε ξηρή µορφή που χρειάζονται ανάµιξη µε νερό πριν διαστρωθούν). 
1063.2.3 Σκληρυντικό Υλικό 
α. Τα δάπεδα των Η/Μ εγκαταστάσεων συνήθως επιστρώνονται µε σκληρυντικό υλικό, που πρέπει να πληρεί τις παρακάτω 
απαιτήσεις : 
- αδρανή φυσικών χαλαζιακών πετρωµάτων, 
- κοκκοµετρική διαβάθµιση κατά Fuller 
β. Οι απαιτούµενες ιδιότητες του σκληρυντικού υλικού επίστρωσης είναι : 
- αντοχή σε θλίψη µεγαλύτερη των 800 kg/cm2  
- αντοχή σε κάµψη µεγαλύτερη ή ίση των 70 kg/cm2 

- µεγάλη αντοχή σε φθορά (πάχος φθοράς 0,05 cm σε διαδροµή 660 m µε ταχύτητα 0,5 m/sec και φόρτιση 0,5 kg/cm2 
(5000 kg/m2) 
- αντοχή σε κρούση (µετά 2000 κύκλους) 30% απώλεια βάρους 

- µέτρο ελαστικότητας 28000 Ν/m2 (28 ηµερών) 
γ. Το σκληρυντικό υλικό µπορεί, εκτός των χρωστικών υλών, να δεχθεί και χηµικά πρόσθετα ώστε να µειωθεί η ποσότητα του 
νερού, µε αποτέλεσµα να αυξηθεί η επιφανειακή στεγανοποίηση και η αντοχή του υλικού σε φθορά. 
δ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία έγγραφα που περιέχουν πληροφορίες για τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, την εφαρµογή, τη δοσολογία και λοιπά στοιχεία του προτεινόµενου σκληρυντικού. 
1063.2.4 Πλάκες Τσιµέντου 
α. Οι πλάκες τσιµέντου παρασκευάζονται από σκυρόδεµα ειδικής ποιότητας µε την προσθήκη χρωστικών υλών, σε 
τυποποιηµένα µεγέθη και σχέδια, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής. Θα είναι Α' διαλογής, αρίστης 
ποιότητας, ευθύγραµµες, δίχως ρωγµές, µε οµοιόµορφες διαστάσεις και θα έχουν πάχος τουλάχιστον ίσο µε 10% της µεγαλύτερης 
πλευράς τους. 
β. Οι πλάκες τσιµέντου πρέπει να παρουσιάζουν τις ακόλουθες αντοχές, οι οποίες εξακριβώνονται µε εργαστηριακούς 
ελέγχους που διενεργούνται από αναγνωρισµένα και εγκεκριµένα από την Υπηρεσία εργαστήρια: 
- τάση θραύσης µεγαλύτερη από 50 kg/cm2 (ΠΤΠ ∆Τ 62588/59) 
- φθορά σε τριβή µικρότερη από 30% (ΠΤΠ ∆Τ 62588/59) 



- υδατοαπορροφητικότητα µικρότερη του 4,5% (ΠΤΠ ∆Τ 62588/59) 
1063.2.5 Λινοτάπητες 
α. Γενικά ισχύουν οι προδιαγραφές ΕΝ 548 και ΕΝ 687. 
β. Ειδικότερα οι ελάχιστες απαιτούµενες ιδιότητες των δαπέδων από λινοτάπητες είναι οι ακόλουθες: 
- πάχος 2,5 mm 

- κατάταξη µε βάση την αντίσταση κατά της φωτιάς (κατά DIN 4102-1) Β1 
- αντίσταση έναντι τριβής ολίσθησης: µετά από 30 000 κυλίσεις δεν θα εµφανίζει ορατή φθορά 

- αντιστατικά χαρακτηριστικά κατά ISO TR 6356 
γ. Τα υλικά συγκολλήσεως, τα υλικά εξοµάλυνσης του υποστρώµατος, τα υλικά για την κάλυψη των αρµών (κορδόνια), οι 
οδηγοί διαµόρφωσης των περιθωρίων κτλ πρέπει να ακολουθούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού της επίστρωσης. 
Στα πιστοποιητικά ποιότητας των υλικών πρέπει να αναγράφονται όλα τα στοιχεία και οι αντοχές τους (πυραντοχή, σκληρότητα, 
αντοχή στη διάτρηση, υδατοαπορροφητικότητα κτλ). 
1063.2.6 Πλακίδια 
α. ∆είγµατα των προβλεπόµενων πλακιδίων και των εξαρτηµάτων, υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία. Η Υπηρεσία 
θα επιλέξει τα πλακίδια. Τα επιλεγµένα πλακίδια αποτελούν δέσµευση για τον Ανάδοχο και τα αντίστοιχα δείγµατα παραµένουν 
στην Υπηρεσία. 
β. Τα πλακίδια θα πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές του ΕΛΟΤ και ΕΝ (βλ. ακόλουθο εδάφιο) και θα έχουν γενικώς τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
- καλές ιδιότητες πρόσφυσης 

- καθαρές, ευθύγραµµες, παράλληλες, άθικτες ακµές 
- θα είναι απαλλαγµένα από διαλυτικά άλατα και άλλες επιβλαβείς ουσίες 

- θα είναι απαλλαγµένα από ρωγµές και φυσαλίδες 
- δεν θα παρουσιάζουν µεταξύ τους χρωµατικές διαφορές 

- δεν θα παρουσιάζουν ανοµοιόµορφη επιφάνεια, προεξοχές κτλ 
γ. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται συνοπτικά οι κυριότερες προδιαγραφές και τα ισχύοντα πρότυπα για κεραµικά 
πλακίδια όλων των ειδών: 

Πίνακας 1063.2.6.1 : Προδιαγραφές  Κεραµικών Πλακιδίων 
# Τεχνικά Χαρακτηριστικά Πρότυπο ΕΝ ή ΕΛΟΤ 
1 2 4 

1 ∆ιαστάσεις πλευρών 98 
2 Πάχος 98 
3 Ορθογωνισµός 98 
4 Ευθύτητα πλευρών 98 
5 Επιπεδότητα 98 
6 Υδατοαπορροφητικότητα 99 
7 Αντοχή σε κάµψη 100 
8 Αντοχή σε παγετό 202 
9 Αντοχή σε θερµικό σοκ  104 
10 Χηµική αντοχή 106 
11 Αντοχή στην απόξεση (τριβή) ανυάλωτων πλακιδίων 102 
12 Αντοχή στην απόξεση (τριβή) εφυαλωµένων πλακιδίων 154 
13 Επιτρεπόµενη µήκυνση λόγω θερµικής διαστολής  103 
14 Σκληρότητα επιφανείας κατά MOHS 101 
15 Αντοχή σε σκασίµατα 105 
16 Αντοχή των χρωµάτων στο φως DIN 51094 
17 Σταθερότητα χρώµατος 1194 
18 Αντοχή σε ολίσθηση DIN 51130 
19 Πρότυπη µέθοδος δοκιµής αντοχής σε δηµιουργία τριχοειδών 

ρωγµών (κρακελάρισµα) 945 
20 ∆ειγµατισµός  

ΕΝ  ISO 10545 - 1 
Πηγή: «∆οµική Τεχνολογία, Υλικά & Εφαρµογές», Σ.Κ. Κούκης 
δ. Η κατάταξη, οι ορισµοί, τα χαρακτηριστικά και η σήµανση των πλακιδίων ακολουθούν το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 87. 
Ανάλογα µε τη χρήση τους, τα πλακίδια γενικά κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

Πίνακας 1063.2.6.2 : Κατηγορίες Πλακιδίων ανάλογα µε τη χρήση τους 

# 
Κατηγορία 
(Group) Χρήση 

1 2 3 

1 I Εσωτερικοί χώροι πολύ ελαφράς ή περιορισµένης κυκλοφορίας (π.χ. λουτρά κατοικιών) 

2 II 
Εσωτερικοί χώροι ήπιας κυκλοφορίας (π.χ. εσωτερικά κατοικιών εκτός από κουζίνες, 
κλίµακες και πλατύσκαλα και περιοχές κοντά σε εξόδους) 

3 III ∆άπεδα κατοικιών, γραφείων, εργαστηρίων και άλλων χώρων συνήθους κυκλοφορίας 

4 IV 
∆άπεδα καταστηµάτων, τραπεζών, χώρων εκθέσεων, αεροδροµίων και άλλων 
επαγγελµατικών χώρων µε έντονη κυκλοφορία και για εξωτερικούς χώρους 



ε. Για την επίστρωση των δαπέδων χρησιµοποιούνται κεραµικά εφυαλωµένα πλακίδια πάχους τουλάχιστον 8 mm (υπάρχουν 
και πλακίδια επιστρώσεως δαπέδου µε πάχος 1 cm ή ακόµα και 2 cm), πρώτης διαλογής, τελείως επίπεδα, χωρίς ρωγµές, χαµηλής 
υδατοαπορροφητικότητας, ή µονόχρωµα, µονόπυρα εφυαλωµένα πλακίδια αναλόγων διαστάσεων, ώστε οι αρµοί να είναι συνεχείς, 
µε χαµηλή υδατοαπορροφητικότητα (ε< 3%) και ελάχιστη σκληρότητα επιφανείας 6 της κλίµακας MOHS. Τα πλακίδια δαπέδου θα 
έχουν µεγάλη αντοχή στα σκασίµατα και στην προσβολή από χηµικές ουσίες και θα είναι αντιολισθηρά. 
στ. Τα πλακίδια επίστρωσης δαπέδων και επένδυσης τοίχων διακρίνονται σε πλακίδια µε ειδικά χαρακτηριστικά (π.χ. 
αντιολισθητικά), µε αντοχή στις χηµικές ενώσεις και µε αντοχή στον παγετό. 
ζ. Τα πλακίδια ανάλογα µε την υδατοαπορροφητικότητα τους κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

Πίνακας 1063.2.6.3 : Κατηγορίες Πλακιδίων ανάλογα µε υδατοαπορροφητικότητα 
# Κατηγορία Πρότυπο ΕΛΟΤ 
1 2 3 

1 µε υδατοαπορροφητικότητα Ε ≤ 3%  121, 176 
2 µε υδατοαπορροφητικότητα 3% < Ε ≤ 6% 177, 186 
3 µε υδατοαπορροφητικότητα 6% < Ε ≤ 10% 178, 187 
4 µε υδατοαπορροφητικότητα Ε ≥ 10% 159, 188 

η. Η απορροφητικότητα των τεµαχίων πρέπει να ελαττώνεται µε διαβροχή ή εµβάπτιση σε γλυκό πόσιµο νερό, τόσο όσο 
χρειάζεται για τη σωστή συγκόλληση. 
1063.2.7 Κόλλες 
α. Οι κόλλες επικόλλησης πλακών και πλακιδίων κατηγοριοποιούνται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1322. Τα απαιτούµενα 
χαρακτηριστικά των κολλών που χρησιµοποιούνται για την επικόλληση των πλακιδίων και των πλακών από µάρµαρο ή γρανίτη 
δίνονται επίσης από τα ακόλουθα πρότυπα: 

Πίνακας 1063.2.7 : Ιδιότητες Κολλών Επικόλλησης Πλακιδίων και Πλακών 
# Ιδιότητες Πρότυπο  
1 2 3 

1 αντοχή σε θλίψη ASTM C-349 
2 αντοχή σε κάµψη DIN 1164, ASTM C-348 
3 αντοχή σε απόσπαση  DIN 18156, ΕΝ 12808 
2 πρόσφυση ΕΝ 12003 
3 αντοχή σε ολίσθηση DIN 18156, ΕΝ 1308 

β.  Η κόλλα πρέπει να χρησιµοποιείται πριν το πέρας της ηµεροµηνίας λήξης της και να είναι συµβατή τις προδιαγραφές του 
εργοστασίου παραγωγής των πλακιδίων / πλακών. Η θερµοκρασία εφαρµογής είναι περίπου 5°C - 35°C, ενώ η ελάχιστη 
απαιτούµενη θερµοκρασιακή αντοχή είναι περίπου -30°C ως +70°C. 
1063.2.8 Ρευστοκονίαµα Αρµολόγησης (Αρµόστοκος) 
Τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά του αρµόστοκου αρµολόγησης επιστρώσεων / επενδύσεων πλακιδίων και πλακών από µάρµαρο ή 
γρανίτη είναι τα ακόλουθα: 
• θερµοκρασία εφαρµογής από +5°C ως +35°C 
• θερµοκρασιακή αντοχή από -30°C ως +80°C 
• θλιπτική αντοχή 100 kg/cm2 στις 2 ηµέρες και 280 kg/cm2 στις 28 ηµέρες 
• αντοχή σε κάµψη κατά το DIN 1164 
1063.2.9 Μάρµαρα - Γρανίτες 

1063.2.9.1 Γενικά 
α. Ο τύπος των µαρµάρων και των γρανιτών που χρησιµοποιούνται καθορίζεται από τα κατασκευαστικά σχέδια και την 
Τεχνική Περιγραφή. Τα µάρµαρα και οι γρανίτες προσκοµίζονται σε µορφή πλακών, οι οποίες θα είναι Α’ διαλογής, λειοτριµένες, 
αυστηρά ισοµεγέθεις, οµοιόχρωµες, οµοιογενείς, συµπαγείς, χωρίς ξένες επιβλαβείς προσµίξεις και ελαττώµατα.  
β. Κάθε είδος µαρµάρου και γρανίτη έχει συγκεκριµένη σύσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά καταγεγραµµένα στους 
αντίστοιχους πίνακες του ΙΓΜΕ και στα DIN 52100 – 52113 (σύµφωνα µε εργαστηριακούς ελέγχους). Η επιλογή του είδους του 
µαρµάρου ή γρανίτη γίνεται µε βάσεις τις απαιτήσεις της επίστρωσης (π.χ. χρήση του χώρου, απαιτούµενες µηχανικές αντοχές, 
αντοχές στις καιρικές συνθήκες, στα οξέα, στη φωτιά, σκληρότητα). 
γ.  Πρέπει να διεξάγονται οι απαιτούµενοι εργαστηριακοί έλεγχοι αντοχής στις καιρικές επιδράσεις και οι δοκιµές για τον 
προσδιορισµό των µηχανικών αντοχών των φυσικών λίθων πριν την ενσωµάτωση των υλικών στην κατασκευή. Οι δοκιµές που 
διεξάγονται σύµφωνα µε τα πρότυπα του ΕΛΟΤ είναι οι ακόλουθες: 

Πίνακας 1063.2.9 : ∆οκιµές Αντοχών Φυσικών Λίθων 
# ∆οκιµές Πρότυπο  
1 2 3 

1 αντοχή σε θλίψη ΕΛΟΤ ΕΝ 1926 
2 αντοχή σε εφελκυσµό από κάµψη ΕΛΟΤ ΕΝ 749 
3 αντοχή σε κάµψη από κεντρική φόρτιση ΕΝ 12372 
4 αντοχή σε κάµψη υπό σταθερή ροπή ΕΝ 13161 
4 υδατοαπορροφητικότητα  ΕΛΟΤ ΕΝ 13755 
5 πυκνότητα ΕΛΟΤ ΕΝ 1936 
6 αντοχή σε τριβή (ΒΟΕΗΜΕ) DIN 52108 
7 αντοχή στον παγετό ΕΝ 12371 
8 πετρογραφική εξέταση ΕΝ 12407 

1063.2.9.2 Μάρµαρα 
α. Τα µάρµαρα πρέπει να προέρχονται από καθαρούς ασβεστόλιθους και να είναι συµπαγή, χωρίς κοµµούς, κηλίδες και 
υαλώδεις στρώσεις και απόλυτα κανονικού σχήµατος. Θα έχουν ακριβείς διαστάσεις, µε ακέραιες ακµές, επίπεδη και λεία επιφάνεια. 



β. Για τις επιστρώσεις των εσωτερικών δαπέδων χρησιµοποιούνται πλάκες πάχους 2 cm και για αυτές των εξωτερικών 
δαπέδων 3 cm, εφόσον δεν αναγράφεται διαφορετικά στα κατασκευαστικά σχέδια και στα Συµβατικά τεύχη και δεν απαιτείται 
αλλιώς από την Υπηρεσία. 
γ. Οι επιτρεπόµενες αποκλίσεις του πάχους των µαρµάρινων πλακών αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 1063.2.9.2 : Αποκλίσεις Πάχους Πλακών Μαρµάρου 

# 
Ονοµαστικό Πάχος  
[mm] 

Μέγιστη Απόκλιση 
[mm] 

1 2 3 

1 1,5 - 3 ±10% 
2 3 - 8 ±3 
3 Μεγαλύτερο από 8 ±5 

Πηγή: «∆οµική Τεχνολογία, Υλικά & Εφαρµογές», Σ.Κ. Κούκης 
δ. Οι ανοχές επιπεδότητας κάθε πλάκας δεν θα υπερβαίνουν το 0,2% της µεγαλύτερης διάστασης της. 

1063.2.9.3 Γρανίτες 
α. Οι γρανίτες που χρησιµοποιούνται για την επίστρωση των δαπέδων πρέπει να έχουν ελάχιστο πάχος 2 cm. Οι υπόλοιπες 
διαστάσεις των πλακών από γρανίτη ακολουθούν τα κατασκευαστικά σχέδια και την τεχνική περιγραφή.  
β. Οι γρανίτες που χρησιµοποιούνται για την επένδυση ή επίστρωση εξωτερικών χώρων πρέπει  να ελέγχονται ως προς την 
υδατοαπορροφητικότητα τους. Πρακτικά όσοι γρανίτες, κατά τη δοκιµή προσδιορισµού υδατοαπορροφητικότητας, παρουσιάζουν 
αύξηση βάρους που δεν υπερβαίνει το 1% είναι κατάλληλοι για εξωτερική χρήση. 
γ. Για την πλήρωση των αρµών διαστολής επιστρώσεων δαπέδων από γρανίτη, χρησιµοποιούνται µπρούτζινες λάµες ειδικής 
διατοµής, πάχους 1 cm, άριστης ποιότητας.  
δ. Ως προς τις ανοχές του πάχους και της επιπεδότητας των πλακών ισχύουν τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. 
1063.2.10 Πατώµατα Ξυλείας 

1063.2.10.1 Γενικά 
α. Οι τύποι των πατωµάτων ξυλείας που αντιµετωπίζονται στο παρόν είναι οι ακόλουθοι: 
- ανυψωµένα  
- λωρίδων ξυλείας 

- παρκέ 
- µωσαϊκού παρκέ (ψευτοπαρκέ) 

- αντικολλητής ξυλείας 
- αντικολλητά πλαστικά δάπεδα µε ξύλινο υπόστρωµα 
β. Κατά την επιλογή δαπέδου ξυλείας εξετάζονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του ξύλου: 
- απαιτούµενη αντοχή και σκληρότητα 
- µέγιστη υγρασία 8% 

- οµοιοχρωµία των τεµαχίων καθώς και ότι προέρχονται από την ίδια παρτίδα και ότι δεν παρουσιάζουν ρόζους, σχισµές 
κτλ 
- ότι έχει διαποτισθεί µε τα κατάλληλα προστατευτικά, µυκητοκτόνα βερνίκια 

- ότι έχει την απαιτούµενη σχέση εφαπτοµενικής προς ακτινική συρρίκνωση που εξασφαλίζει από τον κίνδυνο 
στρέβλωσης (πετσικάρισµα) 
- ότι έχει την απαιτούµενη αντιολισθηρότητα και απορροφητικότητα κραδασµών. 

1063.2.10.2 ∆άπεδα Λωρίδων Ξυλείας 
α. Οι συνήθεις λωρίδες ξυλείας που χρησιµοποιούνται έχουν πάχος 21 mm - 33 mm και πλάτος από 45 mm - 70 mm απλά ή 
µε εντορµίες (ραµποτέ) και σε µήκη από 60 cm –150 cm. 
β. Η ξυλεία των λωρίδων πρέπει να είναι οµοιόµορφη, καθαρή, πρώτης διαλογής, χωρίς ρόζους και άλλες ατέλειες. 

1063.2.10.3 ∆άπεδα Παρκέ και Μωσαϊκού Παρκέ 
α.  Για τα δάπεδα παρκέ και µωσαϊκού παρκέ ισχύει το DIN 280. 
β. Οι συνήθεις διαστάσεις του παρκέ είναι πλάτος 40 mm - 70 mm και µήκος 25 cm - 30 cm. 
γ. Το µωσαϊκό παρκέ αποτελείται από µικρές λωρίδες ξυλείας πάχους 10 mm – 11 mm που επικολλούνται µε ειδικές κόλλες 
σε προσυναρµολογηµένες τετράγωνες πλάκες συνήθων διαστάσεων 35 cm x 35 cm ή 48 cm x 48 cm τοποθετηµένες σε βάση ειδικού 
χαρτιού. Η επιφάνεια του µωσαϊκού παρκέ είναι τριµµένη και λουστραρισµένη σε 3 τουλάχιστον στρώσεις µε βερνίκια δαπέδων 
διαρκείας. 
δ. Η ξυλεία που χρησιµοποιείται για τα δάπεδα παρκέ είναι οµοιόµορφη, καθαρή, πρώτης διαλογής, χωρίς ατέλειες και 
προέρχεται από διάφορα είδη σκληρού ξύλου. 

1063.2.10.4 Αντικολλητή Ξυλεία 
α. Τα αντικολλητά δάπεδα διατίθενται σε λωρίδες ραµποτέ (µε εντορµίες) σε πάχη 16 mm – 23 mm. 
β. Οι λωρίδες των 16 mm αποτελούνται από 3 στρώσεις: 
- κατώτερη στρώση από ευγενή ξυλεία Β΄ ποιότητας 

- µεσαία στρώση από MDF υψηλής πυκνότητας 6 mm 
- τελική επιφανειακή στρώση από ευγενή ξυλεία Α’ διαλογής, πάχους 5 mm. 
γ. Τα δάπεδα αυτά παραδίδονται αφού έχουν τριφτεί και λουστραριστεί µε 3 τουλάχιστον στρώσεις βερνικιού δαπέδου 
διαρκείας. 
δ. Για χρήση των δαπέδων αυτών σε υγρούς χώρους είναι απαραίτητη η προστασία της κατώτερης στρώσης µε ανθυγρή 
µεµβράνη. 



ε. Τα αντικολλητά πλαστικά δάπεδα είναι δάπεδα ραµποτέ πλαστικά µε πάχος 7 mm – 9 mm. Κατασκευάζονται από 
ενδιάµεσο φύλλο MDF ή ανθυγρής µοριοσανίδας υψηλής πυκνότητας πάχους 6 mm, που φέρει στο κάτω τµήµα της ειδικό ανθυγρό 
φύλλο πολυαιθυλενίου πάχους τουλάχιστον 1 mm. Η άνω επιφάνεια φέρει διακοσµητικά πλαστικά φύλλα, χρωµατισµένα µε 
οργανικές ύλες σε αποµίµηση διαφόρων ειδών ευγενούς ξυλείας. 

1063.2.10.5 Ανυψωµένα ∆άπεδα 
α. Το ανυψωµένο δάπεδο αποτελείται από τετράγωνες πλάκες συνήθων διαστάσεων 600 mm x 600 mm που εδράζονται σε 
κατακόρυφα µεταλλικά στηρίγµατα, τα οποία επικολλούνται ή βιδώνονται στο δοµικό δάπεδο. Οι πλάκες του ανυψωµένου δαπέδου 
θα µπορούν να αφαιρεθούν µε τη βοήθεια ειδικού ανυψωτικού εργαλείου (διπλής βεντούζας). Η εφαρµογή των κατακόρυφων 
µεταλλικών στηριγµάτων καθώς και η τοποθέτηση των τετράγωνων πλακών γίνεται σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο παρόν, τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Το σύστηµα του δαπέδου θα πρέπει να είναι ισχυρό, άκαυστο, 
σταθερό, στεγανό και αντιστατικό. 
β. Ο πυρήνας των πλακών αποτελείται από υψηλής πυκνότητας πολυσυµπιεσµένη µοριοσανίδα. Η κάτω πλευρά της πλάκας 
και το µισό πάχος των περιµετρικών πλευρών είναι επενδεδυµένα µε ισχυρά κολληµένη γαλβανισµένη χαλύβδινη σκάφη πάχους 0,5 
mm (πάχος γαλβάνισης > 5 µ). Οι περιµετρικές πλευρές είναι λοξοτοµηµένες και καλύπτονται από ηλεκτρικά αγώγιµη (104 Ω) ταινία 
ΡVC, ισχυρά κολληµένη στον πυρήνα και στη λαµαρίνα. Ειδικότερα οι ανοχή των διαστάσεων της πλάκας είναι ± 0,2 mm και η 
ανοχή του πάχους (χωρίς επένδυση) ± 0,3 mm. Η άνω πλευρά των πλακών είναι λεία και θα φέρει επίστρωση Laquer για προστασία 
από την ατµοσφαιρική υγρασία και για την ανύψωση µε ανυψωτικό εργαλείο (βεντούζας). 
γ. Τα στηρίγµατα είναι χαλύβδινα γαλβανισµένα (πάχος γαλβάνισης >8 µ) προσαρµόσιµα για το επιθυµητό ύψος δαπέδου µε 
δυνατότητα διορθωτικής ρύθµισης ύψους κατά ± 30 mm. Στο κάτω άκρο φέρουν πέλµα στήριξης µέσω του οποίου συγκολλούνται µε 
ειδική κόλλα, στο δοµικό δάπεδο. Στο άνω άκρο φέρουν κεφαλή στήριξης των πλακών. Μεταξύ κεφαλής και πλακών φέρουν ειδικό 
παρέµβυσµα από αγώγιµο (104

Ω) PVC. 
δ. Τα πρότυπα που ισχύουν για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δαπέδου είναι τα ακόλουθα: 
- ηχοµόνωση κατά DIΝ 52210 (µετάδοση αεροµεταφερόµενου ήχου µεταξύ παρακείµενων χώρων) 

- αντίσταση διαρροής ως προς τη γη: Rε <108Ω (ηλεκτρική αντίσταση µεταξύ της τελικής επιφάνειας και ενός 
στηρίγµατος) 
- αντοχή σε κατανεµηµένο φορτίο: 30 000 Ν/m2 (βέλος κάµψεως 2 mm) 

- αντοχή σε σηµειακό φορτίο: 5 000 Ν (πέλµα φόρτισης διατοµής 25,4 mm x 25,4 mm στο µέσο της ακµής της πλάκας, 
βέλος κάµψεως 2 mm) 
- πυραντίσταση  κατά DΙΝ 4102 

- θερµική αγωγιµότητα υλικού κατά DΙΝ 4102. 
1063.3 Εκτέλεση Εργασιών 
1063.3.1 Γενικές Απαιτήσεις 
α. Η επεξεργασία της επιφάνειας των δαπέδων θα διεξάγεται µε τη χρήση σύγχρονων µηχανηµάτων. Επιφάνειες που έχουν 
υποβληθεί σε επεξεργασία εξοµάλυνσης ή που έχουν υποστεί λείανση αναλόγως της προβλεπόµενης επίστρωσης, δεν θα 
παρουσιάζουν ανοµοιοµορφίες και τραχύτητα, θα είναι επίπεδες και θα φέρουν την προκαθορισµένη ή απαιτούµενη κλίση. 
β. Οι επιστρώσεις που περιέχουν τσιµέντο (τσιµεντοκονιάµατα, γαρµπιλοµωσαϊκά, πλακοστρώσεις κτλ), µετά την 
αποπεράτωση και µόλις πήξει το κονίαµα τους, πρέπει να διατηρούνται υγρές τουλάχιστον για 3 ηµέρες. Η συχνή διαβροχή της 
επιφάνειας ή η επικάλυψη της µε άµµο, ψάθα, σανίδες, λινάτσα, αδιάβροχο χαρτί, πλαστικά φύλλα κτλ, είναι οι συνηθέστεροι τρόποι 
διατήρησης της υγρασίας στην επίστρωση. Ακόµη, η διατήρηση της υγρασίας µπορεί να εξασφαλισθεί µε τον ψεκασµό της 
επιφάνειας, µε προστατευτική ουσία. Τα δάπεδα τσιµεντοκονίας κατασκευάζονται κατά τρόπο, ώστε να ταιριάζουν µε τα 
χαρακτηριστικά συγκόλλησης και απορροφητικότητας του υποστρώµατος. 
γ. Οι επιστρώσεις σε δάπεδα µε απαίτηση απορροής υδάτων (δώµατα, λουτρά, εξώστες, βαθµίδες, πεζοδρόµια κτλ), πρέπει να 
έχουν οµοιόµορφη κλίση προς το σηµείο απορροής των υδάτων, κατά τα κατασκευαστικά σχέδια και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Σε 
περίπτωση που δεν αναγράφεται διαφορετικά στα κατασκευαστικά σχέδια, οι κλίσεις των επιστρώσεων ορίζονται ως ακολούθως: 
- δάπεδα εσωτερικών χώρων:     0,5% 

- δάπεδα εξωστών, κλιµάκων κτλ:     0,5% 
- δάπεδα δωµάτων, αίθριων:     2% 

- επιστέγαση χωροδικτυωµάτων και αυλάκια απορροής οµβρίων: 6%. 
δ. Στις περιπτώσεις υγρών χώρων για την αποφυγή  διείσδυσης της υγρασίας κάτω από την επίστρωση του δαπέδου µέσω των 
αρµών θα παρεµβάλλεται στεγανωτικό υλικό µεταξύ της στρώσης εξοµάλυνσης και της τελικής επίστρωσης. 
ε. Για την αποφυγή διείσδυσης της υγρασίας του εδάφους στη µόνωση και στην επίστρωση τοποθετείται στεγανωτική 
µεµβράνη µεταξύ του δοµικού δαπέδου και του µονωτικού υλικού. 
1063.3.2 Ανοχές 
α. Τα τελειωµένα δάπεδα δεν θα πρέπει να αποκλίνουν περισσότερο από την επιτρεπόµενη απόκλιση. Ο χρόνος κατά τον 
οποίο διεξάγεται η επίστρωση, η πήξη και η προστασία είναι πολύ κρίσιµος.  
β. Οι επιτρεπτές αποκλίσεις είναι οι εξής: 

- από τη στάθµη σχεδιασµού σε οποιαδήποτε σηµείο της επιφάνειας του δαπέδου: ±5 mm 

- η στάθµη µεταξύ οποιωνδήποτε δύο σηµείων απόστασης 3 m µεταξύ τους: ±3 mm 

- σε οποιοδήποτε σηµείο κάτω από ένα πήχη µήκους 3 m αλφαδιασµένο σε όλες τις κατευθύνσεις: 3 mm  
- σε δάπεδα µε απαίτηση κλίσης, ο πήχης θα τοποθετείται µε την απαιτούµενη κλίση. 
γ. Οι τελικές επιφάνειες πλακιδίων και πλακών µαρµάρου ή γρανίτη δεν θα παρουσιάζουν αποκλίσεις περισσότερο από 2 mm 
κάτω από ένα πήχη µήκους 2 m, τοποθετηµένο σε οποιαδήποτε κατεύθυνση ή 0,5 cm στο σύνολο του χώρου, ενώ η µέγιστη 
απόκλιση των αρµών από την ευθυγραµµία είναι 2 mm / 2 m. 



1063.3.3 ∆είγµατα Κατασκευής 
α. Πριν την έναρξη των κατασκευών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει αντιπροσωπευτικά δείγµατα για κάθε 
είδος επίστρωσης του έργου προς έγκριση από την Υπηρεσία. Τα συστήµατα αυτά θα συµφωνούν µε τα αντίστοιχα πρότυπα και 
κανονισµούς και θα πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο παρόν Τεύχος. 
 β. Οι διαστάσεις κάθε δείγµατος και ο χώρος κατασκευής του θα καθορίζονται από την Υπηρεσία. Τηρούνται πάντως οι 
ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: 
- Η επιφάνεια των δειγµάτων επιστρώσεων δεν θα είναι µικρότερη από 5 m2.  
- Τα δείγµατα θα περιλαµβάνουν και αρµούς διαστολής. 
γ. Από τα προτεινόµενα έτοιµα βιοµηχανικά δάπεδα υποβάλλονται δείγµατα επαρκών διαστάσεων προς έγκριση στην 
Υπηρεσία, πριν από την κατασκευή δειγµάτων. 
δ. Οι επιστρώσεις που θα κατασκευαστούν θα είναι εφάµιλλες ή και καλύτερες των εγκεκριµένων δειγµάτων. Ο Ανάδοχος δεν 
θα προχωρά στην κατασκευή πριν να εξασφαλίσει την έγκριση της Υπηρεσίας για τα κατασκευασθέντα δείγµατα. 
1063.3.4 Προστασία  
α. Οι σωλήνες ζεστού νερού τυλίγονται τουλάχιστον µε χαρτί οικοδοµής ή αφρώδες µονωτικό σύµφωνα µε τα σχέδια 
λεπτοµερειών πριν από την επίστρωση τσιµεντοκονίας. Στις περιπτώσεις που η επικάλυψη των παροχών είναι µικρότερη από 50 mm, 
θα τοποθετείται ένα κάλυµµα ενίσχυσης από γαλβανισµένο πλέγµα µαλακού χάλυβα. 
β. Οι επιφάνειες θα προστατεύονται έναντι ενδεχόµενων φθορών, µέχρι την παραλαβή τους από την Υπηρεσία. ∆εν 
επιτρέπεται η κυκλοφορία επί των τελειωµένων δαπέδων για τουλάχιστον 3 - 4 ηµέρες. Σε αντίθετη περίπτωση θα τοποθετείται ένα 
προσωρινό προστατευτικό πέρασµα. Οι επιφάνειες δεν θα παραδίδονται προς χρήση πριν να ολοκληρωθεί η σκλήρυνση της 
επίστρωσης. Ακόµα και µετά τη σκλήρυνση της επίστρωσης οι επιφάνειες θα προστατεύονται και θα συντηρούνται επαρκώς, ώστε 
να αποφεύγονται ενδεχόµενες φθορές. 
1063.3.5 Προετοιµασία 
α. Η Υπηρεσία πριν από οποιαδήποτε εργασία επιστρώσεων ελέγχει την απαιτούµενη συµπύκνωση και υγροµόνωση του 
υποστρώµατος του δαπέδου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που αναγράφονται στο παρόν και στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη. 
β. Η προετοιµασία της προς επίστρωση επιφάνειας περιλαµβάνει την αφαίρεση ελαίων καλουπιών, παρασκευασµάτων 
σκλήρυνσης και άλλων επιβλαβών ουσιών. Στις περιπτώσεις που χρησιµοποιούνται ειδικά προϊόντα συγκόλλησης, οι επιφάνειες θα 
πρέπει να καθαρίζονται και να προετοιµάζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή των προϊόντων αυτών. 
γ. Πριν τις εργασίες δαπεδόστρωσης ο Ανάδοχος ελέγχει το προς επίστρωση δάπεδο και προβαίνει στις απαραίτητες 
επιδιορθώσεις. ∆εν θα εκτελούνται εργασίες σε επιφάνειες που παρουσιάζουν ατέλειες, χωρίς προηγούµενη έγκριση της Υπηρεσίας. 
Εξετάζονται τα ακόλουθα: 

- ξεφλούδισµα 
- ρωγµές, κούφια, σαθρά, φυσαλίδες 
- υπερβολική ξηρότητα ή υγρασία 

- χαρακτηριστικά απορροφήσεως υγρασίας 
- πιθανή αστάθεια της επιφάνειας 

- επιφάνειες που δεν έχουν τοποθετηθεί οι προβλεπόµενες Η/Μ εγκαταστάσεις, εισέχοντα ή εξέχοντα εντοιχισµένα Η/Μ 
- ανοµοιοµορφίες 

- λανθασµένες ή µη υπάρχουσες κλίσεις 
- ελαιώδεις λεκέδες (από λάδια καλουπιών) 
δ. Στην περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος διείσδυσης της υγρασίας στο υπόστρωµα (τσιµεντοκονία) της επίστρωσης, 
απαιτείται στεγάνωση ή οποία, αν δεν έχει τοποθετηθεί ήδη στην κάτω επιφάνεια του δοµικού δαπέδου, τοποθετείται µεταξύ του 
δοµικού δαπέδου και του υποστρώµατος. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την προφύλαξη της στεγάνωσης από φθορές και 
κακώσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών. 
ε. Εφόσον απαιτείται στρώση εξοµάλυνσης µεταξύ της επίστρωσης και του δοµικού δαπέδου, αυτή µπορεί να είναι είτε από 
τσιµεντοκονία, είτε από χυτό αυτοεπιπεδούµενο δάπεδο. 
- Για τις τσιµεντοκονίες ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραρο «Τσιµεντοκονίες» που ακολουθεί. 

- Το χυτό αυτοεπιπεδούµενο δάπεδο τοποθετείται σε υπόβαθρο καθαρό από σκόνες, λίπη, λάδια, βαφές κτλ. Τα 
απορροφητικά υποστρώµατα πρέπει να διαβρέχονται πριν την εφαρµογή. Όσον αφορά στην τοποθέτηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να ακολουθήσει τις οδηγίες του κατασκευαστή του δαπέδου (µέθοδος εφαρµογής, περιβαλλοντικές συνθήκες, πάχος κτλ). 
1063.3.6 Αρµοί 
α. Γενικά για τους αρµούς διαστολής ισχύει το σχετικό άρθρο «Αρµοί ∆ιαστολής». 
β. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη µελέτη πρέπει να διαµορφώνονται εγκάρσιοι αρµοί στα µονολιθικά δάπεδα και στα 
δάπεδα µε συναρµογή µε το υπόστρωµα, µε τη µέθοδο κοπής αρµού, εντός 7 ηµερών από την επίστρωση του δαπέδου, διατηρώντας 
ευθείες γραµµές και σε βάθος 1/4 του συνολικού πάχους της επίστρωσης. 
γ. Στις βάσεις τοίχων, υποστηριγµάτων κτλ, οι τσιµεντοκονίες διαστρώνονται µε αυλακωτό ασφαλτικό φύλλο. Τυχόν 
προεξοχές θα αφαιρούνται από τον Ανάδοχο πριν από την παράδοση του κτιρίου. 
δ. Στους αρµούς διαστολής του κτιρίου τοποθετούνται αρµοκάλυπτρα κατάλληλων διαστάσεων, στερεωµένα στο υπόστρωµα, 
τα οποία αποτελούν και τους οδηγούς της επίστρωσης. 
1063.3.7 Τσιµεντοκονίες  
α. Οι τσιµεντοκονίες θα είναι είτε έτοιµες είτε θα παρασκευάζονται στο εργοτάξιο.  
- Η έτοιµη τσιµεντοκονία συνήθως είναι σε ξηρή µορφή και χρειάζεται ανάµιξη µε νερό πριν διαστρωθεί. Οι 
απαιτούµενες αναλογίες δίδονται από τον κατασκευαστή του υλικού και ο Ανάδοχος υποχρεούται να τις ακολουθήσει. Η ίδια 
τσιµεντοκονία µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως δάπεδο σε δευτερεύοντες χώρους (υπόγεια, αποθήκες κτλ). 
- Για τις τσιµεντοκονίες χρησιµοποιούνται µίγµατα 1:3 και 1:41/2 τσιµέντου / ξηρή άµµο (αναλογία βάρους) µε την 
ελάχιστη ποσότητα νερού, που δίνει επαρκή πλαστικότητα µε πρόσθετο βελτιωτικό σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Για 
τσιµεντοκονίες µε πάχος µεγαλύτερο ή ίσο από 40 mm, ο Ανάδοχος µπορεί να χρησιµοποιήσει µίγµα 1:11/2:3 τσιµέντου / ξηρά 



λεπτόκοκκα αδρανή / ξηρά χονδρόκοκκα αδρανή (σε αναλογία βάρους) χρησιµοποιώντας µέγιστο µέγεθος κόκκου 10 mm για τα 
χονδρόκοκκα αδρανή, µε πρόσθετο βελτιωτικό κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή υπό την προϋπόθεση ότι η τσιµεντοκονία αυτή θα 
είναι κατάλληλη για την επίστρωση. Η περιεκτικότητα σε νερό θα είναι τόση, ώστε να παράγεται εργάσιµο µίγµα. 
β. Στις περιπτώσεις που οι τσιµεντοκονίες έχουν πάχος µικρότερο των 40 mm, η συναρµογή µε το υπόστρωµα επιτυγχάνεται 
κατόπιν προετοιµασίας µε κατάλληλο βελτιωτικό πρόσφυσης. Η εκτράχυνση της επιφάνειας µπορεί να παραλειφθεί, εκτός από τις 
περιπτώσεις που η επιφάνεια είναι υπερβολικά λεία. Για τσιµεντοκονίες παχύτερες από 40 mm, η διάστρωση γίνεται επί καθαρού 
υποστρώµατος που έχει υγρανθεί µε πόσιµο νερό. 
γ. Θα χρησιµοποιείται ο απαιτούµενος οπλισµός για την επαρκή ανάληψη των επιβαλλόµενων φορτίων. Το είδος του 
πλέγµατος που τοποθετείται, υποδεικνύεται στα κατασκευαστικά σχέδια του Αναδόχου. Εφόσον δεν καθορίζεται αλλιώς στη µελέτη, 
ο οπλισµός θα αποτελείται από συγκολληµένα πλέγµατα 50 mm x 50 mm x 1 mm από γαλβανισµένο χαλύβδινο σύρµα. Για 
τσιµεντοκονία πάχους 25 mm - 40 mm τοποθετείται µία στρώση πλέγµατος, ενώ για τσιµεντοκονία πάχους µεγαλύτερου από 40 mm 
τοποθετούνται δύο στρώσεις.  
δ. Για τη διάστρωση τσιµεντοκονίας χρησιµοποιούνται χαλύβδινοι ή ξύλινοι οδηγοί µε ευθύγραµµες ακµές που θα 
τοποθετούνται µε ανοχές ± 2 mm από την απαιτούµενη τελική στάθµη. Τα άκρα των οδηγών θα βρίσκονται στην ίδια στάθµη. Οι 
οδηγοί θα ελέγχονται για τη σωστή στερέωση τους. 
ε. Μετά την περάτωση η τσιµεντοκονία θα πρέπει να παραµένει υγρή για µία περίοδο τουλάχιστον 7 ηµερών ή για όσο χρόνο 
απαιτείται για µία σωστή πήξη και σκλήρυνση. 
στ. Η περίοδος ξήρανσης της τσιµεντοκονίας είναι περίπου 2 - 6 εβδοµάδες ανάλογα µε το πάχος. Η υγρασία της 
τσιµεντοκονίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 3% πριν την τοποθέτηση ελαστικών δαπέδων. Οι τσιµεντοκονίες θα πρέπει να 
προστατεύονται από υπερβολικά ταχεία ή ανοµοιόµορφη ξήρανση. 
ζ. Τα δάπεδα τσιµεντοκονίας (όχι έτοιµης) αποτελούνται από 2 στρώσεις τσιµεντοκονιάµατος 450 kg τσιµέντου µε 
χονδρόκοκκη και µετριόκοκκη άµµο και µια στρώση πατητού τσιµεντοκονιάµατος 600 kg τσιµέντου µε λεπτόκοκκη άµµο.  
η. Τα σοβατεπί από τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου έχουν πάχος 1,5 cm και πλάτος µέχρι 10 cm πατητό µε µυστρί 
µέχρι την επίτευξη τελείως λείας επιφάνειας. 
θ. Τα λούκια τσιµεντοκονίας κατασκευάζονται στη συνάντηση εξωτερικών τοιχοποιιών και οριζόντιων στοιχείων του κτιρίου, 
είναι καµπύλου σχήµατος και έχουν διαστάσεις διατοµής σύµφωνα µε τα σχέδια. Χρησιµοποιείται τριπτή τσιµεντοκονία 450 kg 
τσιµέντου. Η οµοιοµορφία του σχήµατος επιτυγχάνεται µε τη χρήση οδηγού (µουρέλου). Οπλίζονται απαραίτητα µε κοτετσόσυρµα. 
Η εργασία θα είναι επιµελής, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης υγροµόνωση. 
ι. Η στέψη των στηθαίων µε τσιµεντοκονίαµα έχει πάχος 3 cm και αποτελείται από δύο στρώσεις τσιµεντοκονιάµατος των 
450 kg τσιµέντου µε χονδρόκοκκη και µετριόκοκκη άµµο και από µια τρίτη στρώση πατητού τσιµεντοκονιάµατος των 600 kg 
τσιµέντου µε λεπτόκοκκη άµµο. Η τρίτη στρώση θα είναι πατητή µε µυστρί στην επιφάνεια αλλά και στην κάθετη µε διαµόρφωση 
των κλίσεων για την απορροή των υδάτων. 
1063.3.8 Βιοµηχανικό ∆άπεδο µε Σκληρυντικό  
α. Το υπόστρωµα επί του οποίου διαστρώνεται το βιοµηχανικό δάπεδο πρέπει να έχει σκληρυνθεί και εκτραχυνθεί πριν τη 
διάστρωση. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: 
- Όπλιση της επιφάνειας µε δοµικό πλέγµα τουλάχιστον Τ131. 

- ∆ιάστρωση τσιµεντοκονίας των 300 kg τσιµέντου, µε χονδρόκοκκη άµµο (0/7), συνεχούς κοκκοµετρικής διαβάθµισης 
(η άµµος θα περιέχει όλα τα µεγλεθη κόκκων και σε ποσοστά όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις κοκκοµετρικές καµπύλες). Το 
συνολικό πάχος της στρώσης δεν θα είναι µεγαλύτερο από 40 mm. Λαµβάνονται όλα τα µέτρα για την εξασφάλιση της 
οριζοντιότητας, των κλίσεων και της ενσωµάτωσης όλων των απαραίτητων εγκαταστάσεων και λοιπών εξαρτηµάτων του έργου. 
Κατά το χρόνο που η τσιµεντοκονία είναι νωπή αλλά και έχει αποκτήσει ικανή αντοχή (πρέπει να έχει κάθιση περίπου 4 cm – 6 cm 
και να ρευστοποιείται µε ρευστοποιητή) διασπείρεται το σκληρυντικό σε 2 δόσεις. Ο ρευστοποιητής είναι απαραίτητος για την 
εξάλειψη της εξίδρωσης, λόγω της οποίας προκαλούνται επιφανειακές ρηγµατώσεις και µείωση της επιφανειακής µηχανικής 
αντοχής. Μετά κάθε διασπορά του σκληρυντικού υλικού στη τσιµεντοκονία, εφαρµόζεται συµπίεση µε µηχανικούς λειαντήρες, 
αποτέλεσµα της οποίας είναι η ενσωµάτωση του υλικού και η δηµιουργία µονολιθικού δαπέδου χωρίς κίνδυνο αποκόλλησης.  
Συνοπτικά τα στάδια εφαρµογής είναι τα ακόλουθα: 
- διαµόρφωση µε δονητικό πήχη της επιφάνειας της τσιµεντοκονίας 
- διασπορά του σκληρυντικού υλικού (2/3 της ποσότητας), κατά το πρώτο στάδιο της πήξης της τσιµεντοκονίας 

- επεξεργασία της επιφάνειας µε µηχανικό λειαντήρα 
- διασπορά του υπόλοιπου σκληρυντικού υλικού (υπόλοιπο 1/3 της ποσότητας) 

- φινίρισµα της επιφάνειας µε µηχανικό λειαντήρα προς κατασκευή λείας και αντιολισθηρής επίστρωσης 
- χάραξη και κοπή των ψευδοαρµών, διατοµής 5 mm x 10 mm (η βάθους ίσου µε το 1/4 του συνολικού πάχους της 
τσιµεντοκονίας), σε φάτνωµα περίπου 20 m2 - 25 m2 
- προστασία επιφάνειας προς αποφυγή ρηγµατώσεων, µε βρεγµένες λινάτσες επί 7 ηµέρες, από την ελαφρά κυκλοφορία 
πεζών επί άλλες 36 h - 48 h και από αυτή των οχηµάτων επί άλλες 5 ηµέρες. 
β. Οι ψευδοαρµοί πληρούνται µε ασφαλτικό υλικό. 
γ. Η τελική επιφάνεια του δαπέδου πρέπει να είναι αντιολισθηρή. 
δ. Όπου προβλέπεται από την εγκεκριµένη µελέτη, το δάπεδο θα χρωµατίζεται µε εποξειδικό χρώµα, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην ΕΤΣΥ. Η εργασία συνιστάται να εκτελεστεί µετά την κατασκευή των άλλων τελειωµάτων του χώρου, ώστε ο 
χρωµατισµός να διατηρηθεί σε άριστη κατάσταση µέχρι την παράδοση του έργου. 
1063.3.9 Μωσαϊκά 
α. Προβλέπονται κατά κανόνα µωσαϊκά µε λευκό τσιµέντο. Το είδος, το χρώµα και το µέγεθος των ψηφίδων καθώς και το 
µεταλλικό χρώµα φόντου, καθορίζεται από την αρχιτεκτονική µελέτη. Σε αντίθετη περίπτωση ο Ανάδοχος ακολουθεί τις σχετικές 
οδηγίες της Υπηρεσίας. Το πάχος του µωσαϊκού θα είναι 30 mm µε λευκό τσιµέντο αναλογίας τουλάχιστον 17 kg/m2 και ψηφίδες 
µέχρι Νο 8. 
β. Η ανάµιξη των υλικών γίνεται µε µηχανικό αναµικτήρα και το µίγµα που θα προκύψει πρέπει να είναι πλαστικό. 



γ. Η εξοµάλυνση της επιφάνειας γίνεται µε γαρµπιλόδεµα ελαχίστου πάχους 3 cm, λιθοσύντριµµα (γαρµπίλι) διαστάσεων 0,4 
cm - 1 cm και αναλογία τσιµέντου 17 kg/m2. 
δ. Στα µωσαϊκά δάπεδα που εγκιβωτίζονται σε µαρµάρινες περιµετρικές µπορντούρες (περιθώρια) κατασκευάζονται αρµοί σε 
κάνναβο περίπου 4 m x 4 m ως εξής: 
- είτε µε ευθύγραµµες διασταυρούµενες λάµες αλουµινίου 35/3 mm που στερεώνονται πριν την διάστρωση του µωσαϊκού 
σε τάκους ισχυρής τσιµεντοκονίας ανά 50 cm 
- είτε µε τοµή του µωσαϊκού µε τροχό (αρµοκόφτη) σ’ όλο το πάχος του και σε πλάτος 6 mm - 10 mm που πληρούται, 
αφού καθαριστεί πολύ καλά µε πεπιεσµένο αέρα, µε ειδικό υλικό πλήρωσης αρµών δαπέδων ή υδαρές τσιµεντοκονίαµα χυτού 
τσιµέντου, µε ή χωρίς µεταλλικό χρώµα, κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας 
- είτε µε ταινίες µαρµάρου, πλάτους 3 cm - 5 cm. 
ε. Τα στάδια της επίστρωσης µωσαϊκού είναι συνοπτικά τα ακόλουθα: 
- διαβροχή υποστρώµατος 

- διάστρωση δαπέδου  
- κυλίνδρωση 

- διασπορά ψηφίδων 
- κυλίνδρωση και διαβροχή µε αριάνι 

- λείανση 
- στίλβωση 
στ. Το υλικό κυλινδρώνεται επαρκώς και µε ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε να αφήνει όσο το δυνατό λιγότερα κενά (φωλιές) και 
κατά τη λείανση της επιφάνειας να µην αποκολλούνται οι ψηφίδες. ∆εν πρέπει ωστόσο να κυλινδρώνεται υπερβολικά, γιατί το αριάνι 
βγαίνει στην επιφάνεια και αφήνει το υπόστρωµα ασύνδετο και µε µεγάλα κενά. Τα κενά πληρούνται (στοκάρονται) µε ισχυρό 
κονίαµα από µαρµαρόσκονη ή από τα ίδια υλικά µε το τσιµεντοκονίαµα του µωσαϊκού, αφού προηγουµένως αφαιρεθεί η παιπάλη. 
Μετά την διάστρωση του µωσαϊκού, το δάπεδο διαβρέχεται 3 φορές την ηµέρα, επί 3 ηµέρες τουλάχιστον. 
ζ. Ακολουθεί το πρώτο τρίψιµο µε µηχανή λείανσης µωσαϊκών µε σύγχρονη διαβροχή. Στη συνέχεια το δάπεδο καθαρίζεται, 
πλένεται και στοκάρεται. Μετά τουλάχιστον 5 ηµέρες γίνεται το δεύτερο τρίψιµο, καθάρισµα, πλύσιµο και στοκάρισµα. Η λείανση 
γίνεται το νωρίτερο 1 εβδοµάδα µετά την επίστρωση. Σε σηµεία µε δύσκολη πρόσβαση η λείανση γίνεται µε το χέρι ή µε τριβείο. Ο 
κονιορτός που δηµιουργείται λόγω της εργασίας λείανσης πρέπει να αποµακρύνεται, έτσι ώστε να µην επικάθεται στις τοιχοποιίες 
και στα υπόλοιπα τµήµατα της κατασκευής και να µη δυσχεραίνει τις µετέπειτα εργασίες. Η λείανση στα περιθώρια γίνεται µε 
τριβείο ή χειρονακτικά. Εφόσον χρειαστεί πληρώνονται τυχόν κενά (στοκάρονται) και κατόπιν διεξάγεται συµπληρωµατική λείανση. 
η. Τέλος το δάπεδο στιλβώνεται µε ειδικό υγρό στίλβωσης µωσαϊκών της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η ποιότητα της στίλβωσης 
στο καθαρό µωσαϊκό, ακόµα και στα σηµεία µε δύσκολη πρόσβαση θα πρέπει να είναι άριστη. 
θ. Όσον αφορά στους αρµούς διαστολής ισχύουν τα αναγραφόµενα στο άρθρο «Αρµοί ∆ιαστολής». 
ι. Η στάθµη των καλυµµάτων και εσχάρων φρεατίων και σιφωνιών δαπέδου θα είναι κατά 5 mm χαµηλότερη από την στάθµη 
του γύρω δαπέδου και ποτέ ίση ή υψηλότερη.  
1063.3.10  Πλάκες Τσιµέντου 
α. Η ποιότητα των κονιαµάτων και των σχετικών υλικών ακολουθεί τα αναφερόµενα στο άρθρο «Κονιάµατα», ενώ για την 
παρασκευή τους ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο «Πλακίδια». Ειδικότερα το κονίαµα που χρησιµοποιείται είναι των 450 
kg τσιµέντου και έχει πάχος 2 cm – 3 cm. 
β. Η τοποθέτηση των πλακών τσιµέντου θα εκτελεστεί κατά αντίστοιχο τρόπο µε την εργασία τοποθέτησης κεραµικών 
πλακιδίων που περιγράφεται στην παράγραφο «Πλακίδια». 
1063.3.11 Λινοτάπητες 
α. Τα κολλητά δάπεδα γενικά διαστρώνονται σε συνθήκες θερµοκρασίας που υποδεικνύονται από το εργοστάσιο παραγωγής. 
Τα φύλλα των δαπέδων παραµένουν στους προς επίστρωση χώρους 1 - 2 ηµέρες πριν την διάστρωση τους, προκειµένου να υποστούν 
µέσα σε αυτό το χρονικό διάστηµα τις αλλοιώσεις από τις συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας του χώρου, πάντα κατά τις οδηγίες 
του κατασκευαστή τους. 
β. Η απαιτούµενη εξοµάλυνση του προς επίστρωση δαπέδου γίνεται µε ειδικά υλικά προδιαγραφών του κατασκευαστή της 
επίστρωσης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις οδηγίες αυτές και ως προς τον απαιτούµενο αριθµό στρώσεων του υλικού 
εξοµάλυνσης. ∆εν επιτρέπεται η επικόλληση λινοτάπητα σε υπόστρωµα που είναι τραχύ και φέρει ανοµοιοµορφίες. Μετά την 
εξοµάλυνση διαστρώνεται το υλικό συγκόλλησης και επικολλάται το υλικό µε ιδιαίτερη επιµέλεια.  
γ. Μεταξύ των φύλλων του λινελαίου τοποθετείται ελαστικό κορδόνι. Τα κορδόνια (συµπεριλαµβανοµένων και αυτών στις 
συναρµογές περιθωρίου – δαπέδου) πρέπει να βρίσκονται σε ευθυγραµµία, να µην προεξέχουν από το τελικό δάπεδο και οι 
συναρµογές τους να είναι αρίστης εµφάνισης. 
δ. Η συναρµογή του περιθωρίου και της επίστρωσης του δαπέδου επιτυγχάνεται είτε µε την τοποθέτηση κορδονιού στη γωνία 
τοιχοποιίας – δαπέδου, και την τοποθέτηση λωρίδας περιθωρίου ύψους 8 cm από το ίδιο ή διαφορετικό υλικό µε το δάπεδο, είτε µε 
την κοπή του φύλλου του λινελαίου σε µικρή απόσταση από την τοιχοποιία (περίπου 10 cm), την τοποθέτηση κορδονιού σε εκείνο το 
σηµείο, κατόπιν την τοποθέτηση του επόµενου φύλλου λινελαίου και την καµπύλωσή του στη γωνία τοιχοποιίας - δαπέδου, ώστε να 
επικολληθεί στο απαιτούµενο ύψος επί της τοιχοποιίας. Στην περίπτωση αυτή τοποθετείται στη γωνία ειδικός οδηγός διαµόρφωσης. 
ε. Το δάπεδο καθαρίζεται και στιλβώνεται µετά το πέρας όλων των οικοδοµικών εργασιών του χώρου, στον οποίο 
τοποθετείται. Για τον καθαρισµό και τη στίλβωση του δαπέδου απαιτούνται ειδικά εργαλεία και υλικά που πρέπει να ακολουθούν τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού επίστρωσης. 
1063.3.12 Πλακίδια 

1063.3.12.1 Γενικές Απαιτήσεις 
α. Τα συστήµατα εγκατάστασης κεραµικών πλακιδίων αξιολογούνται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1204. 
β. Η θερµοκρασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης των πλακιδίων και για τουλάχιστον 3 
ηµέρες µετά την τοποθέτηση πρέπει να παραµένει πάνω από 10°C. Στην περίπτωση χρήσης αερόθερµου ή άλλου θερµαντικού 
σώµατος ο αέρας θα κατευθύνεται προς τα έξω για την αποφυγή φθορών λόγω διοξειδίου του άνθρακα. 



γ. Οι επικολλούµενες πλάκες και πλακίδια πρέπει να έχουν υγρανθεί, ώστε η πήξη της κόλλας ή του κονιάµατος να είναι 
οµαλή.  
δ. Προετοιµασία Επιστρώσεων µε Πλακίδια 
- Πριν από την επίστρωση τσιµεντοκονίας επάνω σε υπόστρωµα από σκυρόδεµα, το σκυρόδεµα αυτό επαλείφεται µε 
άφθονο γαλάκτωµα PCI (Polychemie) ή άλλο εγκεκριµένο ισοδύναµο συνδετικό. 
- Οι εργασίες επιστρώσεων και επενδύσεων µε πλακίδια θα ξεκινούν µετά την πάροδο τουλάχιστον 4 εβδοµάδων από την 
κατασκευή του δοµικού δαπέδου. 
- Το προσωπικό του Αναδόχου αριθµεί τα πλακίδια, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή τοποθέτηση τους. Τα πλακίδια πριν 
την τοποθέτηση τους πρέπει να έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
ε. Κοπή και συναρµογές πλακιδίων 
- Η κοπή πλακιδίων περιορίζεται στην ελάχιστη δυνατή και θα γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε κανένα πλακίδιο να µην έχει 
επιφάνεια µικρότερη από το µισό της κανονικής επιφάνειας του. 
- Οι ακατέργαστες ακµές που προέρχονται από κοπές και τρυπήµατα θα λειαίνονται. Οι ακµές κοπής πλακιδίων θα είναι 
ίσες και οµαλές και θα εφαρµόζουν µε ακρίβεια σε τοµές και γύρω από εµπόδια.  
- Στην περίπτωση που στην προς επίστρωση επιφάνεια υπάρχουν προεξέχοντα τεµάχια (πχ Η/Μ εγκαταστάσεις και 
σωληνώσεις), η κοπή των πλακιδίων θα γίνεται έντεχνα, έτσι ώστε µετά την τοποθέτηση και την αρµολόγηση, να καλύπτεται η οπή 
από τα ειδικά εξαρτήµατα (ροδέλες, καµπάνες, κτλ). και να είναι συνεπίπεδη µε το υπόλοιπο δάπεδο.  
- Οι ακµές πλακιδίων στους αρµούς διαστολής µορφώνονται κατάλληλα, ώστε να µπορούν να διαστρωθούν σωστά τα 
υλικά πλήρωσης και σφράγισης. Θα έχουν οµοιόµορφη επιφάνεια, έτσι ώστε να δέχονται την προκαταρκτική στρώση των 
στεγανοποιητικών υλικών. Τυχόν υπερχειλίσεις υλικού από τις ακµές αυτές θα αφαιρούνται µε λείανση, εφόσον απαιτείται από τον 
κατασκευαστή του υλικού σφράγισης αρµών. 
στ. Οι πλάκες και τα πλακίδια επικολλούνται πάντοτε µε φρέσκα κονιάµατα και κόλλες, των οποίων η πήξη δεν έχει αρχίσει 
ακόµα. 
• Συνδετικό Κονίαµα 
- Στα πλακίδια που φέρουν εγκοπές στην οπίσθια πλευρά τους το κονίαµα θα πρέπει να τοποθετείται απευθείας στα 
πλακίδια. 
- Τα ενδεχόµενα κενά πληρούνται µε το ίδιο κονίαµα που χρησιµοποιήθηκε για το υπόστρωµα. 
- Το συνδετικό κονίαµα πλακιδίων δαπέδου θα είναι των 450 kg τσιµέντου και η τσιµεντοκονία πληρώσεως των κενών 
θα είναι των 600 kg τσιµέντου. 
• Κόλλα 
- Ο χώρος πρέπει να αερίζεται επαρκώς.  

- Η ποσότητα που χρησιµοποιείται πρέπει να είναι επαρκής, ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή συγκόλληση των πλακιδίων, 
να µην εξατµίζεται και να µη δηµιουργεί φυσαλίδες και αποκολλήσεις. Η χρήση υπερβολικής ποσότητας κόλλας δεν ενδείκνυται, 
γιατί προκαλείται εξίδρωση (δακρύσµατα), κυρίως στις περιοχές συναρµογής των πλακιδίων.  

- Η κόλλα διαστρώνεται µε ειδική οδοντωτή σπάτουλα µε πατούρα. 
- Η αρµολόγηση γίνεται µετά την έλευση ικανού χρονικού διαστήµατος από την τοποθέτηση των πλακιδίων, το οποίο 
ορίζεται από τον κατασκευαστή του υλικού συγκόλλησης. 
ζ. Κατά τακτά χρονικά διαστήµατα θα αφαιρείται ένα πλακίδιο µόλις τοποθετηµένο για να επιβεβαιώνεται ότι η όπισθεν 
πλευρά του έχει επικαλυφθεί σωστά. 
η. Μετά την αρµολόγηση και αφού σκληρυνθεί ο αρµόστοκος, ακολουθεί επιµελής καθαρισµός και τρίψιµο της επιφάνειας 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής των πλακιδίων. ∆εν θα χρησιµοποιούνται λάδια και στιλβωτικές ουσίες ούτε 
και διαλύµατα οξέων χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη λήψη των 
απαραίτητων µέτρων προστασίας για την αποφυγή της προσβολής των υλικών από οξέα. 
θ. Οι επιστρώσεις γύρω από καλύµµατα, εντοιχισµένα κουτιά Η/Μ κτλ, τα οποία βρίσκονται σε εσοχή, θα είναι συνεπίπεδες 
µε τις παρακείµενες επιφάνειες. Οι αρµοί θα διαµορφώνονται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι συνεχείς. 
ι. Σε χώρους αποδυτηρίων, ντους και άλλους χώρους όπου υπάρχει απαίτηση απορροής υδάτων, η διάστρωση των πλακιδίων 
γίνεται µε ελάχιστες κλίσεις προς τις αποχετεύσεις όπως ορίζεται στην παράγραφο «Γενικές Απαιτήσεις» της παρούσας και οι 
εσχάρες των φρεατίων θα είναι ταπεινωµένες κατά 5 mm. 

1063.3.12.2 Αρµοί  
α. Για τους αρµούς διαστολής ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο «Αρµοί ∆ιαστολής» µε τις ακόλουθες συµπληρώσεις. 
- Οι αρµοί θα επεκτείνονται σε όλο το υπόστρωµα και στο χονδροκονίαµα στις ίδιες θέσεις µε τους αρµούς διαστολής του 
φέροντος οργανισµού του κτιρίου και όπου η επιφάνεια υπερβαίνει σε µήκος τα 5 m και σε συµφωνηµένα ίσα οριζόντια και 
κατακόρυφα διαστήµατα σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή των πλακιδίων, αλλά όχι περισσότερο από 4,5 m σε 
επιστρώσεις εσωτερικών χώρων και 3 m σε επιστρώσεις εξωτερικών χώρων. 
- Οι αρµοί διαστολής πρέπει να στεγανοποιούνται. 
- Οι αρµοί διαστολής της κατασκευής δεν θα καλύπτονται µε πλακίδια αλλά µε ειδικά υλικά πλήρωσης - σφράγισης - 
κάλυψης. Θα ζητείται η γνώµη της Υπηρεσίας και θα λαµβάνεται η έγκρισή της για όλα τα προτεινόµενα µέτρα σχετικά µε τη 
µέθοδο µόρφωσης αρµών διαστολής, λωρίδων κτλ. 
β. Αρµοί µεταξύ των Πλακιδίων 
- Μεταξύ των πλακιδίων διαµορφώνονται αρµοί µε πλάτος που κυµαίνεται µεταξύ 1 mm - 3 mm, απολύτως 
ευθυγραµµισµένοι και ισοπαχείς, κάθετοι µεταξύ τους και κάθετοι προς τους κύριους άξονες του χώρου, ευθύγραµµοι µεταξύ τοίχων 
και δαπέδων, εκτός αν υπάρχει διαφορετική υπόδειξη (από τα σχέδια ή την Υπηρεσία).  
- Τα πλάτη των αρµών µεταξύ των πλακιδίων διαµορφώνονται µε την παρεµβολή ειδικών σταυροειδών παρεµβυσµάτων 
που αφαιρούνται πριν την αρµολόγηση.  



- Το τελείωµα και οι ενώσεις πλακιδίων µε τµήµατα ή αντικείµενα που µπορεί να µετακινούνται δεν γίνεται µε κονίαµα. 
Στις περιπτώσεις αυτές, χρησιµοποιείται µαστίχη, που παραµένει ελαστική. Για την εργασία αυτή θα ζητούνται οδηγίες από την 
Υπηρεσία και θα λαµβάνεται η έγκρισή της για τη σωστή εκτέλεσή της. 

1063.3.12.3 Αρµολόγηση 
Η αρµολόγηση γίνεται µε ακρυλικό αρµόστοκο ειδικό για πλακίδια. Πριν την αρµολόγηση, οι αρµοί πρέπει να είναι καθαροί και 
οµοιόµορφα υγροί. Η αρµολόγηση συνιστάται να γίνει 10-12 ώρες µετά τη διάστρωση των πλακιδίων. Το υλικό απλώνεται µε 
λαστιχένια σπάτουλα µε διαγώνια φορά στα πλακίδια και συµπιέζεται στους αρµούς µέχρι να µην παρουσιάζουν διάκενα. Πριν την 
ξήρανση του υλικού αφαιρούνται τα υπολείµµατα µε βρεγµένο σφουγγάρι. Τέλος, αφού το υλικό σκληρυνθεί επαρκώς η επιφάνεια 
των πλακιδίων σκουπίζεται µε µαλακό πανί. 
1063.3.13  Μάρµαρα- Γρανίτες 
α. Για τις επιστρώσεις µε µάρµαρα ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ 1146. 
β. Όσον αφορά στις περιβαλλοντικές συνθήκες (θερµοκρασία, αερισµός κτλ) και στην κοπή των πλακών ισχύουν οι ίδιες 
διατάξεις µε αυτές για την τοποθέτηση πλακιδίων.  
γ. Η ποιότητα των κονιαµάτων και των σχετικών υλικών θα ακολουθεί τα αναφερόµενα στο άρθρο «Κονιάµατα», ενώ για την 
παρασκευή τους ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του παρόντος άρθρου. Η προσθήκη ασβέστη στο 
τσιµεντοκονίαµα κολυµβητής τοποθέτησης πρέπει να αποφεύγεται, ενώ η εργασιµότητα του µίγµατος εξασφαλίζεται µε την 
προσθήκη χηµικών πρόσθετων. Για τα λευκά µάρµαρα συνιστάται η παρασκευή του κονιάµατος µε λευκό τσιµέντο και 
µαρµαρόσκονη. Η άµµος αποφεύγεται, όταν περιέχει προσµίξεις, που είναι πιθανό να επηρεάσουν την τελική εµφάνιση του δαπέδου. 
Χρησιµοποιείται κονίαµα ύφυγρο και µε λεπτόκοκκα αδρανή µε µικρή ή καθόλου περιεκτικότητα σε παιπάλη. 
δ. Η τοποθέτηση των πλακών γρανίτη και µαρµάρου θα εκτελεστεί κατά αντίστοιχο τρόπο µε την εργασία τοποθέτησης 
κεραµικών πλακιδίων που περιγράφεται στην παράγραφο «Πλακίδια» µε τις ακόλουθες ειδικές απαιτήσεις: 
- Το υπόστρωµα διαβρέχεται τουλάχιστον για 15 ηµέρες µετά τη διάστρωση του και πριν τη διάστρωση των πλακών. 
- Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται άλλου είδους επένδυση για τα κατακόρυφα στοιχεία, η επένδυση των περιθωρίων 
(σοβατεπί) θα αποτελείται από το ίδιο µάρµαρο ή γρανίτη µε αυτό της επίστρωσης του δαπέδου, πλάτους 8 cm και µήκους 
τουλάχιστον 1 m, λειοτριµένο και στιλβωµένο. 
- Η επίστρωση των βαθµίδων των κλιµακοστασίων επιτυγχάνεται µε πλάκες πλάτους όσο το πλάτος της βαθµίδας και 
µήκους όσο το πλάτος της κλίµακας. Τα µέτωπα (ρίχτια) επιστρώνονται µε πλάκες πάχους 2 cm, πλάτος όσο το µέτωπο και µήκος 
όσο το πλάτος της κλίµακας. Τα περιθώρια (σκαλοµέρια) θα είναι καταλλήλου µήκους, πλάτους 8 cm, από το ίδιο υλικό. 
- Σε όλα τα πατήµατα και την απόληξη των πλατύσκαλων προς την πρώτη κατιούσα βαθµίδα, διαµορφώνεται εσοχή 
πλάτους 5 cm, επί της οποίας επικολλάται ειδική σκληρή αντιολισθηρή ταινία. 
- Τα µάρµαρα και οι γρανίτες τοποθετούνται είτε κολυµβητά σε βάση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, πάχους 
2 cm – 3 cm (µέσο πάχος 2,5 cm) είτε µε τη χρήση ειδικής κόλλας πάχους στρώσεως 3 mm. Οι στάθµες, η οριζοντιότητα, οι 
επιθυµητές κλίσεις και η χάραξη των αρµών τηρούνται µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Η διάστρωση γίνεται σε τόση επιφάνεια 
όση µπορεί να καλυφθεί µε πλάκες πριν το κονίαµα αρχίζει να πήζει. Στην πίσω πλευρά του µαρµάρου διαστρώνεται µια λεπτή 
στρώση συνδετικής κονίας καθαρού τσιµέντου µε νερό. Η πλάκα κατόπιν τοποθετείται επί της τσιµεντοκονίας και συµπιέζεται µέχρι 
να έρθει στην απαιτούµενη στάθµη. Πριν από τη διάστρωση της κόλλας το υπόστρωµα τσιµεντοκονίας πρέπει να έχει στεγνώσει 
επαρκώς. 
- Οι αρµοί µεταξύ των πλακών θα έχουν το µικρότερο δυνατό και οπωσδήποτε οµοιόµορφο πλάτος (από 2 mm – 5 mm), 
θα είναι ευθυγραµµισµένοι και θα πληρούνται τελείως µε κόλλα εποξειδικής βάσης δύο συστατικών. Οι αρµοί διαστολής του 
υποστρώµατος και του κτιρίου θα τηρηθούν και στην επίστρωση. Η πλήρωση των αρµών γίνεται µετά τουλάχιστον 6-8 ηµέρες αφού 
έχει ελεγχθεί η σκληρότητα της συνδετικής τσιµεντοκονίας και έχουν καθαριστεί οι αρµοί σε όλο τους το βάθος. 
- Όλα τα µαρµάρινα δάπεδα και οι κλίµακες θα λειοτριφθούν και θα στιλβωθούν στην εντέλεια χωρίς επιφανειακή 
στίλβωση αλλά µόνο µε µηχανικό τρόπο. Η λείανση της επιφάνειας των µαρµάρων γίνεται τουλάχιστον 10 µέρες µετά την 
αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής της επίστρωσης. Η λείανση γίνεται µε λειαντική µηχανή εκτός από τις γωνίες και της ακµές 
της επίστρωσης, για τις οποίες χρησιµοποιείται σβουράκι. 
1063.3.14  Πατώµατα Ξυλείας 

1063.3.14.1 Γενικά 
α. Η επιφάνεια του δοµικού δαπέδου επί του οποίου τοποθετούνται τα δάπεδα ξυλείας θα είναι λεία, στεγνή, καθαρή και 
σταθερή. Τυχόν σαθρές επιφάνειες (πχ υπολείµµατα από µοκέτες κτλ) θα αφαιρούνται και το υπόστρωµα θα καθαρίζεται από 
σκόνες, ξένα σώµατα, λιπαρά υλικά κτλ πριν από την τοποθέτηση των καρφωτών ή κολλητών δαπέδων ξυλείας. Στην περίπτωση που 
η επιφάνεια του δοµικού δαπέδου παρουσιάζει ανοµοιοµορφίες και δεν πληρεί τις απαιτήσεις επιπεδότητας, ενδείκνυται η 
διάστρωση αυτοεπιπεδούµενου βιοµηχανικού δαπέδου, ως στρώση εξοµάλυνσης. 
β. Για τα δοκιδωτά δάπεδα ισχύει το Πρότυπο ΕΛΟΤ 13213 ενώ για τα υπερυψωµένα δάπεδα το Πρότυπο ΕΛΟΤ 12825. 
γ. Η τοποθέτηση δαπέδων ξυλείας θα ξεκινά µετά το πέρας εργασιών του περιβλήµατος του κτιρίου (συµπεριλαµβανοµένων 
των κουφωµάτων και υαλοπινάκων) σε θερµοκρασίες µεταξύ 8°C - 35°C και σε υγρασία µέχρι περίπου 50%. 
δ. Σε κατασκευές κολλητών δαπέδων για λόγους ηχοµόνωσης των υποκείµενων ορόφων θα τοποθετείται φύλλο 
πολυαιθυλενίου κλειστών πόρων, πάχους 5mm και ψευδοδάπεδο πάχους 4 cm – 5 cm από ελαφρό σκυρόδεµα. 
ε. Στις κατασκευές καρφωτών δαπέδων ξυλείας επί δοκίδων, το δάπεδο θα στερεώνεται επί ειδικών αντικραδασµικών και 
αντιθορυβικών εξαρτηµάτων που προσφέρουν ηχοµόνωση 50 dB. 
στ. Τα κενά µεταξύ των δοκίδων θα πληρούνται µε κόκκους ηχοµονωτικού υλικού (διογκωµένος περλίτης ή διογκωµένη 
πολυστερίνη ή σχετικά υλικά) ή ειδικό υαλοπάπλωµα. 
ζ. Περιµετρικά του χώρου στη συνάντηση δαπέδου - τοίχου, αφήνεται αρµός 6 mm - 8 mm για εξαερισµό, ο οποίος µπορεί να 
καλύπτεται µε ειδικό διάτρητο περιθώριο που στερεώνεται επί των τοίχων και αφήνει 2 mm – 3 mm κενό. 
η. Όλα τα είδη καρφωτών δαπέδων ξυλείας ραµποτέ, σε λωρίδες ή παρκέ θα φέρουν και στις 4 πλευρές σχετικές εντορµίες ή 
προεξοχές για την πλήρη εφαρµογή των δαπέδων χωρίς κενό στους αρµούς. 



θ. Για την προστασία των ξύλινων δαπέδων από ενδεχόµενη υγρασία πρέπει επί του υποστρώµατος και πριν την τοποθέτηση 
των δοκίδων ή του ψευδοπατώµατος (στα κολλητά δάπεδα) να τοποθετείται µια µεµβράνη Nylon ή PVC πάχους 1 mm. 
ι. Όπου προβλέπεται η τοποθέτηση ψευδοπατώµατος από µοριοσανίδες ή MDF, πρέπει να χρησιµοποιούνται ανθυγρά φύλλα 
και υψηλής πυκνότητας. 
ια. Η υγρασία των δοκίδων του ψευδοπατώµατος επί των οποίων τοποθετούνται τα παρκέ δρυός, πρέπει να είναι µικρότερη 
από 6% για υγρασία περιβάλλοντος 30% και µικρότερη από 7% για 40%. 
ιβ. Το πάχος του ψευδοπατώµατος από λευκή ξυλεία θα είναι τουλάχιστον 18 mm. Αν προβλέπεται η τοποθέτηση 
ψευδοπατώµατος από µοριοσανίδες ή MDF υψηλής πυκνότητας, τo πάχος θα είναι τουλάχιστον 15 mm. 
ιγ. Για την τοποθέτηση κολλητών ξύλινων δαπέδων (πχ µωσαϊκό παρκέ ή αντικολλητή ξυλεία) θα χρησιµοποιούνται βινυλικές 
ή άλλες παρεµφερείς πλαστικές κόλλες κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή του δαπέδου. Η απαιτούµενη ποσότητα κόλλας 
εξαρτάται από το πορώδες των υλικών. Για την πλήρη και οµοιόµορφη επικόλληση κάθε στοιχείο ξυλείας συµπιέζεται µε τη βοήθεια 
ξύλινου πήχη. 
ιδ. Τα καρφωτά ξύλινα δάπεδα καθαρίζονται µε ειδικά καθαριστικά και στη συνέχεια τρίβονται οι επιφάνειες τους µε ειδικές 
µηχανές πατωµάτων µε διάφορα υαλόχαρτα, ώστε να αποκτήσουν εντελώς λεία επιφάνεια και στη συνέχεια βερνικώνονται. 

1063.3.14.2 ∆άπεδα Λωρίδων Ξυλείας 
α. Τοποθετούνται καρφωτά επί δοκίδων (καδρονιών) λευκής ξυλείας ανά 30 cm – 50 cm ή επί ψευδοπατώµατος, σανίδων 
λευκής ξυλείας ή ανθυγρών µοριοσανίδων µεγάλης πυκνότητας, που στερεώνονται επί των δοκίδων. 
β. Οι δοκίδες στερεώνονται επί ξύλινων τάκων που πακτώνονται στο δοµικό δάπεδο, µέσω ειδικών ηχοµονωτικών 
στηριγµάτων. Όπου δεν προβλέπεται η κατασκευή ψευδοπατώµατος, οι δοκίδες θα τοποθετούνται παράλληλα σε αξονική απόσταση 
35 cm. Στην περίπτωση που προβλέπεται ψευδοπάτωµα, οι δοκίδες τοποθετούνται σε αξονική απόσταση 50 cm ή, σε περιπτώσεις 
µεγάλων παραλαµβανόµενων φορτίων, σε αποστάσεις 35 cm – 40 cm. 

1063.3.14.3 ∆άπεδα Παρκέ και Μωσαϊκού Παρκέ 
α. Τοποθετούνται πάντα επί ψευδοπατώµατος λευκής ξυλείας πάχους 18 mm – 22 mm, ή ανθυγρών µοριοσανίδων µεγάλης 
πυκνότητας, που στερεώνονται επί δοκίδων λευκής ξυλείας διατοµής 35 mm x 50 mm ή 40 mm x 60 mm ή 50 mm x 70 mm ανά 
45 cm – 60 cm. 
β. Οι δοκίδες στερεώνονται στο δοµικό δάπεδο µέσω ειδικών ηχοµονωτικών στηριγµάτων. 
γ. Τα µωσαϊκά παρκέ τοποθετούνται όπως τα καρφωτά παρκέ µε ειδικές κόλλες συµβατές µε το υπόστρωµα, βάσει των 
οδηγιών των κατασκευαστών τους. 

1063.3.14.4 Αντικολλητή Ξυλεία 
α. Τα δάπεδα αντικολλητής ξυλείας τοποθετούνται επί ψευδοπατωµάτων λευκής ξυλείας, ανθυγρού MDF ή µοριοσανίδων 
υψηλής πυκνότητας ή και απευθείας επί εντελώς λείων και καθαρών επιφανειών σκυροδέµατος. 
β. Για την τοποθέτηση των αντικολλητών λωρίδων χρησιµοποιούνται κόλλες ταχείας πήξεως ή δύο συστατικών. Οι κόλλες 
δύο συστατικών ενδείκνυνται για την τοποθέτηση λωρίδων µεγάλων διαστάσεων.  
γ. Πριν την επικόλληση καθαρίζονται οι υπό συγκόλληση επιφάνειες από ξένες ουσίες και σκόνες. Η επάλειψη της κόλλας 
εφαρµόζεται µε ειδική οδοντωτή σπάτουλα. Τα σχηµατιζόµενα αυλάκια θα είναι κάθετα προς τη µεγάλη διάσταση των λωρίδων και 
θα πρέπει  να εξασφαλίζεται η επάλειψη της κόλλας και προς τις πλάγιες πλευρές έτσι ώστε οι λωρίδες να συγκολλούνται και µεταξύ 
τους. Για την εξασφάλιση της τέλειας επαφής µεταξύ των λωρίδων, τα στοιχεία πρέπει να χτυπηθούν µε λαστιχένιο σφυρί ή να 
πατηθούν. 

1063.3.14.5 Ανυψωµένα Ξύλινα ∆άπεδα 
α. Πριν από την τοποθέτηση του ανυψωµένου δαπέδου, το δοµικό δάπεδο πρέπει να είναι λείο, συµπαγές, και να έχει 
επαλειφθεί µε ειδική υδατοδιαλυτή εποξειδική βαφή, ιδιαίτερα αν το κενό µεταξύ επίστρωσης και δοµικού δαπέδου χρησιµοποιηθεί 
ως αγωγός κλιµατισµού χωρίς τη χρήση των συνήθων αεραγωγών. 
β. Τα µισά τεµάχια πλακών, που πιθανά να προκύψουν µετά τη χάραξη του κανάβου, είναι προτιµότερο να χρησιµοποιούνται 
στην περίµετρο. Οι πλάκες τοποθετούνται σε σχήµα σταυρού ξεκινώντας από το κέντρο προς την περίµετρο του χώρου. 
γ. Στις συναρµογές του δαπέδου µε κατακόρυφα δοµικά στοιχεία, τοποθετείται ειδικό αφρώδες ελαστικό παρέµβυσµα. Ο 
αρµός θα καλύπτεται µε σοβατεπί. 
1063.4 Έλεγχοι 
α. Ισχύουν τα αναγραφόµενα στην παράγραφο «Έλεγχοι» του άρθρου «Επενδύσεις- Επιστρώσεις, Γενικά». 
β. Το τελειωµένο δάπεδο θα είναι επίπεδο, οµαλό και δεν θα φέρει ανοµοιοµορφίες. Σε αντίθετη περίπτωση ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να το ανακατασκευάσει µε δικές του δαπάνες.  
1063.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
1063.5.1 Τσιµεντοκονίες 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και µέσω οποιασδήποτε οδού, η προσέγγιση 
και η τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλικών και εξοπλισµού (αναµικτήρων, 
ικριωµάτων κτλ) για την ολοκληρωµένη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας 
• η ανάµιξη των υλικών, η διάστρωση της τσιµεντοκονίας, η κυλίνδρωση και επεξεργασία της επιφάνειας. 
1063.5.2 Βιοµηχανικό ∆άπεδο µε Σκληρυντικό Υλικό 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο «Επενδύσεις – Επιστρώσεις, Γενικά» 
καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής του δαπέδου συµπεριλαµβανοµένης κοπής και φθοράς και µόρφωσης περιθωρίων και της 
προµήθειας και τοποθέτησης του οπλισµού. 
1063.5.3 Μωσαϊκό 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο «Επενδύσεις – Επιστρώσεις, Γενικά» 
καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής του δαπέδου συµπεριλαµβανοµένης κοπής, φθοράς και µόρφωσης περιθωρίων. 
1063.5.4 Πλάκες Τσιµέντου 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο «Επενδύσεις – Επιστρώσεις, Γενικά». 
Περιλαµβάνονται επίσης τα ακόλουθα: 



• η κοπή των πλακών  
• η παρασκευή των απαιτούµενων κονιαµάτων σύνδεσης 
• ο καθαρισµός των αρµών από το πλεονάζον κονίαµα 
• η αρµολόγηση (και οι εργασίες παρασκευής των αντίστοιχων κονιαµάτων) 
1063.5.5 Λινοτάπητες 
α. Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο «Επενδύσεις – Επιστρώσεις, 
Γενικά» καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής του δαπέδου συµπεριλαµβανοµένης κοπής και φθοράς. Ειδικότερα στην τιµή 
µονάδος επίστρωσης από λινοτάπητα, περιλαµβάνονται, εκτός των ήδη προαναφερθέντων, τα ακόλουθα: 
- η εξοµάλυνση της επιφάνειας µε το ειδικό υλικό εξοµάλυνσης 
- η επικάλυψη των αρµών και συναρµογών των φύλλων µε το ειδικό κορδόνι 

- η κοπή των φύλλων  
β. Η µόρφωση των περιθωρίων επιµετράται και τιµολογείται ξεχωριστά από την επίστρωση του δαπέδου. Στην τιµή µονάδος 
περιλαµβάνεται επίσης η προσκόµιση και τοποθέτηση των οδηγών διαµόρφωσης του περιθωρίου. 
1063.5.6 Πλακίδια 
Στην τιµή µονάδος εργασίας επίστρωσης µε πλακίδια περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο 
«Επενδύσεις – Επιστρώσεις, Γενικά» καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής του δαπέδου. Επίσης περιλαµβάνονται οι ακόλουθες 
δαπάνες: 
• η κοπή των πλακιδίων και η επεξεργασία των ακµών 
• οι εργασίες παρασκευής όλων των απαιτούµενων κονιαµάτων 
• η διαµόρφωση των αρµών διαστολής και τα απαιτούµενα υλικά 
• η αρµολόγηση 
• η διάνοιξη οπών για τη διέλευση των Η/Μ σωλήνων και λοιπών εγκαταστάσεων και η κάλυψη τους µε ειδικά τεµάχια ή 
υλικό πλήρωσης 
• η στρώση εξοµάλυνσης 
1063.5.7 Μάρµαρα, γρανίτες 
Στην τιµή µονάδος κάθε εργασίας επίστρωσης µε πλάκες γρανίτη ή µαρµάρου περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται 
στο σχετικό άρθρο «Επενδύσεις - Επιστρώσεις, Γενικά». Επίσης περιλαµβάνονται οι ακόλουθες δαπάνες: 
• η κοπή των πλακών  
• οι εργασίες παρασκευής όλων των απαιτούµενων κονιαµάτων 
• η αρµολόγηση 
• η διαµόρφωση των αρµών διαστολής και τα απαιτούµενα υλικά 
• η διάνοιξη οπών για τη διέλευση των Η/Μ σωλήνων και λοιπών εγκαταστάσεων, καθώς και η κάλυψη τους µε ειδικά 
τεµάχια ή υλικό πλήρωσης. 
• η λειότριψη, η στίλβωση και τα απαιτούµενα σχετικά υλικά 
1063.5.8 Ανυψωµένα Ξύλινα ∆άπεδα 
Στην τιµή µονάδος κάθε εργασίας ανυψωµένου ξύλινου δαπέδου περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο σχετικό 
άρθρο «Επενδύσεις - Επιστρώσεις, Γενικά». Ειδικότερα: 
• η επάλειψη της επιφάνειας µε εποξειδική βαφή 
• η συναρµολόγηση και τοποθέτηση του δαπέδου 
1063.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
Ισχύουν τα αναγραφόµενα στην παράγραφο «Επιµέτρηση και Πληρωµή» του άρθρου «Επενδύσεις- Επιστρώσεις, Γενικά», σε 
συνδυασµό µε την ανωτέρω παράγραφο 1063.5 «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες».  
 

1064. ΑΡΜΟΙ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ 
1064.1 Ορισµοί – Πεδίο Εφαρµογής 
α. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει τις εργασίες διαµόρφωσης αρµών διαστολής των κτιρίων, δηλαδή τη χάραξη, 
τη σφράγιση και την επιστέγαση τους. 
β. Τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο συµπληρώνονται από τις διατάξεις των λοιπών σχετικών άρθρων της κατηγορίας 
«Επιστρώσεις - Επενδύσεις». 
γ. Οι αρµοί διαστολής διαµορφώνονται µε σκοπό την αποφυγή της ανάπτυξης ρωγµών και υπερυψώσεων που προκαλούνται 
λόγω των ελαστικών παραµορφώσεων του κτιρίου και των εναλλαγών στη θερµοκρασία του περιβάλλοντος.  
δ. Οι ψευδοαρµοί ή αρµοί συστολής ή αρµοί ελέγχου διαµορφώνονται µε σκοπό την αποφυγή της ανάπτυξης ρωγµών που 
δηµιουργούνται λόγω των συστολών από την πήξη. 
ε. Ο Ανάδοχος φέρει όλη την ευθύνη για την ορθή διάταξη σύµφωνα µε τη µελέτη και διαµόρφωση των αρµών διαστολής και 
των ψευδοαρµών.  
1064.2 Υλικά 
1064.2.1 Γενικά 
α. Τα υλικά πλήρωσης, σφράγισης και επιστέγασης των αρµών καθορίζεται από τα Συµβατικά τεύχη και Σχέδια. Σε αντίθετη 
περίπτωση ο Ανάδοχος προτείνει προς έγκριση στην Υπηρεσία, κατάλληλα υλικά για κάθε περίπτωση, συµβατά µε το είδος του 
αρµού και της επίστρωσης ή επένδυσης. Σε κάθε περίπτωση πάντως το υλικό πλήρωσης θα είναι ελαστικό και όχι αποξηραινόµενο. 
β. Ο Ανάδοχος υποβάλει δείγµατα υλικών σφράγισης και πλήρωσης, που θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά 
καθώς και δείγµατα υλικών επιστέγασης (αρµοκάλυπτρων) µήκους 30 cm τοποθετηµένα στα ίδια υλικά µε αυτά που θα 
χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή. Η Υπηρεσία δικαιούται να απαιτήσει την κατασκευή δοκιµίων στους πραγµατικούς αρµούς του 
έργου µήκους 1 m για κάθε περίπτωση. 
γ. Οι απαιτούµενες ιδιότητες των υλικών σφράγισης και πλήρωσης ορίζονται από τα παρακάτω Πρότυπα και Κανονισµούς. 

Πίνακας 1064.2.1 : Ιδιότητες Υλικών Σφράγισης και Πλήρωσης Αρµών 



# Ιδιότητες Πρότυπο ΕΛΟΤ 
1 2 3 

1 Ειδικό Βάρος DIN 53217 και DIN 53479 
2 Σκληρότητα DIN 53505 
3 Επαναφορά DIN 53458 
4 Ψαλιδισµός DIN 53515 
5 Στεγανότητα DIN 1048 
6 Αντοχή θραύσης και επιµήκυνση θραύσης DIN 52455 

1064.2.2 Υλικά Πλήρωσης 
α. Το υλικό πλήρωσης ενός αρµού διαστολής πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προδιαγραφές: 
- να είναι από ελαστικό και συµπιεστό υλικό 

- η επιφάνεια του να είναι καµπύλη στο σηµείο επαφής του µε το σφραγιστικό υλικό 
- να  µπορεί να τοποθετηθεί στο εσωτερικό του αρµού χωρίς να συµπυκνώνεται 

- το µέγεθος του να επιτρέπει στο σφραγιστικό υλικό να έχει βάθος ίσο µε το µισό του πλάτους του αρµού 
- να µην έρχεται σε επαφή µε το σφραγιστικό υλικό. 
β. Κατάλληλα υλικά που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως πρώτη ύλη για την κατασκευή υλικών πληρώσεως είναι το 
πολυαιθυλένιο, το φυσικό ελαστικό και η πολυουρεθάνη. 
1064.2.3 Υλικά Σφράγισης 
α. Τα υλικά σφράγισης περιέχουν σιλικόνη, ουρεθάνη, σουλφίδιο ή άσφαλτο. Γενικά τα ουθερανούχα υλικά θεωρούνται 
κατάλληλα για κατακόρυφες εξωτερικές επιφάνειες αλλά και για κατακόρυφες και οριζόντιες εσωτερικές επιφάνειες. Τα σιλικονούχα 
υλικά ενδείκνυνται για εσωτερικές και εξωτερικές κατακόρυφες επιφάνειες. Σε κατακόρυφες ή επικλινείς επιφάνειες και σε µη 
πορώδη υλικά χρησιµοποιούνται επίσης και ελαστοπλαστικές ασφαλτικές µαστίχες. Πολλά από τα σιλικονούχα υλικά είναι 
εµποτισµένα µε µυκητοκτόνες ουσίες, ώστε να χρησιµοποιούνται άφοβα σε υγρούς χώρους, γύρω από δεξαµενές ή υδραυλικές 
εγκαταστάσεις.  
β. Οι αρµοί µεταξύ επιστρώσεων δαπέδων και επενδύσεων κατακόρυφων επιφανειών σφραγίζονται µε το υλικό σφράγισης 
των αρµών του δαπέδου. 
1064.2.4 Υλικά Επιστέγασης Αρµών (Αρµοκάλυπτρα)  
α. Οι αρµοί καλύπτονται µε αρµοκάλυπτρα σύνθετα από ανοδιωµένο αλουµίνιο και ελαστικό, που εξασφαλίζουν 
υδατοστεγανότητα και ικανότητα απορρόφησης των κινήσεων, τέλεια πρόσφυση, µόνιµη ελαστικότητα, αντοχή σε γήρανση από 
υπεριώδη ακτινοβολία και γενικά αντοχή στις ατµοσφαιρικές συνθήκες. Σε περίπτωση που η στατική µελέτη επιβάλλει αρµούς 
µεγάλου πλάτους, χρησιµοποιούνται ίδιας µορφής αρµοκάλυπτρα, που θα εξασφαλίζουν την απαιτούµενη αφοµοίωση των 
µετατοπίσεων. Σε περιπτώσεις που απαιτείται πρόσθετη προστασία των εξωτερικών αρµών από τα νερά, θα χρησιµοποιείται και 
σιλικόνη ή κατάλληλο ελαστοµερές υλικό.  
β. Στα δώµατα χρησιµοποιούνται αρµοκάλυπτρα από νεοπρένιο ή ειδικό PVC, τα οποία σφραγίζουν τον αρµό και 
ενσωµατώνονται στη µόνωση του δώµατος. 
γ. Ο τύπος του αρµοκάλυπτρου (σχήµα, διαστάσεις, πάχος υλικών) επιλέγεται µε τα ακόλουθα κριτήρια: 
- θέση στην οποία τοποθετείται (εσωτερικά ή εξωτερικά των κτιρίων, αρµός δαπέδου, τοίχου, οροφής) 

- είδος τελειώµατος επιφάνειας (τοίχοι επιχρισµένοι ή ανεπίχριστες επιφάνειες σκυροδέµατος, δάπεδο από οπλισµένο 
σκυρόδεµα µε ή χωρίς επίστρωση) 
- χρήση του χώρου (π.χ. δάπεδα βαριάς κυκλοφορίας) 

- ενδεχόµενες ειδικές απαιτήσεις (αντοχή σε έλαια, οξέα και άσφαλτο, αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία κτλ). 
δ. Τα αρµοκάλυπτρα δαπέδων δεν θα πρέπει να προεξέχουν από την τελική στάθµη του δαπέδου, το ελαστικό παρέµβυσµά 
τους θα είναι λείο χωρίς εγκοπές και θα παραλαµβάνουν επαρκώς τις συστοδιαστολές. Τα αρµοκάλυπτρα των εσωτερικών 
τοιχοποιιών θα είναι όµοιας µορφής µε αυτά των δαπέδων ως προς το χρώµα και την µορφή των εµφανών τους σηµείων. Τα 
εξωτερικά αρµοκάλυπτρα τοιχοποιιών µπορεί να έχουν διαφορετική εµφάνιση από τα εσωτερικά αλλά και σ’ αυτήν την περίπτωση 
θα είναι σύνθετα από αλουµίνιο µε νεοπρένιο. 
ε. Οι στερεώσεις των αρµοκάλυπτρων γίνονται µε τη χρήση µικροϋλικών (πχ χωνευτών βιδών) και κατά τις οδηγίες του 
κατασκευαστικού οίκου των αρµοκάλυπτρων. 
1064.3 Εκτέλεση εργασιών 
1064.3.1 Προετοιµασία 
α. Ο Ανάδοχος υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία κατασκευαστικά σχέδια σε κλίµακα 1:1 για όλες τις περιπτώσεις 
αρµών του έργου.  
β. Πριν την πλήρωση, τη σφράγιση και την επιστέγαση των αρµών προηγείται επιµεληµένος καθαρισµός των πλευρικών 
επιφανειών και των παρειών του αρµού. Οι αρµοί πρέπει να είναι στεγνοί, καθαροί και απαλλαγµένοι από υλικά που εµποδίζουν την 
πρόσφυση (σκόνες, λίπη υπολλείµατα διάφορων ουσιών κτλ). Όπου απαιτείται θα διευρύνεται το πλάτος του αρµού, προκειµένου να 
διατηρείται σταθερό σε όλο το µήκος. Οι παρειές προστατεύονται µε την τοποθέτηση διπλής αυτοκόλλητης ταινίας, η οποία 
αφαιρείται µετά τη σφράγιση και πριν αρχίσει ο σχηµατισµός της επιφανειακής µεµβράνης. 
γ. Η τοποθέτηση των αρµοκάλυπτρων των αρµών γίνεται πριν την κατασκευή των επιστρώσεων δαπέδων και των επενδύσεων 
των κατακόρυφων επιφανειών. Θα λαµβάνονται απόλυτα οι απαιτούµενες αλφαδιές, ώστε οι ευθείες που δηµιουργούνται να 
αποτελούν οδηγούς διάστρωσης. 
δ. Για την προετοιµασία της επιφάνειας που θα δεχθεί τα αρµοκάλυπτρα και για την τοποθέτησή τους ακολουθούνται οι 
οδηγίες του προµηθευτή. 
1064.3.2 Μεταφορά, Παραλαβή και Αποθήκευση Υλικών 
α. Οι µαστίχες και τα λοιπά σφραγιστικά υλικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένα κιβώτια µε τις κατάλληλες ενδείξεις και 
αποθηκεύονται στις κατάλληλες συνθήκες ανάλογα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. 
β. Τα αρµοκάλυπτρα προσκοµίζονται συσκευασµένα σε προστατευτικό χαρτί και αποθηκεύονται σε οριζόντιες θέσεις. 
γ. Για λόγους συντήρησης ο Ανάδοχος παραδίδει στον Κύριο του έργου για κάθε είδος αρµού: 



- 10 kg υλικών σφράγισης 
- 20 m υλικών πλήρωσης 

- 20 m αρµοκαλύπτρων ανά είδος µε τα απαραίτητα ελαστικά παρεµβλήµατα και µικροϋλικά στερέωσης. 
1064.3.3 Γενικές Απαιτήσεις 
α. Στην περίπτωση που η θέση των αρµών διαστολής δεν προβλέπεται από τα Συµβατικά Σχέδια και τη µελέτη, ο Ανάδοχος 
υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία κατασκευαστικά σχέδια µε τις προτεινόµενες θέσεις αρµών διαστολής, οι οποίοι πρέπει να 
πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις του παρόντος. 
β. Όλοι οι αρµοί διαστολής θα αντιµετωπισθούν µε σύστηµα ενός κατασκευαστικού οίκου ειδικευµένου στην κατασκευή των 
αντίστοιχων υλικών.  
γ. Ισχύουν οι ακόλουθοι γενικοί κανόνες διαµόρφωσης αρµών διαστολής επιστρώσεων / επενδύσεων: 
- στους εσωτερικούς χώρους, όταν η επιφάνεια ενός ολόσωµου δαπέδου υπερβαίνει τα 25 m2, περίπου ανά 5 m κάθε 
διάστασης της επιφανείας, εφόσον δεν προβλέπεται κατάλληλη διάταξη ψευδοαρµών 
- στις επιστρώσεις δωµάτων κτλ ιδιαίτερα στις συναρµογές µε τα στηθαία, τις υδρορροές κτλ ανά 6,5 m2 επιφάνειας και 
περίπου ανά 2,5 m - 3m κάθε διάστασης της επιφάνειας 
- στις ίδιες θέσεις µε τους αρµούς διαστολής του φέροντα οργανισµού, των τοιχοποιιών, των πλακών κτλ 

- στην περίµετρο των δαπέδων, στις συναρµογές τους µε τις κατακόρυφες επιφάνειες, ενδεχοµένως µε υλικό πλήρωσης 
και σφράγισης, εφόσον δεν καλύπτονται από αρµοκάλυπτρο ή σοβατεπί, και απέναντι από σταθερά εµπόδια 
- ενδεχοµένως στις συναρµογές µεταξύ των διαφόρων χώρων, στις αλλαγές των υλικών, στα κατωκάσια θυρών κτλ. 
δ. Οι αρµοί διαστολής επιστρώσεων έχουν το πλάτος που ορίζεται από τα κατασκευαστικά σχέδια και βάθος όσο η επίστρωση 
και θα φέρουν καθαρές εγκοπές. Το πλάτος του αρµού εξαρτάται από τις τοπικές θερµοκρασιακές συνθήκες της περιοχής 
κατασκευής του έργου, αλλά ένας γενικός κανόνας είναι ότι πρέπει να είναι τετραπλάσιο από το εύρος των αναµενόµενων 
µετακινήσεων. 
ε. Μετά την αποπεράτωση της επίστρωσης, τη σκλήρυνση του κονιάµατος, τη διακοπή των διαβροχών και την πλήρη 
αποξήρανση των επιφανειών, οι αρµοί διαστολής καθαρίζονται κατά το βάθος που θα σφραγιστούν µε σφραγιστικό υλικό και µέχρι 
το τυχόν υπάρχον υλικό πλήρωσης. Στη συνέχεια γίνεται σφράγιση µε το κατάλληλο υλικό. 
στ. Η διάνοιξη των ψευδοαρµών (αν δεν έχει προβλεφθεί κατά τη διάρκεια της κατασκευής) γίνεται µε µηχανικό κόφτη και 
ακολουθεί πλήρωση ή σφράγιση, σύµφωνα µε τα σχέδια.  
ζ. Στην περίπτωση που οι αρµοί της επίστρωσης του δώµατος παρουσιάσουν συρρίκνωση ή την παραµικρή ρωγµή, δεν 
πληρούνται µε τσιµεντοκονίαµα ή γαλάκτωµα τσιµέντου, ή µε οποιοδήποτε άλλο υλικό, έστω και αν αυτό είναι όµοιο µε το υπάρχον 
στον αρµό, αλλά ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλλιεργήσει τους ρηγµατωµένους αρµούς και στη συνέχεια να τους πληρώσει µε 
σφραγιστικό υλικό. 
η. Οι αρµοί διαστολής των επενδύσεων θα είναι κατακόρυφοι και οριζόντιοι, συνεχείς κατά τη µία ή τις δύο κατευθύνσεις. 
Επίσης, θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην ευθύγραµµη και ισοπαχή κατασκευή τους. 
θ. Σε όλα τα σηµεία που υποδεικνύονται από την Υπηρεσία, παρόλο που τα αρµοκάλυπτα θα προσφέρουν υδατοστεγανότητα, 
οι αρµοί θα σφραγίζονται επιπροσθέτως µε σφραγιστική µαστίχη θειόκολλας ή ελαστοµερές υλικό. Πριν τη σφράγιση προηγείται 
τοποθέτηση κατάλληλου κορδονιού, εφόσον προβλέπεται ή ενταλθεί, το οποίο  προσδιορίζει το πάχος της σφράγισης σε αναλογία 
πλάτους προς βάθος 2:1. 
1064.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδας της εργασίας διαµόρφωσης αρµών διαστολής περιλαµβάνονται οι ακόλουθες δαπάνες: 
α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και µέσω οποιασδήποτε οδού, η προσέγγιση 
και η τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλικών και εξοπλισµού για την ολοκληρωµένη 
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 κατά την κατασκευή. 
β. Η προετοιµασία των επιφανειών, ο καθαρισµός τους, η επιδιόρθωση των ατελειών. 
γ. Η πλήρης εργασία διαµόρφωσης αρµών και ειδικότερα: 
- καθαρισµός των παρειών του αρµού πριν τη σφράγιση 

- προστασία των πλευρικών επιφανειών του αρµού  
- πλήρωση 

- σφράγιση  
- επιστέγαση µε αρµοκάλυπτρο. 
δ. Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόµενων στοιχείων. 
ε. 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. 
1064.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
α. Οι εργασίες διαµόρφωσης αρµών διαστολής θα επιµετρώνται σε µέτρα µήκους (m) πλήρως περαιωµένων (µε υλικό 
πλήρωσης, σφράγισης και αρµοκάλυπτρο όπου αυτό προβλέπεται), ανά τύπο και είδος που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η 
επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 
β. Οι εργασίες διαµόρφωσης αρµών συστολής / ψευδοαρµών / αρµών ελέγχου δεν θα επιµετρώνται ξεχωριστά, αλλά οι 
δαπάνες τους θεωρούνται ανηγµένες στις δαπάνες της αντίστοιχης επίστρωσης / επένδυσης. 
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 παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για 
τους διάφορους τύπους και είδη αρµών διαστολής.  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 οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι».



1080. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
1081. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 
1081.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
α. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει τις εργασίες παρασκευής ασβεστοκονιαµάτων και τσιµεντοκονιαµάτων καθώς 
και τις απαιτήσεις για τα έτοιµα βιοµηχανικά κονιάµατα. 
β. Ως κονία, νοείται η συνδετική ύλη µε φυσική ή βιοµηχανική προέλευση που έχει συγκολλητικές ιδιότητες (π.χ. άσβεστος, 
τσιµέντο κτλ).  
γ. Ως κονίαµα, νοείται το µείγµα αδρανών, κονιών και νερού που χρησιµοποιείται ως συνδετικό υλικό στη δόµηση των 
τοιχοποιιών, στην παρασκευή επιχρισµάτων, στις αρµολογήσεις, στις πλακοστρώσεις κτλ. 
δ. Σύνθετα κονιάµατα είναι αυτά που περιέχουν δύο είδη κονιών.  
1081.2 Υλικά 
1081.2.1 Άµµος  
α. Η άµµος που προέρχεται από θραύση, πρέπει να είναι προελεύσεως λατοµείου της έγκρισης της Υπηρεσίας, κατάλληλη 
ανάλογα µε τη χρήση του κονιάµατος. Για τσιµεντοκονιάµατα είναι προτιµότερο να είναι χαλαζιακή ή τουλάχιστον να προέρχεται 
από σκληρό ασβεστόλιθο. Πρέπει να έχει επίσης επαρκή µηχανική αντοχή και να µην αποσαθρώνεται.  
β. Η φυσική (θαλάσσια, ποταµίσια, ορυκτή) άµµος ενδείκνυται σε εργασίες που απαιτείται µεγαλύτερη ακρίβεια (λεπτά 
στρώµατα και αρµοί) αλλά απαιτεί επιµεληµένη πλύση και καθαρισµό από χώµα, άλατα κτλ. Η θαλάσσια άµµος δεν ενδείκνυται για 
επιχρίσµατα γιατί περιέχει άλατα που προκαλούν επανθίσµατα στο επίχρισµα. Η φυσική άµµος εµφανίζει τις ακόλουθες ιδιότητες: 
- Οι κόκκοι της είναι λιγότερο τραχείς. 

- Περιέχει ελάχιστο ποσοστό σκόνης, µε αποτέλεσµα το κονίαµα να ξεραίνεται γρήγορα και να είναι λιγότερο 
υγροσκοπικό. 
- Για την παρασκευή ενός m3 κονιάµατος, απαιτείται µικρότερο ποσοστό συνδετικής ουσίας µε καλύτερες ιδιότητες 
(µικρότερη συστολή ξήρανσης). 
- Για την παρασκευή ενός m3 κονιάµατος απαιτείται λιγότερο νερό, µε αποτέλεσµα τη µείωση της πιθανότητας να 
παρουσιαστούν στο κονίαµα τριχιάσµατα (ραγάδες). 
γ. Η άµµος πρέπει να είναι απαλλαγµένη από επιβλαβείς ουσίες, όπως άργιλο, οργανικά συστατικά, τάλκη, µαρµαρυγία κτλ. 
Οι αντίστοιχες µέγιστες ανεκτές κατά βάρος περιεκτικότητες είναι 4% για την άργιλο, 1% για τα οργανικά συστατικά και 1% για τον 
τάλκη και τον µαρµαρυγία.  
δ. Κοκκοµετρική διαβάθµιση 
- Η άµµος που χρησιµοποιείται για την παρασκευή κονιαµάτων πρέπει να είναι πολύ καλά διαβαθµισµένη, καθώς από τη 
διαβάθµιση της εξαρτάται και η ποιότητα και η εµφάνιση του κονιάµατος. Ισχύουν οι γενικοί κανόνες για την κοκκοµετρική διαβάθ-
µιση, σύµφωνα µε τους οποίους η κοκκοµετρική γραµµή πρέπει να είναι συνεχής, δηλαδή η άµµος να περιέχει όλα τα µεγέθη των 
κόκκων και σε ποσοστά όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις ιδανικές κοκκοµετρικές καµπύλες (FULLER EMPA κτλ). 
- Γενικά στα κονιάµατα λιθοδοµών ή πλακοστρώσεων κτλ όπου το πάχος του κονιάµατος είναι µεγαλύτερο από 15 mm 
χρησιµοποιείται χονδρόκοκκη άµµος (0/7). Στην περίπτωση πάχους του αρµού ή της στρώσης 8 mm - 15 mm χρησιµοποιείται 
µεσόκοκκη άµµος (0/3). Στην περίπτωση πάχους µικρότερου από 8 mm η άµµος πρέπει να είναι λεπτόκοκκη (0/1). 
- Η µεσόκοκκη άµµος (0/3) προσδιορίζεται από τα παρακάτω όρια: 

Πίνακας 1081.2.1.1:  Όρια µεσόκοκκης άµµου 

# 
Αµερικάνικα πρότυπα A.A.S.H.O: M 92 
αριθµός κόσκινου 

Κόσκινα 
Άνοιγµα βροχίδας 
[m] 

∆ιερχόµενο ποσοστό % κατά 
βάρος 

1 2 3 4 

1 Νο 8 2,38 100 
2 Νο 50 0,297 15-40 
3 Νο 100 0,149 0-10 
4 Νο 200 (παιπάλη) 0,074 0-5 

- Η αναλογία αργιλικών στοιχείων (ικανών να δηµιουργήσουν λάσπη) και των οποίων οι κόκκοι είναι µικρότεροι των 
0,02 mm, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3% σε βάρος για κοκκοµετρική σύνθεση 0/7 και το 4% σε βάρος για κοκκοµετρική σύνθεση 
0/3. 
- Η άµµος πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 20% κόκκους διάστασης ίσης ή µικρότερης των 0,2 mm. 
ε. Αν η άµµος είναι περίπου ισόκοκκη, τότε προτιµότερο είναι η πρόσµιξη της να γίνεται µε µέτρια παχύ ασβέστη (µε 
ποσοστό υδράσβεστου 80% - 90%). 
στ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στην Υπηρεσία πιστοποιητικά εξέτασης δείγµατος άµµου από εγκεκριµένο 
εργαστήριο. Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία επιβάλλει την αποµάκρυνση του υλικού και την αντικατάσταση του.  
ζ. Τα πρότυπα που ισχύουν για τα αδρανή κονιαµάτων είναι τα ακόλουθα: 

Πίνακας 1081.2.1.2:  Αδρανή Κονιαµάτων 
# Απαίτηση Πρότυπο 
1 2 4 

1 Αδρανή κονιαµάτων ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 
2 Ελαφρά αδρανή κονιαµάτων ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 
3 ∆οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων ΕΝ 933 
4 ∆οκιµές µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων ΕΛΟΤ ΕΝ 1097 
5 ∆οκιµές αντοχής έναντι θερµικών και καιρικών µεταβολών ΕΛΟΤ ΕΝ 1367 
6 ∆ειγµατοληψία για έλεγχο γενικών ιδιοτήτων ΕΝ 932 



1081.2.2 Ασβέστης 
α. Ο ασβέστης θα είναι της καλύτερης ποιότητας του τύπου που κυκλοφορεί στο εµπόριο, µε περιεκτικότητα οξειδίου του 
ασβεστίου µαζί µε οξείδιο του µαγνησίου µεγαλύτερη του 95%. Ο πολτός που προέρχεται από το σβήσιµο του ασβέστη δεν πρέπει 
να περιέχει θρόµβους ή στερεές ουσίες και να αποτελείται κατά το µεγαλύτερο ποσοστό από κολλοειδούς µορφής ασβέστη. 
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση πολτού ασβέστη που έχει µετατραπεί σε ανθρακικό ασβέστιο. Γενικά για τον ασβέστη ισχύει το 
πρότυπο ΕΝ 459. 
β. Εάν χρησιµοποιηθεί σκόνη υδράσβεστου, αυτή πρέπει να περνάει εξ’ ολοκλήρου από κόσκινο οπής 0,25 mm και να έχει 
οµοιόµορφο χρώµα. Τα κονιάµατα που έχουν προκύψει από υδράσβεστο πρέπει να χρησιµοποιούνται 2 h - 4 h µετά την παρασκευή 
τους. 
γ. Ιδιαίτερη προσοχή πάντως πρέπει να δίνεται στις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής των πλίνθων σχετικά µε την 
αναλογία ασβέστη στο κονίαµα (πολλές φορές συνιστούν την αφαίρεση του ασβέστη από το κονίαµα). 
δ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στην Υπηρεσία πιστοποιητικά εξέτασης δείγµατος πολτού ασβέστη από 
εγκεκριµένο εργαστήριο ως προς την καθαρότητα (ουδετεροποιηµένος ή καµένος ασβέστης κτλ) και τη µη πρόσµιξη του µε 
οποιαδήποτε ξένη ουσία. Στην αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία επιβάλλει την αποµάκρυνση του υλικού και την αντικατάσταση του. 
1081.2.3 Τσιµέντο 
α. Το τσιµέντο θα είναι πρόσφατης παραγωγής, Portland, καθαρό και θα πληροί τα αναφερόµενα στο άρθρο «Σκυροδέµατα» 
και θα συµφωνεί µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197 ή και το DIN 1164. ∆εν θα χρησιµοποιείται τσιµέντο ηλικίας πέραν των 3 µηνών. Το 
τσιµέντο που χρησιµοποιείται θα είναι του ίδιου τύπου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών. 
β. Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητά τη διεξαγωγή ελέγχων ποιότητας για κάθε 5 t προσκοµιζόµενου τσιµέντου που 
χρησιµοποιείται σε κονιάµατα. Αν από τους ελέγχους προκύψει ότι κάποιο δείγµα δεν πληροί τις προδιαγραφές, η αντίστοιχη 
ποσότητα απορρίπτεται και αποµακρύνεται µε ευθύνη του Αναδόχου από το εργοτάξιο.  
γ. Τσιµέντο µε ανοµοιόµορφη κατανοµή πυκνότητας (που περιέχει όγκους ή σβώλους που δεν διαλύονται µε σφίξιµο στο 
χέρι) θα αποµακρύνεται από το εργοτάξιο µε δαπάνες του Αναδόχου. 
1081.2.4 Νερό 
α. Για την κατασκευή των κονιαµάτων χρησιµοποιείται νερό που πληροί το σχετικό πρότυπο ΕΛΟΤ 345. Το νερό γενικά 
πρέπει να είναι καθαρό, διαυγές, γλυκό και πόσιµο. ∆εν πρέπει να περιέχει επιβλαβείς προσµίξεις, όπως ελεύθερα οργανικά ή 
ανόργανα οξέα, φυτικές και γενικότερα οργανικές ουσίες, άργιλο σε αιώρηση, διαλυτά σάκχαρα σε περιεκτικότητα µεγαλύτερη από 
0,25%, διαλυτά άλατα, κυρίως θειικά (θειικό νάτριο ή το θειικό µαγνήσιο), ακόµα και χλωριούχα (χλωριούχο µαγνήσιο σε 
πυκνότητα µεγαλύτερη από 3%). ∆εν επιτρέπεται η χρήση νερού που έχει χρησιµοποιηθεί προηγουµένως για τον καθαρισµό 
εργαλείων και δοχείων. 
β. Στις περιπτώσεις χρήσης νερού για το οποίο η Υπηρεσία έχει αµφιβολίες, επιβάλλεται η εξέταση της καταλληλότητας του 
πριν τη χρήση του. 
γ. Σηµασία για την επιτυχία των επιχρισµάτων έχει η θερµοκρασία του νερού. Το χλιαρό νερό βοηθάει στην καλύτερη 
σκλήρυνση των κονιαµάτων. Απαγορεύεται η χρήση νερού που βρίσκεται κοντά στη θερµοκρασία πήξης του. 
1081.2.5 Έτοιµα Κονιάµατα 
α. Ανάλογα µε το συνδετικό υλικό παρασκευής τους, τα έτοιµα κονιάµατα διακρίνονται σε τσιµεντοκονιάµατα, ακρυλικά 
κονιάµατα, κονιάµατα µε σκληρυνόµενες ρητίνες και γυψοκονιάµατα. 
β. Ανάλογα µε τις ιδιότητες τους διακρίνονται σε θερµοµονωτικά, ηχοαπορροφητικά, διακοσµητικά και στεγανοποιητικά. 
γ. Ανάλογα µε τη χρήση τους διακρίνονται σε κονιάµατα τοιχοποιίας, επιχρίσµατα πρώτης στρώσης, εσωτερικά επιχρίσµατα 
τελικής στρώσης και εξωτερικά επιχρίσµατα τελικής στρώσης. 
δ. Τα υλικά πρέπει να συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά ελέγχου των ιδιοτήτων τους. 
ε. Στα κονιάµατα αυτά είναι δυνατόν να προστίθενται στο εργοστάσιο παραγωγής πρόσµικτα (π.χ. στεγανωτικά, 
πλαστικοποιητές, συγκολλητικά υλικά ακρυλικής βάσης κτλ). 
στ. Συνοπτικά τα χαρακτηριστικά των τσιµεντοκονιαµάτων είναι τα ακόλουθα: 
- ειδικό βάρος στεγνού υλικού: 1600 kg/m3 – 1800 kg/m3 

- θερµοκρασιακή αντοχή από –30°C ως +70°C 
- αντοχή σε εφελκυσµό 18 kg/cm2 – 20 kg/cm2 

- θερµοκρασία εφαρµογής 5°C - 40°C 
- αντοχή σε κάµψη 40 kg/cm2 
- αντοχή σε θλίψη 90 kg/cm2 
ζ. Τα τσιµεντοκονιάµατα πρώτης και δεύτερης στρώσης δεν περιέχουν ασβέστη, χρησιµοποιούνται σε εξωτερικές και 
εσωτερικές επιφάνειες και εξασφαλίζουν υψηλές αντοχές και προστασία από τη διάβρωση. Περιέχουν εκτός από τσιµέντο και 
ασβεστολιθική µεσόκοκκη άµµο (0/3) και ειδικά πρόσµικτα. Μερικά χαρακτηριστικά τους είναι τα ακόλουθα: 
- κατακράτηση νερού 18% - 19% 

- αντοχή σε θλίψη (µετά 28 ηµέρες) 120 kg/cm2 
- αντοχή σε κάµψη (µετά 28 ηµέρες) 30 kg/cm2 
η. Τα αδιάβροχα µαρµαροκονιάµατα τελικής στρώσης παρασκευάζονται µε λεπτόκοκκη λευκή µαρµαροκονία και λευκό 
τσιµέντο µε ειδικά πρόσµικτα και χρησιµοποιούνται για την τελική στρώση επιχρισµάτων. 
θ. Τα έτοιµα θερµοµονωτικά κονιάµατα είναι τσιµεντοκονιάµατα µε αδρανή άµµου και µικρών κόκκων περλίτη ή 
παρεµφερών θερµοµονωτικών υλικών και µε πρόσµικτα που εξασφαλίζουν την πρόσφυση.  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους είναι: 
- ειδικό βάρος κονίας 400 kg/m3 – 800 kg/m3 
- συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας 0,075 kcal/mh°C – 0,085 kcal/mh°C 

- αντίσταση στη διάχυση υδρατµών 6 – 8 
- αντοχή σε θλίψη (µετά 28 ηµέρες) 10 kg/cm2 – 15 kg/cm2 

- αντοχή σε κάµψη (µετά 28 ηµέρες) 4 kg/cm2 – 6 kg/cm2 



ι. Τα κονιάµατα ακρυλικής βάσης παράγονται µε βάση ακρυλικές ρητίνες και περιέχουν ίνες, οξείδια τιτανίου, κόκκους 
χαλαζοπυριτικής άµµου και άλλα παρεµφερή υλικά. Η ισορροπία µεταξύ των συστατικών οφείλεται στην ακρυλική ρητίνη και τα 
πρόσθετα που χρησιµοποιούνται και δηµιουργούν υδροαπωθητική µεµβράνη. 
ια. Τα κονιάµατα ρητινικής βάσης παράγονται µε βάση σκληρυνόµενες συνθετικές ρητίνες και περιέχουν κόκκους χαλαζιακών 
κρυστάλλων και οξείδια σιδήρου. Παρουσιάζουν σηµαντικές ηχοθερµοµονωτικές και στεγανωτικές ιδιότητες και µεγάλη αντοχή στις 
δυσµενείς καιρικές µεταβολές. Για την πήξη των κονιαµάτων αυτών χρησιµοποιούνται αντί νερού καταλύτες και σκληρυντικές 
ουσίες. Ανάλογα µε την περιεκτικότητα σε ρητίνες τα κονιάµατα αυτά δεν ρηγµατώνονται και έχουν µεγάλη ελαστικότητα. 
ιβ. Τα κονιάµατα µε υδράσβεστο και γύψο παράγονται µε βάση την υδράσβεστο, τον άνυδρο γύψο και ίχνη µαρµάρου µε 
επιπλέον χηµικά πρόσµικτα που εξασφαλίζουν ελαστικότητα, πλαστικότητα και πρόσφυση επί των επιφανειών, επί των οποίων 
εφαρµόζονται. Εφαρµόζονται σε 2 στρώσεις. Η πρώτη στρώση είναι αστάρωµα πάχους 6 mm – 7 mm και η δεύτερη «γέµισµα» 
πάχους 1,8 mm – 2 mm.Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους είναι τα ακόλουθα: 
- ειδικό βάρος στεγνού υλικού 1250 kg/m3 
- συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας 0,40 kcal/mh°C  

- αντοχή σε θλίψη 32 kg/cm2  
- αντοχή σε εφελκυσµό 14 kg/cm2  
ιγ. Για τα γυψοκονιάµατα, τους τύπους και την εφαρµογή τους ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ 1248 ενώ για τον ορυκτό γύψο που 
χρησιµοποιείται στην παραγωγή κονιαµάτων το ΕΛΟΤ 783. 
1081.3 Εκτέλεση Εργασιών 
1081.3.1 Μεταφορά και Αποθήκευση Υλικών 
α. Η υδράσβεστος θα προσκοµίζεται µέσα σε σφραγισµένους σάκους ή ξύλινα κιβώτια και θα αποθηκεύεται συσκευασµένη σε 
στεγασµένους, απόλυτα ξηρούς χώρους. Οι συσκευασίες θα φέρουν τη σφραγίδα του εργοστασίου παραγωγής του υλικού.  
β. Η άµµος, κατά την αποθήκευση της στο εργοτάξιο πρέπει να προστατεύεται από διάφορες ουσίες, οι οποίες είναι δυνατό να 
προκαλέσουν τη ρύπανσή της. 
γ. Η αποθήκευση του τσιµέντου στο εργοτάξιο γίνεται σε ειδικές δεξαµενές (silo). Στην περίπτωση που δεν διατίθενται οι 
δεξαµενές, το τσιµέντο µεταφέρεται σε σφραγισµένους χάρτινους σάκους και αποθηκεύεται σε κλειστούς, καλά αεριζόµενους 
χώρους προστατευµένους από την υγρασία και τις καιρικές συνθήκες, πάνω σε ξύλινες, υπερυψωµένες κατά 30 cm από το έδαφος, 
πλατφόρµες µε ύψος στοίβαξης το πολύ 8 σάκους. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποθηκεύει ξεχωριστά τις παραλαµβανόµενες 
ποσότητες τσιµέντου, ώστε να είναι δυνατή η δειγµατοληψία ανά πάσα στιγµή. 
δ. Το έτοιµο κονίαµα µεταφέρεται σε σχετικώς ψυχρά δοχεία και δεν εκτίθεται άµεσα στην ηλιακή ακτινοβολία. Πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι τα µεταλλικά καροτσάκια, δοχεία και λοιπά µέσα για τη µεταφορά και χρήση του κονιάµατος είναι σχετικώς 
ψυχρά. 
1081.3.4 Προστασία  
α. Στην περίπτωση που η εξωτερική θερµοκρασία είναι πάνω από 37°C και το ποσοστό σχετικής υγρασίας κάτω από 50%, 
όλα τα υλικά θα προστατεύονται και θα σκιάζονται από την απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. 
β. Στην περίπτωση που η εξωτερική θερµοκρασία είναι κάτω από 4°C, ο Ανάδοχος υποβάλλει προτάσεις προστασίας των 
υλικών υπό συνθήκες παγετού προς έγκριση στην Υπηρεσία. Τα µέτρα προστασίας που πρέπει να λαµβάνονται γενικά είναι τα 
ακόλουθα: 
- Σε θερµοκρασίες κάτω από 4°C η άµµος ή το νερό του κονιάµατος θα θερµαίνονται, ώστε το παραγόµενο κονίαµα να 
έχει θερµοκρασία 4°C - 40°C. Η θερµοκρασία του κονιάµατος θα διατηρείται πάνω από τον παγετό για τουλάχιστον 48 ώρες µετά τη 
χρήση του στην κατασκευή.  
- Απαγορεύεται η χρήση υλικών που έχουν προσβληθεί από παγετό. 
1081.3.5 Σβήσιµο Ασβέστη 
α. Στην περίπτωση που το σβήσιµο του ασβέστη γίνεται στο χώρο του έργου, θα πρέπει ο ασβέστης να είναι καλά ψηµένος, 
καθόλου αλλοιωµένος από τον αέρα, τις βροχές και την υγρασία, όχι κονιοποιηµένος, παχύς και τέτοιος, ώστε να δίνει πολτό σε 
κανονική σύσταση. 
β. Ο ασβέστης πρέπει να σβήνεται αµέσως µόλις προσκοµισθεί στο εργοτάξιο, αλλιώς πρέπει να αποθηκεύεται σε κλειστούς 
χώρους καλά αεριζόµενους και όχι υγρούς. Ο ασβέστης πρέπει µετά το σβήσιµο να παραµένει στον ασβεστόλακκο και να καλύπτεται 
εντελώς από το νερό του σβησίµατος. 
γ. Η ανάδευση του µίγµατος ασβέστη και νερού µέσα στο κιβώτιο σβέσης, γίνεται αφού τελειώσει ο κοχλασµός που 
παράγεται από την ένωση των δύο αυτών υλικών και διαρκεί µέχρι το µίγµα να µεταβληθεί σε υδαρή πολτό, οπότε προστίθεται το 
επιπλέον νερό για τη µετατροπή του πολτού σε γαλάκτωµα. Η οπή, µέσα από την οποία ρέει το γαλάκτωµα στον ασβεστόλακκο, 
φέρει µόνιµο συρµάτινο διάφραγµα, για να συγκρατεί τα αδιάλυτα στοιχεία του ασβέστη που υπάρχουν στο κιβώτιο. Τα 
υπολείµµατα αυτά πρέπει ν’ αποµακρύνονται πριν ξαναχρησιµοποιηθεί το κιβώτιο για νέο σβήσιµο. 
δ. Ο ασβεστόλακκος διανοίγεται σε αδιαπέρατο έδαφος, γιατί η µεγάλη απορροφητικότητα δηµιουργεί κίνδυνο ξήρανσης του 
φυράµατος. Η ωρίµανση («σίτεµα») πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 15 ηµέρες και θεωρείται ότι είναι επαρκής, όταν στην επιφάνεια 
του φυράµατος σχηµατισθούν ραγάδες ανοίγµατος δακτύλου. Στην περίπτωση που ο ασβέστης πρόκειται να χρησιµοποιηθεί µετά 
από πολλές ηµέρες από την ωρίµανσή του, προστατεύεται από τον ατµοσφαιρικό αέρα µέσα στον ασβεστόλακκο µε στρώµα άµµου 
που διατηρείται συνεχώς υγρή. Η χρήση πολτού ασβέστη θα πρέπει να γίνεται όχι νωρίτερα από 15 ηµέρες από το σβήσιµο.  
ε. Το νερό που χρησιµοποιείται για το σβήσιµο του ασβέστη είναι καθαρό, πόσιµο και απαλλαγµένο από διοξείδιο του 
άνθρακα ή διαλυµένα άλατα. 
1081.3.6 Γενικές Απαιτήσεις  
α. Εφόσον το κονίαµα προέρχεται έτοιµο από βιοµηχανία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις οδηγίες χρήσης του 
(π.χ. οδηγίες για την ποσότητα τσιµέντου και νερού που πρέπει να προστεθεί στο εργοτάξιο, του πρόσµικτου που ενδεχοµένως 
πρέπει να προστεθεί σύµφωνα πάντα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την προοριζόµενη χρήση κτλ). 
β. Τα πρόσµικτα δεν πρέπει να µειώνουν την αντοχή των κονιαµάτων και δεν πρέπει να έχουν επιπτώσεις στην αντοχή των 
υλικών και των κατασκευών που έρχονται σε επαφή (προσωρινή ή µόνιµη). Την ευθύνη για τυχόν βλάβες που µπορεί να 
προξενήσουν, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος ακόµη και αν τα πρόσµικτα έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία. Πριν τη χρήση των 



εγκεκριµένων πρόσµικτων, ο Ανάδοχος παρασκευάζει δείγµατα κονιαµάτων σε ποσότητες, που θα υποδεικνύει η Υπηρεσία. Η 
παρασκευή των δειγµάτων θα γίνεται 6 - 8 εβδοµάδες πριν τη χρήση του κονιάµατος στο έργο. Οι µέθοδοι δοκιµών για τα πρόσµικτα 
κονιαµάτων περιγράφονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 480, ενώ οι µέθοδοι δειγµατοληψίας περιγράφονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
934. 
γ. Ειδικά όταν πρόκειται περί τσιµεντοκονιαµάτων, τα κονιάµατα πρέπει να χρησιµοποιούνται αµέσως µετά την παρασκευή 
τους, γι’ αυτό και θα παρασκευάζονται πάντοτε σε ποσότητες τέτοιες, ώστε να µην ξηραίνονται πριν από τη χρήση τους. Κονίαµα 
που έχει σκληρυνθεί τόσο, ώστε να µην µπορεί να επανέλθει στην κανονική του κατάσταση, µόνο µε κατεργασία και χωρίς 
προσθήκη νερού, απορρίπτεται. Ο τρόπος επεξεργασίας των µερικώς σκληρυµένων µιγµάτων για την απόκτηση της επιθυµητής 
πλαστικότητας καθορίζεται από την Υπηρεσία. Οι µέγιστοι χρόνοι µεταξύ παρασκευής και χρήσης ανάλογα µε το είδος του 
κονιάµατος για εσωτερικούς χώρους είναι οι ακόλουθοι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την Υπηρεσία: 
- για ασβεστοκονίαµα µε πολτό ασβέστη 3,5 h 
- για ασβεστοκονίαµα µε υδράσβεστο 5 h 

- για κονιάµατα µε τσιµέντο 2,5 h. 
1081.3.7 Αναλογίες 
α. Οι Αναλογίες των υλικών των κονιαµάτων πρέπει να τηρούνται αυστηρά και για το λόγο αυτό χρησιµοποιούνται ειδικά 
δοχεία τυπικών διαστάσεων και ανάλογα του προορισµού των. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν καθορίζονται οι αναλογίες στα 
υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη, ο Ανάδοχος θα τηρεί τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
β. Οι συνήθεις αναλογίες κονιαµάτων αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 1081.3.7 : Αναλογίες Κονιαµάτων 

# Είδος Κονιάµατος 
Τσιµέντο 
[kg/m3] 

Ασβέστης  
(κατ’ όγκο) 

Άµµος 
(κατ’ όγκο) 

1 2 3 4 5 

1 Ασβεστοκονίαµα 1:2 - 0,42 0,84 
2 Ασβεστοκονίαµα 1:2,5 - 0,36 0,90 
3 Ασβεστοκονίαµα 1:3 - 0,32 0,96 
4 Ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2 150 0,42 0,84 
5 Ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2,5 300 0,36 0,90 
6 Ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:3 450 0,32 0,96 
7 Τσιµεντοκονίαµα 350 350 0,10 1,12 
8 Τσιµεντοκονίαµα 400 450 0,10 1,06 
9 Τσιµεντοκονίαµα 600 600 0,10 1,00 

Πηγή: «∆οµική Τεχνολογία, Υλικά & Εφαρµογές», Σ.Κ. Κούκης 
γ. ∆εν επιτρέπονται αποκλίσεις στις αναλογίες των υλικών, χωρίς προηγουµένως να έχουν διεξαχθεί επιπλέον έλεγχοι και να 
έχουν προσκοµιστεί οι απαραίτητες εγκρίσεις.  
δ. Το κονίαµα που χρησιµοποιείται στη δόµηση τοιχοποιιών και στα επιχρίσµατα είναι τουλάχιστον 350 kg - 400 kg ανά m3 
κονιάµατος. Για τις εξωτερικές αρµολογήσεις χρησιµοποιούνται ασβεστοτσιµεντοκονιάµατα που περιέχουν τουλάχιστον 450 kg 
τσιµέντου ανά m3 κονιάµατος. 
ε. ∆εν επιτρέπεται η χρήση φτυαριών για τη µέτρηση των απαιτούµενων ποσοτήτων. 
1081.3.8 Ανάµιξη 
α. Το κονίαµα θα παρασκευάζεται µε µηχανικό αναµικτήρα ανάλογα µε την απαιτούµενη ποσότητα. Η ανάµιξη θα διαρκεί 
επαρκές χρονικό διάστηµα, ώστε το µίγµα που προκύπτει κάθε φορά, να έχει οµοιογένεια σε όλη του τη µάζα. Πρακτική ένδειξη της 
οµοιογένειας του µίγµατος είναι η οµοιοµορφία του χρώµατος του. Ο χρόνος πρόσµιξης των υλικών στον αναµικτήρα µετά την 
προσθήκη όλων των υλικών (µαζί µε το νερό), δεν πρέπει να είναι λιγότερος από 5 λεπτά. Πρέπει πάντως να αποφεύγεται η 
υπερβολική ανάδευση. 
β. Ο αναµικτήρας πρέπει να είναι διακριβωµένος και να ρυθµίζει οµοιόµορφα και µε ακρίβεια την παρεχόµενη ποσότητα 
νερού.  
γ. Η ανάµιξη δεν θα επαναλαµβάνεται παρά µόνο στις περιπτώσεις που επιτρέπεται από τον κατασκευαστή. Τα 
τσιµεντοκονιάµατα χρησιµοποιούνται εντός 2,5 h από την ανάµιξη. Τα ξηραµένα τσιµεντοκονιάµατα κρίνονται απορριπτέα και δεν 
χρησιµοποιούνται σε καµία περίπτωση (ούτε µε προσθήκη νερού και νέα ανάµιξη). 
δ. Στην περίπτωση που η συνδετική ύλη είναι σε µορφή σκόνης (τσιµέντο, σκόνη υδρασβέστου κτλ), προηγείται η ανάµιξή 
της σε ξηρή κατάσταση µε το αδρανές υλικό και µετά θα γίνεται η ανάµιξη µε βαθµιαία προσθήκη νερού. 
ε. Όταν πρόκειται για ασβεστοκονιάµατα ενισχυµένα µε τσιµέντο, το τσιµέντο αναµιγνύεται σε ξηρή κατάσταση µε την άµµο,  
και το κονίαµα παρασκευάζεται µε προσθήκη στο µίγµα πολτού ασβέστη σε υδαρή µορφή.  
στ. Η προσθήκη στο κονίαµα συνδετικού υλικού σε µικρότερη ποσότητα από την προδιαγεγραµµένη, προκαλεί φθορές όπως 
µείωση αντοχής, δηµιουργία ρωγµών κτλ, ενώ η προσθήκη µεγαλύτερης ποσότητας προκαλεί ρηγµατώσεις από υπερβολική συστολή 
ξήρανσης κτλ.  
ζ. Η προσθήκη στο κονίαµα πολύ µικρότερης αναλογίας νερού προκαλεί αποσάθρωση ή αποκόλληση του επιχρίσµατος, το δε 
αντίθετο, εµφάνιση τριχοειδών ρωγµών, σηµαντική µείωση της αντοχής και της στεγανότητας του κτλ. Γενική αρχή είναι ότι στα 
κονιάµατα πρέπει να προστίθεται λιγότερο, παρά περισσότερο από το απαιτούµενο συνολικά νερό και αυτό γιατί: 
- Όταν η ποσότητα του νερού είναι µεγαλύτερη από την απαιτούµενη, το κονίαµα παρουσιάζει φθορές µε πιθανότητα να 
επιδεινωθούν µε την πάροδο του χρόνου. 
- Η τυχόν έλλειψη ρευστότητάς του έχει περιθώριο να διορθωθεί µε την προσθήκη νερού µέχρι την επιτρεπόµενη 
αναλογία. 
- Στην περίπτωση που το κονίαµα έχει αυξηµένη ρευστότητα η διόρθωση είναι δυσκολότερη, γιατί πρέπει να προστεθεί 
στο κονίαµα ποσότητα απ' όλα τα υλικά στην κατάλληλη αναλογία. 
η. Με ιδιαίτερη προσοχή ελέγχεται η ανάµιξη των αδρανών καθώς και η πήξη του κονιάµατος, έτσι ώστε να εντοπίζεται 
εγκαίρως η ανάγκη χρήσης επιταχυντή. 



θ. ∆εν επιτρέπεται η χρήση κονιάµατος στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
- αν αρχίζει να χάνει τη ρευστότητα του (αρχίζει να πήζει) 
- αν έχουν περάσει οι χρονικοί περιορισµοί της παραγράφου «Γενικές απαιτήσεις» του παρόντος, ακόµα και αν δεν έχει 
πήξει 
- αν κατά την κατασκευή το επίχρισµα πέσει στο δάπεδο 
- αν το κονίαµα περιέχει ορατά κοµµάτια ασβέστη 

- αν τα υλικά του κονιάµατος (τσιµέντο, ασβέστης, άµµος) δεν πληρούν τις προδιαγραφές. 
1081.4 Έλεγχοι  
α. Κάθε φορτίο έτοιµου βιοµηχανικού κονιάµατος που προσκοµίζεται στο Εργοτάξιο πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό 
δελτίο αποστολής στο οποίο αναγράφονται: η κατηγορία κονιάµατος, οι αναλογίες ανάµιξης, το είδος του συνδετικού υλικού, η 
ποιότητα και ποσότητα των προσµίκτων και οι οδηγίες χρήσης του. Τα φορτία των κονιών (τσιµέντα, ασβέστης) απορρίπτονται από 
την Υπηρεσία και αντικαθίστανται µε δαπάνες του Αναδόχου στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
- όταν δεν πληρούν τις προδιαγραφές  
- όταν οι συσκευασίες των υλικών έχουν υποστεί φθορές ή έχουν ρωγµές 

- όταν φορτία που προσκοµίζονται σε σάκους έχουν αποκτήσει ανοµοιόµορφη κατανοµή πυκνότητας ή έχουν 
ηµισκληρυνθεί (λόγω υγρασίας) 
β. Ο πολτός ασβέστη δεν πρέπει να περιέχει θρόµβους, µικρούς λίθους (άψητα, άµµο ή άλλες αδρανείς ουσίες). Ειδικά όταν ο 
ασβέστης προορίζεται για την κατασκευή επιχρισµάτων, δεν επιτρέπεται να προέρχεται από το κατώτερο στρώµα του πολτού του 
ασβεστόλακκου (ως κατώτερο στρώµα νοείται το στρώµα µε πάχος 10 cm από τον πυθµένα). 
γ. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εκτελεί µε δικές του δαπάνες δειγµατοληπτικό έλεγχο για κάθε ποσότητα 1 t άνυδρης 
ασβέστου, 5 t τσιµέντου και 100 m3 άµµου, που προορίζεται για την παρασκευή κονιαµάτων, µε σκοπό την εξακρίβωση των 
ιδιοτήτων τους. Η δειγµατοληψία γίνεται µε τη µέθοδο της τεταρτοδιαιρέσεως. Οι απαιτούµενες εργαστηριακές δοκιµές γίνονται σε 
εργαστήριο αναγνωρισµένο και εγκεκριµένο από την Υπηρεσία και θα γίνονται κατά τις οδηγίες του ΚΕ∆Ε και τα αντίστοιχα 
πρότυπα (για το τσιµέντο ΕΛΟΤ ΕΝ 196, για τον ασβέστη ΕΛΟΤ ΕΝ 459, για τα αδρανή βλ. παράγραφο «Άµµος»). Η Υπηρεσία 
έχει δικαίωµα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο µελέτη κοκκοµετρικής σύνθεσης κονιαµάτων, προκειµένου να εξασφαλισθούν οι 
επιθυµητές αντοχές και να είναι εφικτός ο δειγµατοληπτικός έλεγχος κατά τα ισχύοντα πρότυπα. 
δ. Ποσότητα τσιµέντου που κατά την προσκόµιση έχει ανοµοιόµορφη κατανοµή πυκνότητας (έχει σβωλιάσει) απορρίπτεται. 
Η Υπηρεσία δικαιούται να λαµβάνει δείγµατα από κάθε παρτίδα τσιµέντου που έρχεται στο εργοτάξιο και να διεξάγει δοκιµές σε 
αναγνωρισµένο εργαστήριο. Αν από τις ενδείξεις των δοκιµών προκύψει ότι το τσιµέντο δεν εκπληρώνει τους όρους του ισχύοντος 
Κανονισµού ή / και τους όρους του παρόντος και των υπόλοιπων Συµβατικών Τευχών, η ποσότητα που αντιπροσωπεύεται από το 
δείγµα απορρίπτεται και αποµακρύνεται από το εργοτάξιο. 
ε. ∆ιευκρινίζεται ότι η µη άσκηση ελέγχου ή η τυχόν διάγνωση ελαττωµάτων από έλεγχο που έχει γίνει ή και η προσωρινή 
αποδοχή υλικών που προσκοµίστηκαν και χρησιµοποιήθηκαν, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση του να αποκαλύψει 
τα κρυµµένα µέρη των διαφόρων τµηµάτων των έτοιµων εργασιών και να καθαιρέσει ή να ανακατασκευάσει τµήµατα του έργου, για 
την κατασκευή των οποίων διαπιστωθεί, ότι έγινε χρήση αδόκιµων υλικών. Επίσης δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την 
ποιότητα και το δόκιµο των υλικών και των εργασιών. 
1081.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
α. Η δαπάνη για τις εργασίες κονιαµάτων συµπεριλαµβάνεται στη συνολική δαπάνη της εργασίας για την οποία προορίζεται 
το κονίαµα (π.χ. για την κατασκευή τοιχοποιίας οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς των υλικών καθώς και η παρασκευή των 
κονιαµάτων συµπεριλαµβάνονται στην τιµή µονάδας της εργασίας). 
β. ∆ιευκρινίζεται πάντως ότι στις δαπάνες της εκάστοτε εργασίας που περιέχει χρήση κονιαµάτων περιλαµβάνονται τα 
ακόλουθα: 
- Η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση και µε οποιονδήποτε τρόπο στον τόπο του έργου (και σε 
οποιαδήποτε στάθµη) όλων των ειδών υλικών κονιών και κονιαµάτων. 
- Η επεξεργασία των υλικών και η εργασία ανάµιξης για την παραγωγή κονιαµάτων στο εργοτάξιο. 

- Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη αποπεράτωση της εργασίας, έστω και 
πρόσθετη και µη ρητά αναφερόµενη στο παρόν και στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και σχέδια.  
1081.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
α. Ουδεµία από τις εργασίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο αναφορικά µε κονιάµατα, δεν εµφανίζεται στο Τιµολόγιο και ως 
εκ τούτου δεν θα επιµετράται ξεχωριστά. 
β. Οι εργασίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο, δεν θα πληρώνονται ιδιαιτέρως αλλά νοούνται ότι οι δαπάνες τους 
περιλαµβάνονται ανηγµένες στις τιµές της προσφοράς του Αναδόχου για τα άρθρα που χρησιµοποιούνται κονιάµατα. 
 

1082. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
1082.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
α. Το παρόν κεφάλαιο καλύπτει εργασίες εσωτερικών και εξωτερικών επιχρισµάτων και γυψοκονιαµάτων  επί επιφανειών 
τοιχοποιίας ή δοµικών στοιχείων από σκυρόδεµα. 
β. Ως επίχρισµα νοείται η επένδυση µιας όψης µε κονίαµα. Οι εργασίες επιχρισµάτων που καλύπτει το παρόν Τεύχος είναι οι 
ακόλουθες: 
- πεταχτά επιχρίσµατα  
- σαγρέ επιχρίσµατα  

- εσωτερικά τριπτά επιχρίσµατα µαρµαροκονίας 
- τριπτά τσιµεντοκονιάµατα ή τσιµεντοασβεστοκονιάµατα 

- εξωτερικά επιχρίσµατα µαρµαροτσιµεντοκονίας 



- επιχρίσµατα τσιµεντοκονίας τριπτά ή πατητά 600 kg τσιµέντου 
- επιχρίσµατα επί µεταλλικού πλέγµατος 

- επιχρίσµατα µε γυψοκονιάµατα 
- θερµοµονωτικά επιχρίσµατα 

- ειδικά, έτοιµα, βιοµηχανικά επιχρίσµατα 
1082.2 Υλικά 
1082.2.1 Γενικά 
α. Οι προδιαγραφές των υλικών που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή κονιαµάτων για επιχρίσεις αναφέρονται στο άρθρο 
«Κονιάµατα» και συµπληρώνονται από τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο. 
β. Τα αδρανή υλικά δεν θα περιέχουν ουσίες που είναι δυνατόν να µειώσουν την εµφάνιση ή τον προορισµό του επιχρίσµατος 
και τα άλλα ενσωµατωµένα υλικά. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην κοκκοµετρική σύνθεση των αδρανών, την οποία θα υποβάλλει ο 
Ανάδοχος για κάθε είδος κονιάµατος προς έγκριση. 
γ. Ο ασβέστης των επιχρισµάτων πρέπει να είναι παχύς ή τουλάχιστον µέτρια παχύς (ποσοστό σε υδράσβεστο τουλάχιστον 
80%). Ένδειξη του πάχους είναι η απόχρωση του. Όσο λευκότερος είναι ο πολτός, τόσο παχύτερος είναι. Κατά κανόνα ο παχύς 
ασβέστης (ποσοστό υδράσβεστου πάνω από 90%), πρέπει να αναµιγνύεται µε καλά κοκκοµετρηµένη άµµο. 
1082.2.2 Μεταφορά και Αποθήκευση 
α. Όλα τα υλικά θα προστατεύονται έναντι της θερµότητας, βροχής και µόλυνσης από ξένα σώµατα και θα αποθηκεύονται 
σύµφωνα και µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα µεταλλικά αντικείµενα θα καλύπτονται µέχρι τη χρήση τους. 
β. Τα υλικά χρησιµοποιούνται ανάλογα µε τη χρονική σειρά παραλαβής, (δηλαδή χρησιµοποιούνται πρώτα τα υλικά των 
παλαιότερων παραλαβών).  
1082.2.3 Γύψος 
Η γύψος πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο φρέσκια, καθαρή, καλά κονιοποιηµένη και µαλακή στην αφή. ∆εν θα 
χρησιµοποιείται γύψος παλαιότερη των 3 µηνών. Αναµειγνυόµενη µε νερό πρέπει να στερεοποιείται µέσα σε ελάχιστα λεπτά. Στο 
γυψοκονίαµα προστίθεται ασβέστης ή κόλλα µε σκοπό την καθυστέρηση της πήξης του. Απαγορεύεται η χρήση ακόµη και ελάχιστης 
γύψου στα εξωτερικά επιχρίσµατα ή για τη στερέωση και τον εγκιβωτισµό µεταλλικών στοιχείων. Για τη γύψο που χρησιµοποιείται 
στα κονιάµατα ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ 783 ενώ για τους ορισµούς, τις απαιτήσεις και τις µεθόδους δοκιµών των γυψοκονιαµάτων 
το DIN 13279. 
1082.2.4 Μαρµαροκονία 
Η µαρµαροκονία θα προέρχεται από καθαρό µάρµαρο, θα είναι της καλύτερης ποιότητας, λευκή, αµιγής απαλλαγµένη ξένων ουσιών 
και ανάλογα µε τον προορισµό της λεπτόκοκκη (τελείως κονιοποιηµένη) ή χονδρόκοκκη (ρύζι) Νο 1 - 3. Σε καµία περίπτωση όµως 
δεν θα είναι «πούδρα». Θα είναι επίσης καλά λειοτριµµένη.  
1082.2.5 Χρωστικές Ουσίες 
Οι χρωστικές ουσίες που προστίθενται στα κονιάµατα επιχρισµάτων πρέπει να είναι λειοτριµένες, να µην διαλύονται στο νερό, να 
µην επηρεάζονται από τα αλκάλια και να µην επιδρούν στις συνδετικές ουσίες του κονιάµατος. Η ανάµιξη χρωστικών ουσιών στα 
κονιάµατα γίνεται πριν τη διαβροχή τους. Στα επιχρίσµατα που περιέχουν πολτό ασβέστη, η χρωστική ουσία ανακατεύεται µε τα 
υλικά του κονιάµατος πριν από αυτόν. 
1082.2.6 Στεγανωτικά Μάζας 
α. Τα στεγανωτικά µάζας είναι πρόσθετα µονωτικά υλικά σε µορφή σκόνης ή σε υγρή µορφή. Όταν προστίθενται στα 
κονιάµατα επιχρισµάτων, τους προσδίδουν στεγανωτικές ιδιότητες, οι οποίες εξαρτώνται από το προστιθέµενο υλικό, από το 
ποσοστό ανάµιξης στο κονίαµα και από τον τρόπο ανάµιξης του µε τα συστατικά του κονιάµατος. 
β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την χρήση στεγανωτικού µάζας, να υποβάλλει προς έλεγχο και έγκριση στην Υπηρεσία 
τις οδηγίες χρήσης και τα πιστοποιητικά ποιότητας του υλικού. ∆ιαφορετικά, η Υπηρεσία δικαιούται να µην επιτρέψει τη χρήση του 
και να επιβάλλει την αντικατάσταση του. 
1082.3 Εκτέλεση Εργασιών 
1082.3.1 Γενικά 
α. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, εφόσον απαιτείται, την τµηµατική ή συνεχή εκτέλεση της εργασίας κατά τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας και είναι υποχρεωµένος να διαθέτει όλον τον απαιτούµενο εξοπλισµό και υλικά έγκαιρα για την εµπρόθεσµη και έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών. Προτού χρησιµοποιηθεί οποιοσδήποτε µηχανικός εξοπλισµός για εργασίες επιχρίσµατος, θα πρέπει να 
εξασφαλισθεί η έγκριση της Υπηρεσίας. 
β. Τα ικριώµατα που χρησιµοποιούνται για τις επιχρίσεις (σταθερά ή κινητά) δεν θα έρχονται σε επαφή µε τις προς επίχριση 
επιφάνειες, και δεν θα στερεώνονται στα τοιχώµατα µε εγκάρσιες δοκίδες (τρυπόξυλα). Θα είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις για την ασφάλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού. Τα ικριώµατα για τα εσωτερικά επιχρίσµατα µπορεί να είναι 
κινητά. Για τα εξωτερικά επιχρίσµατα τα ικριώµατα θα στερεώνονται στην κατασκευή µέσω των υπαρχόντων παραθύρων, θυρών 
κτλ αλλά µε τη χρήση ορθοστατών που τοποθετούνται εσωτερικά στην κατάλληλη πυκνότητα και σφηνώνονται µεταξύ οροφής και 
δαπέδου.  
γ. Μετά το τελείωµα των εργασιών επιχρισµάτων όλοι οι χώροι και ο εξοπλισµός που βρίσκεται µέσα σ’ αυτούς καθαρίζονται 
µε επιµέλεια. Ακάθαρτα νερά που περιέχουν διάφορα υλικά (γύψο, ασβέστη, τσιµέντο, κτλ) δεν θα απορρίπτονται στις αποχετεύσεις 
χώρων εργασίας και δεν επιτρέπεται να φθάνουν µέχρι τα συστήµατα υπονόµων µέσω υπαιθρίων αποχετεύσεων ή εκροών ταρατσών 
και δαπέδων. Τα µπάζα και τα απόβλητα θα αποκοµίζονται και θα αποτίθενται σε κατάλληλο χώρο που έχει προταθεί από τον 
Ανάδοχο και εγκριθεί από την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος επίσης, να αποµακρύνει τα εργαλεία, τα ικριώµατα, τα 
υλικά κτλ από το εργοτάξιο σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές της περιοχής. 
δ. Το υλικό και η κατάσταση του υποβάθρου αποτελούν βασικά στοιχεία για την επιλογή του επιχρίσµατος. 
- Στην περίπτωση υποβάθρου χωρίς πόρους, ανθεκτικού και λείου (χυτό σκυρόδεµα, ολόσωµοι βαρείς τσιµεντόλιθοι ή 
στοιχεία σκυροδέµατος και πυκνοί συµπαγείς κεραµικοί πλίνθοι), η πρώτη στρώση πρέπει να είναι πεταχτή. Το συνολικό πάχος του 
επιχρίσµατος δεν θα ξεπερνά τα 16 mm. 



- Εναλλακτικά στην περίπτωση υποβάθρου από χυτό σκυρόδεµα, η επιφάνειά του πρέπει να εκτραχυνθεί για να µπορεί να 
ενσωµατωθεί το επίχρισµα. Αυτό επιτυγχάνεται και µε τη χρήση ειδικών ξυλοτύπων µε ελαφρό ανάγλυφο στην εσωτερική τους 
επιφάνεια. 
- Σε σχετικά ανθεκτικό και πορώδες υπόβαθρο (π.χ. τσιµεντόλιθοι από ελαφροσκυρόδεµα) η πρόσφυση του επιχρίσµατος 
είναι ικανοποιητική και βελτιώνεται µε το σκάψιµο των αρµών. Αν ο τοίχος παρουσιάζει ανοµοιόµορφη απορροφητικότητα η πρώτη 
στρώση είναι πεταχτή. 
- Αν το υπόβαθρο είναι πορώδες µε σχετικά περιορισµένη αντοχή (αφροσκυροδέµατα, ή µερικά ελαφροσκυροδέµατα µε 
ελαφρά αδρανή και µαλακά τούβλα) και πολύ απορροφητικό, πρέπει να διαβραχεί πριν την εφαρµογή.  
- Αν το υπόβαθρο είναι από σκυρόδεµα χωρίς λεπτόκοκκα υλικά (δηλαδή χωρίς επαρκή απορροφητικότητα), το 
επίχρισµα έχει καλή πρόσφυση διότι η επιφάνεια είναι τραχεία αλλά πρέπει να εφαρµοστεί αρκετά παχιά πρώτη στρώση 
επιχρίσµατος, ώστε να καλύψει τα κενά και να δώσει απορροφητική επιφάνεια για την τελική στρώση. 
- Στις περιπτώσεις που το υπόβαθρο αποτελείται από κατασκευή µε ξύλινο ή µεταλλικό σκελετό, ελαφρά ή µονωτικά 
πετάσµατα, φθαρµένη τοιχοποιία, ανώµαλη επιφάνεια, παλιούς σοβάδες ή χρώµατα, αλλαγή υλικού ή άλλα ευαίσθητα σηµεία, η 
πρώτη στρώση επιχρίσµατος θα είναι παχιά και θα ενισχύεται µε ελαφρό πλέγµα ή νερβοµετάλ. Το συνολικό πάχος του επιχρίσµατος 
θα φτάνει τα 25 mm. 
- Στην περίπτωση που το υπόβαθρο αποτελείται από πλίνθους που περιέχουν θειούχες προσµίξεις, πρέπει το επίχρισµα να 
επιτρέπει την αναπνοή του τοίχου, ώστε να παρεµποδίζεται η παραµονή της υγρασίας στον τοίχο για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. 
Γενικά οι πλίνθοι που πρόκειται να επιχριστούν δεν πρέπει να περιέχουν θειούχες προσµίξεις σε ποσοστό πάνω από 0,5% και τα 
τσιµεντοκονιάµατα θα αποτελούνται οπωσδήποτε από τσιµέντο Portland ανθεκτικό στη επίδραση του θείου. 
ε. Η επιθυµητή εµφάνιση των επιχρισµάτων επιτυγχάνεται µε την επιλογή του χρώµατος και της υφής τους. Η υφή των 
επιχρισµάτων εξαρτάται από τα ακόλουθα: 
- το µέγεθος και το σχήµα των αδρανών 
- τη σύνθεση του µίγµατος της τελικής στρώσης 

- τον εξοπλισµό που χρησιµοποιείται για την εφαρµογή και τον τρόπο χρήσης του 
- την ειδική επιφανειακή επεξεργασία της τελικής επιχρισµένης επιφάνειας 
στ. Τα επιχρίσµατα δεν πρέπει να είναι ισχυρότερα από την επιφάνεια, επί της οποίας τοποθετούνται, γιατί αλλιώς οι τάσεις 
που ασκεί το επίχρισµα στο υπόβαθρο κατά τη συρρίκνωση του µπορούν να προκαλέσουν ρωγµές σε ένα από τα δύο υλικά ή να 
δηµιουργήσουν αποκολλήσεις. Για τον ίδιο λόγο κάθε στρώση επιχρίσµατος δεν πρέπει να είναι ισχυρότερη από την προηγούµενη 
της. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση διαφορετικών µιγµάτων ανά στρώση ή την κατασκευή στρώσεων µικρότερου πάχους από τις 
προηγούµενες. Στην περίπτωση που απαιτείται ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό και σκληρό φινίρισµα, η τελική στρώση µπορεί να είναι 
ισχυρότερη από τις προηγούµενες αλλά πολύ λεπτή (πάχος 3 mm – 4 mm). 
1082.3.2 Ανοχές 
α. Το πάχος των διαφόρων ειδών επιχρισµάτων καθορίζεται ανάλογα µε τη θέση εφαρµογής καθώς και από τον σκοπό τον 
οποίο εξυπηρετεί. Οι αποκλίσεις του πάχους από το µέσο απαιτούµενο θα είναι ±10%. 
β. Οι επιχρισµένες επιφάνειες οροφών και τοίχων θα έχουν την κλίση που προβλέπεται από τη µελέτη και τα Συµβατικά 
Σχέδια (ανάλογα µε την περίπτωση οριζόντιες, κατακόρυφες ή επικλινείς), θα είναι επίπεδες και δεν θα αποκλίνουν περισσότερο από 
2 mm ως προς ευθύγραµµο πήχη 2 m, ο οποίος θα τοποθετείται σε οποιαδήποτε θέση. 
γ. Ως προς την ευθυγράµµιση της διαµόρφωσης ακµών (λαµπάδων κτλ) επιτρέπεται απόκλιση µέχρι 1mm σε πήχη 1 m. 
δ. Τα κουτιά διακλαδώσεων, διακοπτών, ρευµατοδοτών και των λοιπών Η/Μ εγκαταστάσεων θα είναι απόλυτα 
ευθυγραµµισµένα σε σχέση µε τις επιχρισµένες επιφάνειες µε ανοχή εσοχής 2 mm. Η δηµιουργία προεξοχών δεν επιτρέπεται. Σε 
καµία περίπτωση τα κουτιά αυτά δεν θα αποτελούν οδηγούς επιχρισµάτων. Αν διαπιστωθεί ότι η τοποθέτησή τους δεν είναι σωστή 
θα αφαιρούνται και θα επανατοποθετούνται, προκειµένου τα επιχρίσµατα να αποκτούν το απαιτούµενο πάχος και επιπεδότητα. 
1082.3.3 ∆είγµατα 
α. Πριν την έναρξη των εργασιών επιχρισµάτων, κατασκευάζονται δείγµατα για όλους τους τύπους επιχρισµάτων επί 
επιφανειών (τοιχοποιίας, οροφής ή δοµικού στοιχείου) που υποδεικνύει η Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται επιπλέον 
αποζηµίωση για την κατασκευή των δειγµάτων. 
β. Τα δείγµατα δεν θα είναι µικρότερα των 2 m2. Το δείγµα επιφάνειας που εγκρίνεται από την Υπηρεσία αντιπροσωπεύει τις 
εργασίες επιχρισµάτων (είτε πρόκειται περί επιχρισµάτων 3 στρώσεων είτε πρόκειται περί επιχρισµάτων µιας στρώσεως). 
γ. Τα δείγµατα παραµένουν στο εργοτάξιο και πρέπει να προστατεύονται από ενδεχόµενες φθορές. 
1082.3.4 Γενικές Απαιτήσεις 
α. Όλες οι τελειωµένες, επιχρισµένες επιφάνειες (συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που πρόκειται να επενδυθούν) θα είναι 
απόλυτα λείες και ευθυγραµµισµένες. Οι λωρίδες συναρµογής των διαφορετικών χρονικών φάσεων της επίχρισης, θα είναι επίσης 
λείες και δεν θα είναι εµφανείς. 
β. Ο Ανάδοχος θα λαµβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις σε όλα τα στάδια της εργασίας, ιδίως κατά την επιλογή των 
κατάλληλων υλικών και κατάλληλης αναλογίας κονιαµάτων και κατά την προετοιµασία της προς επίχριση επιφάνειας, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι η επιχρισµένη επιφάνεια δεν θα παρουσιάσει ρωγµές. Για την αποφυγή των ρωγµών πρέπει οι διαδοχικές στρώσεις 
επιχρισµάτων να έχουν την κατάλληλη πρόσφυση µεταξύ τους και µε την υποκείµενη επιφάνεια. 
γ. Οι λαµπάδες επιχρίονται µε τον ίδιο τύπο επιχρίσµατος που χρησιµοποιήθηκε για τη  λοιπή επιφάνεια της τοιχοποιίας. 
δ. Η τοποθέτηση των τυχόν απαιτούµενων πλεγµάτων ξεκινά πάντα µετά την εγκατάσταση, δοκιµή και έγκριση των τάκων, 
των αγκυρώσεων και του Η/Μ εξοπλισµού εντός ή πίσω από τα πλέγµατα και τα επιχρίσµατα. 
ε. Οι µεταλλικοί πήχεις που χρησιµοποιούνται για όλα τα ανοίγµατα και τους ενσωµατωµένους εξοπλισµούς, ερµάρια, 
πίνακες, ανοίγµατα πρόσβασης, κτλ πλαισιώνονται από όλες τις πλευρές µε κατάλληλες δοκούς διατοµής Π ή και ξυλεία. 
Εξακριβώνονται και τηρούνται οι ανοχές που δίδονται για δοκούς και ξυλεία. 
στ. Τοποθετούνται οι επαρκείς αγκυρώσεις, στηρίξεις κτλ για την υποδοχή σταθερών αντικειµένων και εξαρτηµάτων. 
ζ. Στη συµβολή σκυροδεµάτων και τοιχοποιιών, σε όλες τις θέσεις των εξωτερικών επιχρισµάτων τοποθετείται ενίσχυση από 
πλέγµα νερβοµετάλ σε πλάτος 20 cm. 



η. Οι σκοτίες από διατοµή αλουµινίου διαµορφώνονται ακριβώς στις θέσεις και µε το πλάτος που υποδεικνύονται από τα 
κατασκευαστικά σχέδια. Στην περίπτωση που τα κατασκευαστικά σχέδια δεν περιέχουν αυτήν την πληροφορία, ο Ανάδοχος 
ακολουθεί τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οι σκοτίες τοποθετούνται µετά την πρώτη στρώση και πριν την εφαρµογή της δεύτερης. 
θ. Οι αρµοί διαστολής της τοιχοποιίας καθώς και οι αρµοί διαστολής µεταξύ φέροντος οργανισµού και στοιχείων πλήρωσης 
θα συνεχίζονται και στα επιχρίσµατα και θα καλύπτονται µε ειδικά αρµοκάλυπτρα. 
ι. Για επιφάνειες σκυροδεµάτων που πρόκειται να επιχριστούν τα ελάχιστα πάχη είναι τα ακόλουθα: 
- για κατακόρυφες επιφάνειες (τοίχους) 15 mm 
- για οροφές    10 mm. 
1082.3.5 Προετοιµασία 
α. ∆εν θα εκτελούνται εργασίες επιχρισµάτων σε επιφάνειες που παρουσιάζουν τα ακόλουθα ελαττώµατα, χωρίς την έγκριση 
της Υπηρεσίας: 
- ανώµαλη επιφάνεια 
- ρωγµές τάσης 

- πολύ λείες επιφάνειες 
- υγρασία 

- λιπαρές κηλίδες (λάδι από καλούπια) 
- σκυρόδεµα ηλικίας µικρότερης των 4 εβδοµάδων από της κατασκευής του 

- εισέχοντα ή εξέχοντα εντοιχισµένα κουτιά Η/Μ εγκαταστάσεων (ο έλεγχος γίνεται µε ευθύνη του Αναδόχου) 
- σαθρά, κούφια και κενά τµήµατα. 
β. Εκτός αν προσδιορίζεται διαφορετικά, οι επιφάνειες θα εκτραχύνονται πριν τη διάστρωση της πρώτης στρώσης 
επιχρίσµατος. Θα αφαιρούνται τυχόν πλεονάζοντα κονιάµατα και στις περιοχές που πρόκειται να επενδυθούν µε πλακίδια, τα σκύρα 
σκυροδέµατος θα είναι εκτεθειµένα, ώστε να δηµιουργούν «άγρια» επιφάνεια πρόσφυσης. Θα αφαιρούνται τυχόν προεξοχές του 
σκυροδέµατος, εφόσον εµποδίζουν τη σωστή εφαρµογή της πρώτης στρώσης. 
γ. Οι επιφάνειες βουρτσίζονται και αφαιρούνται από αυτές τυχόν χαλαρά τεµάχια, σκόνη, εξανθήµατα και άλλες ξένες ουσίες. 
Τα σαθρά τµήµατα ή τα κενά µέρη πρέπει να αποκαθίστανται πριν τη διάστρωση του επιχρίσµατος. Η επιδιόρθωση των ανωµαλιών 
στις προς επίχριση επιφάνειες, όπως και η κάλυψη των αυλακών και λοιπών φθορών, που ενδεχοµένως δηµιουργούνται κατά την 
κατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων, συµπεριλαµβάνεται στη συνολική δαπάνη για τις εργασίες των επιχρισµάτων.  
- Στην περίπτωση που οι προεξοχές (λίθων, πλίνθων, σκύρων) δεν υπερβαίνουν τα 3,5 cm, επιπεδώνονται µε την αποκοπή 
τεµαχίων πλίνθου και συµπληρώνονται µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα (τσιβίκια). 

- Στην περίπτωση που το βάθος των ανωµαλιών είναι 3,5 cm - 5 cm, τοποθετείται επί της τοιχοποιίας γαλβανισµένο 
συρµατόπλεγµα µε πάχος 0,8 mm – 1,5 mm ή λεπτό νερβοµετάλ, επί του οποίου διαστρώνεται τσιµεντοκονίαµα. 
- Στην περίπτωση που το βάθος των ανωµαλιών υπερβαίνει τα 5 cm, η επιφάνεια καλύπτεται από ορθοδροµική 
οπτοπλινθοδοµή. 
δ. Οι προς επίχριση επιφάνειες ψεκάζονται µε καθαρό νερό, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η οµοιόµορφη ύγρανσή τους, χωρίς 
όµως να ρέει ή να πλεονάζει επιφανειακό νερό. 
ε. Όπου πρόκειται να χρησιµοποιηθούν γαλβανισµένα µεταλλικά τεµάχια που δεν θα καλυφθούν τελείως από 
τσιµεντοκονίαµα, αυτά βάφονται µε αντισκωριακό. Θα είναι από µορφοσίδηρο ή από υλικό που καθορίζεται στο παρόν Τεύχος στο 
άρθρο «Σιδηρές Κατασκευές». Σε κάθε περίπτωση, ενισχύονται µε γωνιόκρανα και πλέγµα όλες οι ακµές ανοιγµάτων, όπου το 
διάκενο µεταξύ ανοίγµατος και πλαισίου κουφώµατος είναι µεγαλύτερο των 2 cm και αφού πληρωθεί µερικώς το διάκενο για να 
εξασφαλιστεί συµπαγής και έντεχνη πλήρωσή του. Η διαµόρφωση των κατακόρυφων και πλάγιων εξωτερικών γωνιών γίνεται επίσης 
µε τη χρήση γωνιόκρανων από µαλακό γαλβανισµένο χάλυβα. Τα γωνιόκρανα και οι διατοµές απόληξης επιχρισµάτων 
τοποθετούνται µε µεγάλη ακρίβεια, διότι αποτελούν τους βασικούς οδηγούς επιπεδότητας της επιχρισµένης επιφάνειας. 
στ. Στην περίπτωση που το χονδρό κονίαµα πρόκειται να διαστρωθεί επί διαφορετικών υποστρωµάτων και πάνω από 
αυλακώσεις σωλήνων, τοποθετείται κεντρικά επάνω από τον αρµό µία λωρίδα πλέγµατος πλάτους 300 mm από µαλακό 
γαλβανισµένο χάλυβα µε µία στρώση ασφαλτικής βαφής. Εκτός από αυτό στις περιπτώσεις µικρού πλάτους κάποιου εκ των δύο 
υλικών, το ένα από αυτά θα καλύπτεται τελείως µε ένα πλέγµα που θα επεκτείνεται 75 mm από κάθε πλευρά. Θα τοποθετείται µία 
µονωτική µεµβράνη από χαρτί οικοδοµών, για να διαχωριστεί η πρώτη στρώση επιχρίσµατος από το υλικό βάσης και κοτετσόσυρµα 
στο υπόστρωµα. 
ζ. Στην περίπτωση που τοποθετείται υλικό µε διαφορετικό συντελεστή διαστολής (ξύλο, σίδηρος κτλ), αυτό καλύπτεται µε 
γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα ή λεπτό νερβοµετάλ. 
η. Στις περιπτώσεις επανεπίχρισης τοιχωµάτων ή οροφών, αφαιρείται το παλιό επίχρισµα, και εκβαθύνονται οι αρµοί σε βάθος 
1,5 cm. Η προς επανεπίχριση επιφάνεια τρίβεται µε συρµάτινη βούρτσα και πλένεται µε νερό υψηλής πίεσης. Στην περίπτωση που 
προς επανεπίχριση επιφάνεια είναι από σκυρόδεµα, χρησιµοποιείται ειδικό εργαλείο για την αφαίρεση του παλαιού επιχρίσµατος και 
την εκτράχυνση της επιφάνειας. 
1082.3.6 Περιβαλλοντικές Συνθήκες 
α. Ευνοϊκές περιβαλλοντικές συνθήκες για τις κατασκευές επιχρισµάτων είναι οι ακόλουθες: 
- θερµοκρασία περιβάλλοντος και τοιχώµατος 15°C - 30°C 

- ελαφρά υγρή ατµόσφαιρα, επιφάνεια που δεν προσβάλλεται από τις ηλιακές ακτίνες 
- ήπιοι άνεµοι 

- συχνή διαβροχή των τοιχωµάτων. 
β. Η κατασκευή των επιχρισµάτων διακόπτεται υποχρεωτικά όταν : 
- η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι κάτω από 4°C 

- πνέουν ξηροί άνεµοι 
- η θερµοκρασία των αδρανών υλικών ή του νερού είναι κάτω από 4°C 



- λίγο πριν από την έναρξη κατασκευής των επιχρισµάτων, η επιφάνεια έχει εκτεθεί στη βροχή. 
1082.3.7 Κατασκευή 
α. Σε κάθε επιφάνεια τα επιχρίσµατα εκτελούνται πάντοτε από πάνω προς τα κάτω. 
β. Κάτω από ευνοϊκές περιβαλλοντικές συνθήκες το ελάχιστο χρονικό διάστηµα αποπεράτωσης των εσωτερικών 
επιχρισµάτων είναι 20 ηµέρες από την έναρξη τους, ενώ για τα εξωτερικά επιχρίσµατα µε λάσπωµα 40 ηµέρες και χωρίς λάσπωµα 20 
ηµέρες. 
γ. Η διάστρωση της τελευταίας στρώσης των επιχρισµάτων σε εκτεταµένες επιφάνειες µπορεί να διακόπτεται σε προεξοχές 
(υποστυλώµατα, δοκοί, ανοίγµατα κτλ). Σε κάθε περίπτωση οι προσωρινές γραµµές διακοπής δεν πρέπει να διακρίνονται µετά την 
αποπεράτωση των επιχρισµάτων. Τα επιχρίσµατα διακόπτονται υποχρεωτικά και µε κάθε επιµέλεια στους αρµούς διαστολής του 
κτιρίου. 
δ. Πρώτη στρώση επιχρίσµατος (πεταχτό) 
- Η πρώτη στρώση εκτελείται αφού στεγνώσει η τοιχοποιία σε µικρές δόσεις µε το µυστρί, ώστε η επιφάνεια να καλυφθεί 
ολόκληρη µε κονίαµα. Επιφάνεια που θα παρουσιάζει κενά στην κάλυψη µεγαλύτερα από 10% κρίνεται απορριπτέα. Αποτελείται 
από λεπτόρευστο τσιµεντοκονίαµα αναλογίας 450 kg τσιµέντου ανά m3 κονιάµατος µε άµµο (0/3). Η πυκνότητα του επιχρίσµατος θα 
είναι τέτοια, που µόλις θα επιτρέπει να διακρίνεται το υπόστρωµα. 
- Το µέσο πάχος του πεταχτού είναι 6 mm, ενώ το µέγιστο δεν θα υπερβαίνει τα 15 mm και γενικά εξαρτάται από το 
συνολικό πάχος του επιχρίσµατος. Στις οροφές το µέσο πάχος του πεταχτού κυµαίνεται µεταξύ 5 mm - 6 mm.  

- Η επιφάνεια του πεταχτού πρέπει να είναι αρκετά τραχιά και οµοιόµορφη. 
- Το κονίαµα για το πεταχτό είναι ρευστότερο από το κονίαµα των άλλων στρώσεων.  
- Το πεταχτό δεν καλύπτεται από την επόµενη στρώση παρά µετά την πάροδο τουλάχιστον 3 ηµερών από τη διάστρωση 
του. Κατά το διάστηµα αυτό, το πεταχτό πρέπει, ανάλογα τις περιβαλλοντικές συνθήκες, να βρέχεται κατάλληλα.  
- Η εµφάνιση ρωγµών στο πεταχτό δεν θεωρείται µειονέκτηµα. 
ε. ∆εύτερη στρώση επιχρίσµατος (λάσπωµα) 

- Μετά την ξήρανση της πρώτης στρώσης, διαστρώνεται η δεύτερη. Κατά τη στρώση αυτή, το επίχρισµα αποκτά 
επιπεδότητα και µορφή (λεία, τραχεία κτλ). Η επιπεδότητα των επιχρισµάτων επιτυγχάνεται µε οδηγούς από το υλικό επιχρίσµατος, 
που κατασκευάζονται ανά µέτρο περίπου, µε τη βοήθεια καλά ζυγισµένων, τόσο κατακόρυφα, όσο και οριζόντια, ξύλινων τάκων. 
Μετά την ξήρανση τους, το µεταξύ των οδηγών κενό πληρούται µε κονίαµα, που ρίχνεται µε µυστρί στον τοίχο και στη συνέχεια 
πιέζεται και εξοµαλύνεται µε ξύλινο πήχη που κινείται σε επαφή µε τους οδηγούς. Απαγορεύεται ρητά η διάστρωση του λασπώµατος 
χωρίς τη χρήση ραµµάτων, τάκων, οδηγών κτλ. 
- Για το λάσπωµα χρησιµοποιείται ασβεστοκονίαµα 300 kg κοινού τσιµέντου ανά m3 κονιάµατος µε αναλογία 1 µέρους 
πολτού ασβέστη ανά 2,5 µέρη µεσόκοκκης άµµου. Το µέσο πάχος του λασπώµατος εξαρτάται από τις ανωµαλίες της προς επίχριση 
επιφάνειας. Κυµαίνεται πάντως µεταξύ 0,8 cm - 2 cm. Ειδικά για τα επιχρίσµατα οροφών το συνολικό πάχος πρώτης και δεύτερης 
στρώσης δεν υπερβαίνει τα 12 mm.  
- Η στρώση αυτή χαράσσεται πριν από τη σκλήρυνση της µε οδοντωτό εργαλείο ή µε το µυστρί για την καλύτερη 
πρόσφυση της επόµενης στρώσεως. Τα λασπώµατα θα καταβρέχονται δύο φορές την ηµέρα (πρωί -  απόγευµα) µέχρι τη διάστρωση 
της επόµενης στρώσης. 
- Αν για την τελευταία στρώση προβλέπεται η χρήση τσιµεντοκονιάµατος ή τσιµεντοασβεστοκονίαµατος, τότε το 
λάσπωµα θα είναι αντίστοιχα τσιµεντοκονίαµα ή τσιµεντοασβεστοκονίαµα µε περιεκτικότητα τσιµέντου, σύµφωνα µε τις εντολές 
της Υπηρεσίας.  
- Η τρίτη στρώση πρέπει να εφαρµόζεται µετά την πάροδο 7-10 ηµερών από την εφαρµογή της δεύτερης στρώσης. 
στ. Τρίτη στρώση επιχρίσµατος (ψιλό) 
- Από τον τρόπο εκτέλεσης και επεξεργασίας της τελευταίας στρώσης εξαρτάται η εµφάνιση του επιχρίσµατος, η 
στεγανότητα και η ονοµασία του. Η τελευταία στρώση πρέπει να έχει παντού την ίδια υφή και να είναι το ίδιο πορώδης, ώστε ο 
χρωµατισµός της επιφάνειας να απορροφηθεί οµοιόµορφα. Το πάχος της τρίτης στρώσης δεν υπερβαίνει τα 5 mm -7 mm. 
- Η τρίτη στρώση αποτελείται από λεπτόκοκκη άµµο, ασβέστη και µαρµαροκονία. Συνήθως χρησιµοποιείται 
ασβεστοκονίαµα 1:2 ή 1:21/2 ή ασβεστοκονίαµα µε µικρό ποσοστό τσιµέντου. Στην περίπτωση που η δεύτερη στρώση γίνεται µε 
τσιµεντοκονίαµα, η τρίτη στρώση γίνεται επίσης µε τσιµεντοκονίαµα αναλογίας 1:2 ή 1:3. 
- Απαγορεύεται η διόρθωση πιθανών ανωµαλιών του λασπώµατος κατά τη διάστρωση της τελευταίας στρώσης. Αν 
διαπιστωθεί κάποια τοπική ανωµαλία στο λάσπωµα, αυτή διορθώνεται µε τοπική αφαίρεση του ελαττωµατικού επιχρίσµατος και την 
ανακατασκευή του. 
1082.3.8 Προστασία 
α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα επιχρίσµατα µέχρι την οριστική παραλαβή του έργου, εκτός αν οι 
παρουσιαζόµενες φθορές, ανωµαλίες κτλ δεν οφείλονται σε λάθη και παραλείψεις που αφορούν τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν, τον 
τρόπο κατασκευής των επιχρισµάτων και τη συνηθισµένη χρήση τους. Οι περατωθείσες εργασίες πρέπει να προστατεύονται από τη 
θερµότητα, τους ξηρούς ανέµους και τη βροχή. 
β. Οι παρακείµενες στα επιχρίσµατα ολοκληρωµένες κατασκευές (όψεις διακοσµητικών τοιχοποιιών, πλακοστρώσεις, 
υαλοπίνακες, πόρτες, πύλες, παράθυρα, πατώµατα, κάσσες, κουφώµατα, εξαρτήµατα και όλα τα άλλα αντικείµενα και 
προσαρτήµατα), πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα από τη ρύπανση και τις τυχόν φθορές. Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για 
οποιαδήποτε φθορά ή έξοδα που τυχόν µπορεί να προκύψουν και σε περίπτωση φθοράς υποχρεούται να αντικαταστήσει τις 
φθαρµένες κατασκευές. 
γ. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προστασία τυχόν ήδη τοποθετηµένου ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού µε τη χρήση 
φύλλων νάιλον στους προς επίχριση χώρους. 
δ. Πρόσθετα µέτρα προστασίας που πρέπει να λαµβάνει ο Ανάδοχος είναι τα ακόλουθα: 
- ∆εν επιτρέπεται η προσθήκη οποιουδήποτε πρόσµικτου κατά του παγετού. 



- Η επιφάνεια πριν και µετά την εφαρµογή κάθε στρώσης θα ψεκάζεται.  Η θερµοκρασία του χρησιµοποιούµενου νερού 
δεν θα είναι µικρότερη των 10ºC. 
- Η προφύλαξη της προς επίχριση επιφάνειας από τις βροχές και τις καταιγίδες. 

- Η διασφάλιση της συντήρησης της υγρασίας των βασικών στρώσεων µέχρι την εφαρµογή της τελικής στρώσης. Υπό 
συνθήκες ζέστης, ξηρασίας και ανέµου, η επιφάνεια πρέπει να καλύπτεται µε αδιάβροχα καλύµµατα, ώστε να αποφεύγεται απώλεια 
νερού λόγω εξάτµισης. 
ε. Για την προστασία του επιχρίσµατος είναι αναγκαίο να λαµβάνονται µέτρα κατά της διείσδυσης της υγρασίας: 
- Στους τοίχους κοντά σε θεµέλια θα διαµορφώνονται στραγγιστήριες οπές σε αποστάσεις 1 m περίπου και λίγο πάνω από 
το έδαφος. 
- Στις διπλές τοιχοποιίες µε διάκενο, οι οπές αυτές θα συνεχίζονται και στο επίχρισµα, έτσι ώστε το νερό που εισχωρεί 
στο διάκενο να µη συναντά εµπόδιο στο επίχρισµα. Αποτελεσµατικοί για την αποστράγγιση είναι οι λεπτοί πλαστικοί σωλήνες κατά 
µήκος ενός αρµού της διπλής τοιχοποιίας, που εµφανίζονται στο επίχρισµα µε µικρή προεξοχή. 
- Το επίχρισµα πρέπει να ξεκινά ψηλότερα από τους στεγανωτικούς µανδύες, ώστε να µην αποτελεί γέφυρα διακίνησης 
της υγρασίας. 
- Οι ποδιές των παραθύρων πρέπει να προεξέχουν τουλάχιστον 2 cm από την τελική εξωτερική επιφάνεια του τοίχου για 
να µη γλύφει το νερό πάνω στο επίχρισµα. Η ποδιά πρέπει να συνεχίζεται σε µήκος λίγο µεγαλύτερο από το άνοιγµα του παραθύρου 
και να φέρει νεροσταλάκτη κατά µήκος της κάτω επιφάνειας. 
1082.3.9 Πεταχτά Επιχρίσµατα 
α. Ακολουθείται η µέθοδος διάστρωσης για την πρώτη στρώση επιχρίσµατος (πεταχτό) που περιγράφηκε στην παράγραφο 
«Κατασκευή». Στη συνέχεια διαστρώνονται µε το µυστρί µικρές ποσότητες κονιάµατος, ώστε η επιφάνεια να καλυφθεί εντελώς και 
να αποκτήσει οµοιόµορφη, τραχεία υφή. Πριν τη διάστρωση του πεταχτού ο τοίχος διαβρέχεται και µόλις η επιφάνεια στεγνώσει ενώ 
ο τοίχος είναι ακόµη νωπός εκτοξεύεται το «πεταχτό».  
β. Στην περίπτωση πεταχτού επιχρίσµατος 3 στρώσεων, αυτό διαστρώνεται όπως τα τριπτά. Η διαφορά έγκειται στην 
τελευταία στρώση, η οποία εκτελείται µε τον ίδιο τρόπο µε την πρώτη στρώση (πεταχτά). 
1082.3.10 Επιχρίσµατα Σαγρέ  
α. Επιχρίσµατα σαγρέ διαστρώνονται σε εξωτερικές επιφάνειες, κατά προτίµηση δηµιουργώντας αρµούς, έτσι ώστε ο λόγος 
µήκους προς ύψος να µην υπερβαίνει το 11/2 :1, µε προβλεπόµενο σχέδιο και τύπο από τη µελέτη. Ο τύπος και το σχέδιο των αρµών 
πρέπει να έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία.  
β. Όλες οι επιφάνειες σκυροδέµατος και οπτοπλινθοδοµών θα ψεκάζονται µε τσιµεντοκονίαµα 450 kg τσιµέντου µε 
µεσόκοκκη άµµο (πεταχτό), το οποίο δεν θα απλώνεται µε το µυστρί. Η δεύτερη στρώση (λάσπωµα) επίσης αποτελείται επίσης από 
τσιµεντοκονίαµα 450 kg τσιµέντου µε µεσόκοκκη άµµο, ενώ η τρίτη στρώση θα εκτελείται σε δύο φάσεις από άµµο σπυρωτή, 
µεσόκοκκη, ραντιστή (ριπτή) µε «θυµαράκι» ή ειδικό «µηχανάκι σαγρέ». 
δ. Η επιχρισµένη επιφάνεια δεν θα παρουσιάζει ατέλειες που θα µειώνουν την εµφάνιση ή τη λειτουργία της, και εκτός αν έχει 
καθορισθεί διαφορετικά, οι ακµές θα είναι στρογγυλεµένες µε µία ακτίνα περίπου 2 mm. 
ε. Ως ενίσχυση χρησιµοποιούνται γαλβανισµένα συρµάτινα πλέγµατα διαστάσεων οπής 25 mm x 16 mm που στερεώνονται µε 
8 προσδέσεις ανά m2. Το πλέγµα θα απέχει 6 mm από την επιφάνεια. ∆εν θα καλύπτονται οι αρµοί διαστολής. Η Υπηρεσία µπορεί να 
υποδείξει εναλλακτικές µεθόδους στερέωσης του πλέγµατος. Ενισχύσεις στα σαγρέ επιχρίσµατα τοποθετούνται σε εξωτερικές 
επιχρίσεις επί σκυροδέµατος. 
1082.3.11  Εσωτερικά Επιχρίσµατα Μαρµαροκονίας Τριπτά 
α. Η πρώτη στρώση (πεταχτό) ακολουθεί τους γενικότερους κανόνες διάστρωσης της πρώτης στρώσης επιχρισµάτων και 
καλύπτει ολόκληρη την επιχριόµενη επιφάνεια. 
β. Το πάχος της δεύτερης στρώσης (λάσπωµα) είναι περίπου 15 mm. 
γ. Για την τρίτη στρώση (ψιλό) χρησιµοποιείται ασβεστοκονίαµα 150 kg τσιµέντου ανά m3 

κονιάµατος µε αναλογία κατ’ 
όγκο, 1 µέρους πολτού ασβέστη ανά 2 µέρη µαρµαρόσκονη. Η τελική επιφάνεια του επιχρίσµατος επεξεργάζεται µε τριβίδι. Το 
πάχος της τρίτης στρώσεως είναι περίπου 6 mm.  Η τρίτη στρώση των τριπτών επιχρισµάτων εκτελείται σε δύο φάσεις. Κατά την 
πρώτη φάση (αστάρωµα) διαστρώνεται το κονίαµα σε λεπτό πάχος στο λάσπωµα. Το αστάρι δεν διαστρώνεται, αν η προηγούµενη 
στρώση δεν έχει «τραβήξει» αρκετά και δεν έχει διαβραχεί. Τοποθετείται «τραβηχτό» µε συνηθισµένο ξύλινο τριβίδι και σχηµατίζει 
µία αδρή επιφάνεια. Στη συνέχεια, καθώς συνδέεται µε την δεύτερη στρώση, διαστρώνεται ελαφρά η εξώτατη µεµβράνη (ψιλό) της 
τελευταίας στρώσης, µε ξύλινο τριβίδι επενδεδυµένο µε ελαστικό. Κατά το τριβίδισµα η επιφάνεια διαβρέχεται µε τη χρήση πινέλου, 
µε ασβεστόνερο (απαγορεύεται γαλάκτωµα άσβεστου). Η διαβροχή δεν πρέπει να είναι ούτε υπερβολική ούτε ανεπαρκής. Η 
επεξεργασία της επιφάνειας µε µαλακό υλικό (αφρολέξ κτλ) χωρίς προηγούµενο τριβίδισµα µε ξύλινη σανίδα, δεν γίνεται αποδεκτή. 
Το τριβίδισµα συνεχίζεται µέχρι να γίνει η επιφάνεια λεία και επίπεδη, η δε συστολή του κονιάµατος µε την αποξήρανση δεν πρέπει 
να δηµιουργεί τριχιάσµατα. 
1082.3.12  Τριπτά Τσιµεντοκονιάµατα ή Ασβεστοκονιάµατα 
Για τα τριπτά τσιµεντοκονιάµατα ή ασβεστοτσιµεντοκονιάµατα ισχύουν τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. Η διαφορά 
είναι ότι αντί για µαρµαροκονία για την τελική στρώση χρησιµοποιείται τσιµεντοκονίαµα ή τσιµεντοασβεστοκονίαµα µε µικρό 
ποσοστό ασβέστη. Η επεξεργασία γίνεται αποκλειστικά µε το τριβίδι και µόλις το τσιµεντοκονίαµα της τελικής στρώσης αρχίσει ν' 
αποκτά σύσταση. Το επίχρισµα πρέπει να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες και τους ξηρούς ανέµους τουλάχιστον για 3 µέρες. 
Μόλις η επιφάνεια σκληρυνθεί, διαβρέχεται συχνά ή προτιµότερο διατηρείται συνέχεια νωπή (µε βρεγµένες ψάθες, λινάτσες, σανίδες 
κλπ.) για τουλάχιστον 3 µέρες. 
1082.3.13 Εξωτερικά Πατητά Επιχρίσµατα Τσιµεντοµαρµαροκονίας 
α. Η πρώτη στρώση θα κατασκευαστεί ως ανωτέρω. 
β. Για τη δεύτερη στρώση (λάσπωµα) χρησιµοποιείται κονίαµα 450 kg κοινού τσιµέντου, 1,05 m3 άµµου και όχι περισσότερο 
από 0,07 m3 πολτού ασβέστη. Το πάχος της δεύτερης στρώσης είναι περίπου 15 mm. Η επιφάνεια του λασπώµατος χαράσσεται µε το 
µυστρί, ώστε να σχηµατίζονται πυκνά διασταυρούµενες γραµµές. 



γ. Η τρίτη στρώση θα ολοκληρωθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις και αποτελείται από κονίαµα µε αναλογία κατ΄ όγκο 1 µέρος 
λευκού τσιµέντου ανά 2,5 - 3 µέρη µαρµαρόσκονης µε ή χωρίς προσθήκη ορυκτού χρώµατος. Η τελική επιφάνεια θα επεξεργαστεί 
αρχικά µε το τριβίδι και κατόπιν θα πατηθεί µε το µυστρί. 
1082.3.14 Επιχρίσµατα Τσιµεντοκονίας Τριπτά ή Πατητά 600 kg Τσιµέντου 
α. Για τα επιχρίσµατα αυτού του τύπου χρησιµοποιείται κονίαµα 600 kg κοινού τσιµέντου αναλογίας 1,05 m3 άµµου για κάθε 
m3 

κονιάµατος. Η εργασία εκτελείται σε 3 στρώσεις. Η επιφάνεια της τρίτης στρώσης θα λειανθεί µε το µυστρί. Το συνολικό πάχος 
του επιχρίσµατος είναι περίπου 2,5 cm. 
β. Στα πατητά τσιµεντοκονιάµατα η τελευταία στρώση πάχους 4 mm - 6 mm εκτελείται µόλις το κονίαµα αρχίσει να 
ξηραίνεται. Η επεξεργασία της επιπεδότητας και λείανσης εκτελείται µε προσεκτικό πάτηµα µε το µυστρί. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα 
ανωτέρω αναφερόµενα. 
γ. Οι επιχριόµενες επιφάνειες θα διατηρούνται υγρές, κυρίως στις περιόδους αυξηµένης θερµοκρασίας µε τη χρήση 
καλυµµάτων από λινάτσα. Η δαπάνη της προστασίας αυτής περιλαµβάνεται στην αντίστοιχη τιµή µονάδος. 
1082.3.15 Επιχρίσµατα επί µεταλλικού πλέγµατος 
Πριν την έναρξη της εργασίας κατασκευής επιχρισµάτων πάνω σε µεταλλικό πλέγµα, ελέγχεται η πρόσφυση τους στο πλέγµα. Ως 
κονίαµα χρησιµοποιείται τσιµεντοκονίαµα 450 kg τσιµέντου ή τσιµεντοασβεστοκονίαµα, στο οποίο ο ασβέστης δεν θα υπερβαίνει το 
10% του τσιµέντου. Η επιλογή και η ακριβής σύσταση των κονιαµάτων που χρησιµοποιούνται για την επίχριση µεταλλικών 
πλεγµάτων ορίζεται από την Υπηρεσία. Η διάστρωση της πρώτης στρώσης του κονιάµατος πάνω σε µεταλλικό πλέγµα γίνεται µε 
δύο τρόπους : 
• είτε µε την πίεση σανίδας µε χειρολαβή, ώστε να συσσωρευτεί πίσω από το πλέγµα αρκετή ποσότητα κονιάµατος 
• είτε µε την εφαρµογή δύο ή τριών στρώσεων πιτσιλιστού κονιάµατος (οροφοκονιάµατα). Η διάστρωση της δεύτερης και 
τρίτης στρώσης του τσιµεντοκονιάµατος θα γίνει µετά την ξήρανση της προηγούµενης. Με αυτόν τον τρόπο κατασκευής φράσσονται 
εντελώς τα µάτια του πλέγµατος και δηµιουργείται µία τραχιά επιφάνεια, κατάλληλη για να δεχθεί τις επόµενες στρώσεις του 
επιχρίσµατος. 
1082.3.16  Γυψοκονιάµατα 
α. Γυψοκονίαµα επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µόνο σε εσωτερικούς χώρους που δεν υποβάλλονται σε συνθήκες υγρασίας. 
Το γυψοκονίαµα αποτελείται από µια στρώση πάχους 10 mm, εκτός αν πρόκειται περί πορωδών και απορροφητικών επιφανειών ή 
λείων επιφανειών µε χαµηλή υδατοαπορροφητικότητα. Στις περιπτώσεις αυτές πριν τη διάστρωση του γυψοκονιάµατος διαστρώνεται 
µια στρώση από ακρυλικό αστάρι ή από ακρυλικό αστάρι αναµεµειγµένο µε χαλαζιακή άµµο µε υψηλή αντοχή στα αλκάλια. 
β. Η θερµοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι µεταξύ 15ºC - 30ºC και να διατηρείται σε αυτά τα επίπεδα επί µία εβδοµάδα 
πριν την επίχριση και µέχρι να δηµιουργηθούν συνθήκες θερµοκρασίας κατοικηµένου χώρου. 
γ. ∆ιασφαλίζεται επαρκής εξαερισµός για την ανανέωση του αέρα, την αποµάκρυνση της υγρασίας και την επιτάχυνση της 
ξήρανσης του επιχρίσµατος. 
δ. Στην περίπτωση που το κτίριο εκτίθεται σε ζεστό ξηρό αέρα και σε θερµοκρασιακές µεταβολές ηµέρας - νύχτας 
µεγαλύτερες από 10ºC, πρέπει να καλύπτονται τα ανοίγµατα, στα οποία δεν έχουν τοποθετηθεί οι υαλοπίνακες. 
ε. Οι διακοσµητικές εργασίες µε γύψο ενδείκνυται να ολοκληρώνονται πριν εφαρµοστεί η τελική στρώση επιχρίσµατος στις 
παρακείµενες περιοχές. Ο διακοσµητικός γύψος ενισχύεται µε µεταλλικά πλέγµατα όπου απαιτείται. Οι σκοτίες διαµορφώνονται 
ακριβώς στις θέσεις που δείχνουν τα κατασκευαστικά σχέδια. 
στ. Πριν την εφαρµογή των γυψοκονιαµάτων οι επιφάνειες θα ελέγχονται για τα ακόλουθα: 
- ύπαρξη σκόνης, ελαίων ή σαθρών τµηµάτων 

- περιεκτικότητα σε υγρασία (κατά βάρος όχι µεγαλύτερη από 3%) 
- το κονίαµα των τοιχοποιιών πρέπει να έχει αποξηρανθεί τελείως 

- η ύπαρξη αρµών διαστολής, οι οποίοι δεν θα καλύπτονται µε γυψοκονίαµα 
ζ. Σε όλες τις κατακόρυφες ακµές τοποθετούνται γωνιόκρανα από γαλβανισµένο χάλυβα. Στα σηµεία αλλαγής των υλικών 
των προς επίχριση επιφανειών, τα γυψοκονιάµατα ενισχύονται µε πλαστικά υαλοπετάσµατα ινών πολυπροπυλενίου, πολυεστέρα ή 
πολυουρεθάνης κτλ. Θα διαστρώνεται µια στρώση κονιάµατος πάχους 6 mm – 7 mm, κατόπιν θα διαστρώνεται δεύτερη στρώση 
πάχους 7 mm – 8 mm. Στους αρµούς διαστολής τοποθετούνται διατοµές από γαλβανισµένο χάλυβα ή αλουµίνιο µε αρµοκάλυπτρα 
από EPDM. 
1082.3.17 Θερµοµονωτικά Επιχρίσµατα  
α. Τα θερµοµονωτικά επιχρίσµατα εφαρµόζονται σε 3 στρώσεις (όπως τα επιχρίσµατα τσιµεντοκονίας) συνολικού πάχους 3 
cm. Στην περίπτωση που απαιτείται αυξηµένη θερµοµονωτική ικανότητα εφαρµόζονται επιπλέον στρώσεις επί µεταλλικού 
πλέγµατος µε συνολικό πάχος 2 cm. Τις 3 πρώτες ηµέρες ενδείκνυται να διαβρέχονται, ώστε να ενισχύεται η αντοχή τους. 
β. Τα θερµοµονωτικά επιχρίσµατα που παρασκευάζονται στο εργοτάξιο, αποτελούνται από περλίτη, τσιµέντο, 
πλαστικοποιητή και νερό, µε σύνθεση ανάλογη µε την απαιτούµενη θερµοµονωτική ικανότητα και τις συνθήκες λειτουργίας. 
Καταρχήν αναµιγνύεται το νερό µε τον πλαστικοποιητή, στη συνέχεια προστίθεται το τσιµέντο, ακολουθεί ανάµιξη για 20 sec και 
κατόπιν προστίθεται ο διογκωµένος περλίτης. Το µίγµα αναδεύεται για 1 min – 2 min. Το µίγµα αφήνεται για 10 min – 15 min πριν 
να χρησιµοποιηθεί. Η τρίτη στρώση είναι η ίδια µε τα µαρµαροκονιάµατα. 
1082.3.18 Έτοιµα Επιχρίσµατα 
α. Η εφαρµογή των έτοιµων επιχρισµάτων γίνεται αµέσως µετά την ανάµιξη τους µε τη χρήση σωλήνα εκτόξευσης. Η 
απαιτούµενη ποσότητα εκτοξεύεται στην επιφάνεια του τοίχου, όπου έχουν τοποθετηθεί γαλβανισµένοι µεταλλικοί οδηγοί. Στη 
συνέχεια διαστρώνεται το επίχρισµα. Η επόµενη στρώση µπορεί να εφαρµοστεί λίγες ώρες αργότερα ή την επόµενη µέρα. Γενικά για 
την ανάµιξη και την εφαρµογή των έτοιµων κονιαµάτων ως επιχρίσµατα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες 
εφαρµογής των εργοστασίων παραγωγής των υλικών. Η προσθήκη χηµικών βελτιωτικών πρόσµικτων, χωρίς σχετική οδηγία του 
εργοστασίου παραγωγής του υλικού απαγορεύεται. 
β. Τα επιχρίσµατα από ακρυλικά κονιάµατα εφαρµόζονται επί όλων των σταθερών επιφανειών µε κατάλληλη µέθοδο ανάλογα 
µε την υφή της προς επίχριση επιφάνειας, σε 2 στρώσεις πεταχτού και τελικής στρώσης πάχους 12 mm – 15 mm αναλόγως των 
οδηγιών του εργοστασίου παραγωγής. Στην περίπτωση που οι προς επίχριση επιφάνειες έχουν µεγάλες ανωµαλίες, θα προηγείται η 
διάστρωση πρώτης και δεύτερης στρώσης µε ασβεστοτσιµεντοκονιάµατα ικανού πάχους και κατόπιν θα διαστρώνεται το ακρυλικό 
κονίαµα µε πάχος 5 mm – 6 mm. 



1082.3.19 Επιχρίσµατα Ελαφρών Χωρισµάτων 
Τα επιχρίσµατα για τα ελαφρά χωρίσµατα µπορεί να είναι τσιµεντοειδή επιχρίσµατα µε µεγάλη ρευστότητα ή ειδικά επιχρίσµατα µε 
οργανική βάση. Εφαρµόζονται µε την παρεµβολή λεπτών µεταλλικών πλεγµάτων ή πλεγµάτων από υαλοΐνες για τη βελτίωση της 
πρόσφυσης και είναι πεταχτά ή τριφτά και εκτελούνται χειροκίνητα ή µε µηχανή εκτόξευσης. 
1082.4 Έλεγχοι  
α. Κάθε επίχρισµα θεωρείται ελαττωµατικό και απορριπτέο, όταν η πρόσφυση του µε την υποκείµενη επιφάνεια δεν είναι 
ισχυρή σε όλη την έκταση. Όταν το επίχρισµα «χτυπηθεί» µε κάποιο ξύλινο στοιχείο, σε κανένα τµήµα του δεν επιτρέπεται να 
ακούγεται υπόκωφος ήχος.  
β. Το επίχρισµα κρίνεται επίσης απορριπτέο, όταν δίνει ενδείξεις ανάπτυξης οποιασδήποτε φθοράς όπως φουσκάλιασµα, 
φάγκρισµα, υπερβολικά πορώδης επιφάνεια, εµφανείς προηγούµενες διορθώσεις, φθορές από παγετό κτλ, ή όταν υπάρχει ανωµαλία 
στην επιπεδότητα της επιφάνειας. 
γ. Ο Ανάδοχος θα παραδίδει την επιχρισµένη επιφάνεια οµοιόµορφη, επίπεδη (κατακόρυφη για τα τοιχώµατα και οριζόντια 
για τις οροφές). Οι εξέχουσες και οι εισέχουσες ακµές των τοιχωµάτων και οροφών θα είναι ευθύγραµµες και µε την κλίση που 
απαιτείται από τη µελέτη. Οι αρµοί διακοπής των εργασιών δεν θα είναι εµφανείς. 
δ. Οι επιχρισµένες επιφάνειες που δεν θα ικανοποιούν τις προδιαγραφές ή που θα παρουσιάζουν ελαττώµατα κρίνονται από 
την Υπηρεσία απορριπτέες και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τις ανακατασκευάζει χωρίς επιπλέον αποζηµίωση, µετά από τη 
σχετική έγκριση για επιδιορθώσεις από την Υπηρεσία. Οι επιδιορθώσεις γίνονται, έτσι ώστε η όψη της επιδιορθωµένης επιφάνειας 
να µην διαφοροποιείται από την υπόλοιπη. 
1082.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες  
Στην τιµή µονάδος για όλες τις εργασίες επιχρισµάτων περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και µέσω οποιασδήποτε οδού, η προσέγγιση 
και η τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλικών και εξοπλισµού (αναµικτήρων, 
ικριωµάτων κτλ) για την ολοκληρωµένη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.  
β. Ο ψεκασµός των επιφανειών, η δαπάνη για την παραγωγή άµµου κατάλληλης κοκκοµετρικής διαβάθµισης η εργασία 
ανάµιξης και παρασκευής κονιαµάτων, η κατασκευή των απαιτούµενων ικριωµάτων, η προσέγγιση και τοποθέτηση τους στη στάθµη 
εργασίας καθώς και η αποξήλωση τους µετά το πέρας των εργασιών σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα παραπάνω. 
γ. Η προετοιµασία των προς επίχριση επιφανειών, ο καθαρισµός τους, η επιδιόρθωση των ανωµαλιών και η εκτράχυνση τους, 
οι έλεγχοι και οι δειγµατοληψίες των υλικών, η κατασκευή των δειγµάτων και οι επιδιορθώσεις ελαττωµατικής τελειωµένης 
εργασίας. 
δ. Η πλήρης εργασία επίχρισης των επιφανειών, συµπεριλαµβανοµένων των διαµορφώσεων των πρεκιών, των λαµπάδων, των 
κλιµάκων κτλ και των ενισχύσεων. Συµπεριλαµβάνεται επίσης η διαµόρφωση των σκοτιών και των άλλων διακοσµητικών στοιχείων 
των επιχρισµάτων όπου αυτή απαιτείται. Συµπεριλαµβάνεται επίσης και η διαµόρφωση µικρής προεξοχής προς τα κάτω (ποταµός) 
στην κατώτερη εξωτερική ακµή των επιχρισµάτων των εξωστών, των µαρκιζών κτλ για την προστασία από τη βροχή. 
ε. Οι ενδεχόµενες επιδιορθώσεις (µερεµέτια) της επιφάνειας που προκύπτουν λόγω της ενσωµάτωσης των κουφωµάτων, των 
Η/Μ εγκαταστάσεων κτλ. 
στ. Η διαµόρφωση αρµών διαστολής, όπου αυτό απαιτείται συµπεριλαµβανοµένων υλικών και εργασίας.  
ζ. Ο καθαρισµός των παρακείµενων επιφανειών, καθώς και η επιδιόρθωση τους από τις φθορές λόγω των εργασιών 
επιχρίσεων και ο καθαρισµός του εργοταξίου µετά το πέρας των εργασιών. 
η. Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόµενων στοιχείων. 
ι. 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. 
1082.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
α. Οι εργασίες επιχρισµάτων θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²), πλήρως περαιωµένων, ανά κατηγορία επιχρίσµατος 
που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Από τις επιµετρούµενες επιφάνειες θα αφαιρείται κάθε φύσης άνοιγµα, κενό κτλ. χωρίς κονιαστούς 
λαµπάδες, ενώ για ανοίγµατα, κενά κτλ. µε κονιαστούς λαµπάδες θα αφαιρείται το τµήµα της επιφάνειας που υπερβαίνει τα 2,5 m2 
ανά άνοιγµα.  Εφόσον προβλέπεται στο Τιµολόγιο, γραµµικά στοιχεία µε σταθερό πλάτος που επιχρίονται, µε ή χωρίς ειδικά 
τελειώµατα (νεροσταλάκτες κτλ.)  µπορεί να επιµετρώνται σε µέτρα µήκους (m).  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 παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για 
τις διάφορες κατηγορίες επιχρισµάτων.  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 οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι» και είναι ίδια (ες) για κάθε στάθµη στην οποία εκτελούνται οι εργασίες 
από το έδαφος και για κάθε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 



1100. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 
1101. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 
1101.1 Ορισµοί – Πεδίο εφαρµογής 
α. Το παρόν άρθρο αφορά στην τοποθέτηση ή/και κατασκευή των θερµοµονώσεων δαπέδων, δωµάτων και κατακόρυφων 
επιφανειών κτιρίων, καθώς και την προµήθεια και παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού δυναµικού, µηχανικού 
εξοπλισµού, εργαλείων, συσκευών και υλικών, σύµφωνα µε το παρόν, τα λοιπά Συµβατικά τεύχη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
β. Ως θερµοµόνωση νοείται το σύνολο των κατασκευών µέσω των οποίων επιδιώκεται η µείωση της ταχύτητας ανταλλαγής 
θερµότητας µεταξύ χώρων µε διαφορετικές θερµοκρασίες. 
γ. Ως φράγµα υδρατµών νοείται µια λεπτή µεµβράνη µε µεγάλη αντίσταση υδρατµοδιαφυγής. Μπορεί να αποτελείται από 
φύλλα PVC, αλουµινίου, πολυαιθυλενίου, πισσόχαρτου κτλ. 
δ. Πίνακας 1101.1: Θερµοµόνωση – Γενικά Πρότυπα 

# Τίτλος Πρότυπο 
1 2 2 

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

1101.2 Υλικά 
1101.2.1 Γενικά  
α. Τα ελαφρά θερµοµονωτικά υλικά διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 
- ανόργανα ινώδη (υαλοβάµβακας, πετροβάµβακας, ορυκτοβάµβακας) 
- οργανικά ινώδη (ξυλόµαλλο, µοριοσανίδες, φυτικά ή ζωικά υλικά, τύρφη, φελλός) 

- κυψελοειδή (διογκωµένη πολυστερίνη, αφρώδης εξηλασµένη πολυστερίνη, διογκωµένη πολυουρεθάνη, διογκωµένη 
πολυστυρόλη κτλ) 
- κοκκώδη (διογκωµένος περλίτης, ελαφρόπετρα, βερµικουλίτης κτλ). 
β. Πίνακας 1101.2.1 : Πρότυπα Θερµοµονωτικών Υλικών για Κτίρια 

 # Θέµα Πρότυπο 
1 3 2 

1 
Θερµοµονωτικά δοµικά στοιχεία από κυψελωτό κονιόδεµα υδροθερµικής 
κατεργασίας (ΚΚΥΚ)   ΕΛΟΤ ΕΝ 1203 

2 ∆ιογκωµένος περλίτης χαλαρά τοποθετηµένος (χύδην) για θερµοµόνωση   ΕΛΟΤ ΕΝ 1258 
3 Προσδιορισµός φαινόµενης πυκνότητας   ΕΛΟΤ ΕΝ 1602 

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

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

6 
Προσδιορισµός της παραµόρφωσης υπό προδιαγεγραµµένο φορτίο θλίψεως 
και θερµοκρασιακών συνθηκών   ΕΛΟΤ ΕΝ 1605 

7 Προσδιορισµός του ερπυσµού µετά από θλίψη   ΕΛΟΤ ΕΝ 1606 

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

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

10 Προσδιορισµός της βραχυχρόνιας απορρόφησης νερού µε µερική εµβάπτιση   ΕΛΟΤ ΕΝ 1609 
11 Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από ορυκτόµαλλο (MW) ΕΛΟΤ ΕΝ 13162 
12 Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένη πολυστερίνη (EPS)  ΕΛΟΤ ΕΝ 13163 

13 
Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από εξηλασµένο αφρό πολυστερίνης 
(XPS)  ΕΛΟΤ ΕΝ 13164 

14 
Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από άκαµπτo αφρό πολυουρεθάνης 
(PUR) ΕΛΟΤ ΕΝ 13165 

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



 # Θέµα Πρότυπο 
1 3 2 

31 Προσδιορισµός του πάχους    ΕΛΟΤ EN 823 
32 Προσδιορισµός της ορθογωνικότητας    ΕΛΟΤ EN 824 

 
Πίνακας 1101.2.1 : Πρότυπα Θερµοµονωτικών Υλικών για Κτίρια (συνέχεια) 

 # Θέµα Πρότυπο 
1 3 2 

33 Προσδιορισµός της επιπεδότητας    ΕΛΟΤ EN 825 
34 Προσδιορισµός της συµπεριφοράς σε θλίψη    ΕΛΟΤ EN 826 
345 Προσδιορισµός της συµπεριφοράς υπό σηµειακό φορτίο  ΕΛΟΤ EN 12430 

1101.2.2 Ανόργανα Ινώδη Υλικά 
α. Ο υαλοβάµβακας πρέπει να προστατεύεται από τη διείσδυση της υγρασίας. Κατά συνέπεια δεν ενδείκνυται η χρήση του σε 
εξωτερικές επιφάνειες εξωτερικών τοιχωµάτων. Γενικά συνιστάται η χρήση υαλοβάµβακα µεγάλης πυκνότητας. 
β. Ο υαλοβάµβακας (όπως και ο ορυκτοβάµβακας και  ο πετροβάµβακας), όταν τοποθετούνται ως πάπλωµα, στερεώνονται µε 
τη βοήθεια ανοξείδωτου µεταλλικού πλέγµατος και καρφιών. Σε διπλές τοιχοποιίες ενδείκνυται η χρήση υαλοβάµβακα µε επένδυση 
φύλλου αλουµινίου. 
γ. Ο πετροβάµβακας και ο ορυκτοβάµβακας χρησιµοποιούνται για τη µόνωση λεβήτων, δεξαµενών και σωληνώσεων καθώς 
και για πυροπροστασία. Για την προστασία από τη διείσδυση της υγρασίας χρησιµοποιούνται επικαλύψεις αλουµινίου ή γύψου. 
1101.2.3 Οργανικά Ινώδη Υλικά 
α. Τα προϊόντα ξυλόµαλλου είναι υπό µορφή σκληρών πλακών µε ή χωρίς ενδιάµεσο φύλλο διογκωµένης πολυουρεθάνης ή 
πολυστερίνης. Χρησιµοποιείται και ως ηχοµονωτικό υλικό. Είναι απαραίτητο να επιχρίεται µε µαρµαροτσιµεντοκονίαµα ή να 
ενσωµατώνεται σε υλικά απρόσβλητα από τη σήψη. 
β. Ο φελλός χρησιµοποιείται κυρίως για τη µόνωση εσωτερικών χώρων λόγω και των ηχοµονωτικών του ιδιοτήτων. 
1101.2.4 Εξηλασµένη Πολυστερίνη 
α. Οι πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης χρησιµοποιούνται για τη θερµοµόνωση δωµάτων, εξωτερικών τοιχοποιιών, 
στοιχείων από σκυρόδεµα καθώς και για τη µόνωση των διάκενων των διπλών τοιχοποιιών. 
β. Το υλικό έχει µορφή σκληρής πλάκας µε κλιµακωτή διαµόρφωση στην περίµετρο, ώστε να αποφεύγονται οι θερµογέφυρες 
στις θέσεις των αρµών. Αποτελείται από 100% κλειστές κυψελίδες πολυστερίνης χωρίς ενδιάµεσα κενά, τα οποία και διαµορφώνουν 
τις φυσικές και χηµικές ιδιότητες του υλικού. Λόγω της κλειστής κυψελωτής τους δοµής δεν απορροφούν το νερό. Η εξηλασµένη 
πολυστερίνη δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή µε διαλύτες κάθε είδους (πίσσες, κετόνες, βενζίνες, κόλλες κτλ). 
γ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής και τις εντολές της Υπηρεσίας, όσον 
αφορά στην αποθήκευση του υλικού. 
1101.2.5 ∆ιογκωµένη Πολυoυρεθάνη 
α. Το υλικό έχει µορφή πλακών, σταθερής και ελεγχόµενης πυκνότητας, µε επικολληµένα στις 2 πλευρές φύλλα 
πολυαιθυλενίου ή µεταλλικά φύλλα επίπεδης ή κυµατοειδούς µορφής. Χρησιµοποιούνται ως µονωτικά υλικά: 
- σε δώµατα, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτονται και να προστατεύονται από την ηλιακή ακτινοβολία 

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

- στο κάτω µέρος κεκλιµένων στεγών. 
β. Ο εκτοξευόµενος αφρός πολυουρεθάνης χρησιµοποιείται σε καµπύλες, θολωτές ή σφαιρικές επιφάνειες, στις οποίες δεν 
είναι δυνατή η χρήση πλακών. Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι καθαρές και απαλλαγµένες από κάθε είδος ξένης ουσίας. 
1101.3.6 Υλικά ∆ιαµόρφωσης Κλίσεων  
Για τη διαµόρφωση των κλίσεων στα δώµατα χρησιµοποιούνται υλικά µε καλές θερµοµονωτικές ιδιότητες και µικρό ειδικό βάρος. 
Τα συνηθέστερα υλικά είναι το κισσηροµπετόν, το χυτό κυψελωτό κονιόδεµα, το περλιτοµπετόν και η ξηρή κίσσηρη. Η διάστρωση 
των υλικών αυτών γίνεται στο υπόστρωµα του δώµατος µεταξύ της κύριας θερµοµονωτικής στρώσης και της υδροµονωτικής 
στρώσης. 
1101.3 Εκτέλεση εργασιών 
1101.3.1 Μεταφορά και Αποθήκευση 
α. Τα υλικά προσκοµίζονται στο εργοτάξιο εντός σφραγισµένων συσκευασιών, επί των οποίων αναγράφεται το περιεχόµενο, ο 
τύπος του υλικού, η ηµεροµηνία λήξης (αν υπάρχει)  και τα στοιχεία του κατασκευαστή του. 
β. Τα θερµοµονωτικά υλικά αποθηκεύονται κατά τις προδιαγραφές του κατασκευαστή τους. Τα θερµοµονωτικά φύλλα και το 
πίληµα θα διατηρούνται ξηρά πριν, κατά και µετά την προσκόµισή τους στο εργοτάξιο και θα αποθηκεύονται σε κλειστούς χώρους. 
Στην περίπτωση που τα υλικά αυτά απορροφήσουν υγρασία θα αποµακρύνονται από το εργοτάξιο και θα αντικαθίστανται. Τα ρολά 
πιλήµατος θα διατηρούνται πάνω από τους 10°C για διάστηµα 24 h πριν την τοποθέτησή τους. 
γ. Τα υλικά που έχουν φθαρεί ή / και έχουν υποστεί ζηµιές ή έχει παρέλθει η ηµεροµηνία λήξης τους, θα αποµακρύνονται το 
συντοµότερο από το εργοτάξιο και θα αντικαθίστανται. 
1101.3.2 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής 
α. Το πάχος και το είδος του θερµοµονωτικού υλικού θα πληρούν τις απαιτήσεις της µελέτης θερµοµόνωσης, των Συµβατικών 
Τευχών, του παρόντος και των σχετικών κανονισµών καθώς και τα καθοριζόµενα από την Υπηρεσία. Τα συστήµατα µονώσεων θα 
ανθίστανται σε αστοχίες οποιασδήποτε φύσης και ιδιαίτερα στα ευπαθή σηµεία. Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε 
αστοχία του συστήµατος. 
β. Οι θερµοµονωτικές πλάκες θα είναι τοποθετηµένες και καλά ενωµένες έτσι, ώστε οι αρµοί να µην δηµιουργούν ευθείες 
γραµµές αλλά να τέµνονται. Το φράγµα υδρατµών θα γυρνά πάνω στις πλάκες σε όλη την περίµετρο και θα επικολλάται επί των 
πλακών εξασφαλίζοντας πλήρη προστασία. 
γ. Η ποσότητα του υλικού που τοποθετείται  ανά ηµέρα εργασίας θα είναι τόση ώστε να µπορεί να καλυφθεί (την ίδια ηµέρα) 
για να προστατευθεί από την απορρόφηση υγρασίας. Το υλικό τοποθετείται πάνω στην επιφάνεια κατά τη διεύθυνση που συνιστά το 



εργοστάσιο παραγωγής του υλικού. Η στεγάνωση του τµήµατος που έχει ήδη θερµοµονωθεί θα εκτελείται την ίδια µέρα µε τη 
θερµοµόνωση. ∆εν επιτρέπεται τµηµατική κατασκευή. ∆εν επιτρέπεται η αποθήκευση υλικών, η κυκλοφορία εργατοτεχνικού 
προσωπικού και οχηµάτων απευθείας επί της θερµοµόνωσης ή της επικάλυψης. 
δ. Όταν απαιτείται θερµοµόνωση στα δάπεδα, το θερµοµονωτικό υλικό τοποθετείται απευθείας επί της υδροµόνωσης και κατά 
τη διάστρωση της προστατευτικής τσιµεντοκονίας προστατεύεται µε λαδόχαρτο ή νάιλον ώστε να αποφεύγεται η  ύγρανσή του. Τα 
στάδια εργασιών θερµοµόνωσης και υδροµόνωσης δαπέδων περιγράφονται στην παράγραφο «Υδροµόνωση ∆απέδων» του άρθρου 
«Υδροµόνωση». 
ε. Η θερµοµόνωση πρέπει να διατηρείται πάντοτε ξηρή. Τα θερµοµονωτικά φύλλα πρέπει να τοποθετούνται µε προσοχή. Οι 
ακµές της θερµοµόνωσης σε εκτεθειµένα ανοίγµατα µεταξύ θερµοµόνωσης και στηθαίων ή άλλων τοίχων, ή στους αρµούς 
διαστολής κτλ πρέπει να προστατεύονται µέχρι την τοποθέτηση της µόνιµης επικάλυψης του δώµατος.  
στ. Η κατασκευή της υποκείµενης επιφάνειας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την τοποθέτηση φράγµατος υδρατµών ή 
θερµοµόνωσης. Τα ανοίγµατα εξαερισµού και άλλα στοιχεία που διατρυπούν την οροφή θα πρέπει να έχουν  τοποθετηθεί και 
προετοιµαστεί κατάλληλα για τη διαµόρφωση της θερµοµόνωσης γύρω από αυτά. Πριν από την τοποθέτηση του φράγµατος 
υδρατµών οι αρµοί της υποκείµενης επιφάνειας καλύπτονται κατάλληλα µε λωρίδες πιλήµατος ενσωµατωµένου και επαλειµµένου µε 
ασφαλτικό τσιµέντο. Η υποκείµενη επιφάνεια θα είναι λεία, καθαρή και ξηρή καθ΄ όλη τη διάρκεια των εργασιών θερµοµόνωσης. 
 ζ. Η θερµοκρασία των θερµοµονωτικών υλικών θα ακολουθεί τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Η θερµοκρασία του 
περιβάλλοντος θα είναι τουλάχιστον 5°C και δεν θα υπάρχει πάγος ή υγρασία στο δώµα κατά την τοποθέτηση της θερµοµόνωσης ή 
της επικάλυψης. Η ένταση του αέρα ενδείκνυται να είναι µικρή κατά τη διάρκεια των εργασιών θερµοµόνωσης, ώστε τα θερµά υλικά 
και τα µπάζα να µην διασκορπίζονται και τα θερµοµονωτικά φύλλα να µην τοποθετούνται δύσκολα και επικίνδυνα. 
η. Η διάταξη και η τοποθέτηση των θερµοµονωτικών και στεγανωτικών υλικών πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή, έτσι 
ώστε να ελαχιστοποιούνται οι ραφές, οι συναρµογές και οι κοπές των υλικών και να αποφεύγονται τα µικρά τεµάχια στις 
περιµέτρους και τις διεισδύσεις. 
θ. Το φράγµα υδρατµών τοποθετείται από την εξωτερική πλευρά των θερµών εσωτερικών δοµικών στοιχείων, ώστε να 
εµποδίσει τη διείσδυση και υδροποίηση των υδρατµών. 
1101.3.3 Υποβολές 
α. Ο Ανάδοχος υποβάλει στην Υπηρεσία τα ακόλουθα στοιχεία: 
- κατασκευαστικά σχέδια πριν από την εκτέλεση των εργασιών, τα οποία συµπεριλαµβάνουν λεπτοµέρειες στις περιοχές 
ενώσεων και αρµών διαστολής 
- αντίγραφα προδιαγραφών, οδηγιών εγκαταστάσεων και γενικώς υποδείξεων των εργοστασίων παραγωγής των υλικών, 
τα οποία περιλαµβάνουν στοιχεία εγκεκριµένων δοκιµών που θα αποδεικνύουν τη συµµόρφωση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές 

- δείγµατα όλων των υλικών  
β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει δείγµατα µόνωσης ελάχιστης επιφάνειας 10 m2. Τα δείγµατα θα είναι πλήρη και 
θα περιλαµβάνουν κατασκευή απόληξης δώµατος σε στηθαίο, αερισµό, στόµια απορροής, συναρµογές σε γωνίες, κτλ. Η κατασκευή 
θα συµφωνεί µε το δείγµα, που προηγουµένως έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία.  
1101.3.4 Εξωτερικά Κατακόρυφα Στοιχεία 

1101.3.3.1 Γενικά 
α. Η παράγραφος αφορά στη θερµική µόνωση πλινθοδοµών και στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα (τοιχία, δοκοί, 
υποστυλώµατα, πρέκια, οριζόντια και κατακόρυφα διαζώµατα). 
β. Τα στοιχεία αυτά µονώνονται µε πλάκες πολυουρεθάνης ή εξηλασµένης πολυστερίνης ή µε άλλο ισοδύναµο υλικό, πάχους 
που καθορίζεται από τη µελέτη θερµοµόνωσης. 

1101.3.3.2 Μόνωση Οπτοπλινθοδοµών 
α. Οι γενικές απαιτήσεις για την κατασκευή διπλής τοιχοποιίας µε ενδιάµεση θερµοµόνωση αναφέρονται στην αντίστοιχη 
παράγραφο του άρθρου «Τοιχοποιίες». Οι δύο παράλληλες πλινθοδοµές συνδέονται µε οριζόντια και κατακόρυφα διαζώµατα, που 
καλύπτουν το συνολικό πάχος των δύο τοιχοποιιών και του µονωτικού, και µονώνονται από την εσωτερική τους πλευρά µε το ίδιο 
θερµοµονωτικό υλικό, ώστε να αποφεύγονται οι θερµογέφυρες. Η εγκατάσταση θερµοµονωτικών υλικών τοίχων εκτελείται 
συγχρόνως µε τη δόµησή τους. 
β. Εφόσον απαιτείται, στην εξωτερική πλευρά των εσωτερικών τοίχων πριν από την τοποθέτηση των πλακών θα τοποθετείται 
φράγµα υδρατµών. 
γ. Στην περίπτωση τοιχοποιίας µε επένδυση πλακών γρανίτη ή µαρµάρου, το θερµοµονωτικό υλικό τοποθετείται  µεταξύ της 
τοιχοποιίας και της επένδυσης. 

1101.3.3.3 Μόνωση στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα 
α. Στην εξωτερική επιφάνεια των ξυλοτύπων των στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα τοποθετούνται οι πλάκες του 
θερµοµονωτικού υλικού, που στηρίζονται µε κατάλληλα στηρίγµατα στο σκυρόδεµα. 
β. Επί των πλακών τοποθετείται γαλβανισµένο µεταλλικό πλέγµα τύπου νερβοµετάλ, που υπερκαλύπτει κατά 20 cm τις 
παρακείµενες τοιχοποιίες. Το πλέγµα αυτό στηρίζεται στο σκυρόδεµα και στις τοιχοποιίες µε γαλβανισµένα στηρίγµατα, 
διαπερνώντας το θερµοµονωτικό υλικό. Επί του πλέγµατος διαστρώνεται το επίχρισµα. 
1101.3.5 Θερµά ∆ώµατα  
α. Η προστασία των µονοκέλυφων θερµών δωµάτων επιτυγχάνεται µε τη διαµόρφωση των σωστών κλίσεων της τελικής 
επικάλυψης, που πρέπει να είναι τουλάχιστον 2%. Πρέπει να προβλέπεται η τοποθέτηση επαρκών υδατοσυλλεκτών απορροής 
όµβριων, ώστε να αποστραγγίζεται σωστά το δώµα. 
β. Στάδια κατασκευής θερµοµόνωσης και υδροµόνωσης 
- Το δώµα επαλείφεται µε 2 στρώσεις ψυχρής ασφάλτου, αφού γίνει επιµεληµένος καθαρισµός του. Κατόπιν 
τοποθετούνται θερµοµονωτικές πλάκες κατά τη µελέτη θερµοµόνωσης και πάνω από αυτές πλαστική µεµβράνη. 
- Στη συνέχεια διαστρώνεται κισσηροµπετόν κλίσεων ή άλλο ισοδύναµο ελαφροµπετόν, ελάχιστου πάχους 8 cm και επ΄ 
αυτού ισχυρή τσιµεντοκονία πάχους 3 cm οπλισµένη µε κοτετσόσυρµα. 



- Ακολουθούν δύο επάλληλες διασταυρούµενες στρώσεις ασφαλτόπανου µε υαλόπλεγµα. Η κάθε στρώση επικολλάται σε 
ολόκληρη την επιφάνεια του υποστρώµατος µε θερµή ειδική οξειδωµένη ασφαλτόκολλα. Οι λωρίδες κάθε στρώσης ασφαλτόπανου 
θα αλληλοκαλύπτονται κατά 15 cm. Tα άκρα τους θα θερµοκολλούνται. Τα ασφαλτόπανα θα ενσωµατώνονται στο στηθαίο σε ύψος 
τουλάχιστον 25 cm πάνω από την τελική επιφάνεια του δώµατος και θα γυρίζουν πάνω στο στηθαίο σε περίπτωση στηθαίου 
χαµηλότερου των 25 cm. 
- Κατόπιν η επιφάνεια επαλείφεται µε ψυχρή άσφαλτο (1 kg/m2) και γίνεται επίπαση της µε χονδρόκοκκη άµµο θαλάσσης 
ή λατοµείου. 
- Τέλος, αν το δώµα είναι βατό, ακολουθεί η διάστρωση ασβεστοτσιµεντοκονιάµατος (1:4 µε προσθήκη τσιµέντου 300 
kg/m3), πάχους 1,5 cm περίπου ή όσο χρειάζεται για τη διαµόρφωση της τελικής στάθµης του δαπέδου, µετά την επένδυση του 
(πλακίδια, τσιµεντόπλακες, κτλ.). Στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται ειδικές τσιµεντόπλακες διαστάσεων 50 cm x 50 cm x 5 cm, 
διαστρώνονται σε ειδικά πλαστικά στηρίγµατα αφήνοντας αεριζόµενο κενό ύψους 3 cm. Οι τσιµεντόπλακες πρέπει να είναι αρίστης 
ποιότητας, αδιαπέρατες από το νερό. Μεταξύ των πλακών αυτών αφήνεται αρµός πλάτους 1 cm, ο οποίος αφού καθαριστεί καλά 
πληρούται µε ισχυρή τσιµεντοκονία και βάφεται µε δύο στρώσεις µίνιο. Εκτός από τους αρµούς ανάµεσα στις πλάκες κάθε 4 m και 
κατά τις δύο κύριες διευθύνσεις θα διαµορφώνεται αρµός διαστολής πλάτους 2 cm, που θα πληρούται σε όλο το βάθος του µε 
ασφαλτική µαστίχη. 
- Όταν το δώµα δεν είναι βατό, για την προστασία της υδροµονωτικής στρώσης τοποθετείται ξηρά χαλικόστρωση πάχους 
10 cm – 15 cm. 
γ. Κατά την τοποθέτηση πλακών σε µια στρώση πρέπει να µην αφήνονται κενά µεταξύ τους. Σε περίπτωση δύο στρώσεων 
θερµοµονωτικών πλακών, οι πλάκες της δεύτερης στρώσης πρέπει να καλύπτουν τις ενώσεις των πλακών της πρώτης στρώσης. 
1101.3.6 Ψυχρά ∆ώµατα 
α. Τα ψυχρά δώµατα είναι η συνηθέστερη περίπτωση ξύλινων στεγών και αποτελούνται από δύο ανεξάρτητα στρώµατα, 
µεταξύ των οποίων κυκλοφορεί ο ατµοσφαιρικός αέρας, ο οποίος ανανεώνεται συνεχώς. Το εξωτερικό στρώµα εξασφαλίζει την 
πλήρη και αποτελεσµατική στεγανοποίηση, ενώ το εσωτερικό αποτελεί τη θερµοµονωτική προστασία και την προστασία κατά της 
διείσδυσης των υδρατµών. Η κλίση της στέγης για τα γαλλικού τύπου κεραµίδια είναι 16% - 28%, ενώ για τα βυζαντινού τύπου είναι 
32% - 37%. 
β. Για να αποφεύγεται η συγκέντρωση υγρασίας στη στέγη, είναι απαραίτητος ο αερισµός της. Για το λόγο αυτό στις στέγες 
αυτού του τύπου προβλέπονται ανοίγµατα αερισµού. Ο ενδιάµεσος αεριζόµενος χώρος θα έχει ύψος µεγαλύτερο από 30 cm και στις 
θέσεις των ανοιγµάτων θα τοποθετούνται γρίλιες, µέσω των οποίων θα γίνεται ο αερισµός. Τα ανοίγµατα αερισµού προς την 
περίµετρο της στέγης χρησιµεύουν για την είσοδο του αέρα, ενώ αυτά προς την κορυφογραµµή της για την έξοδο. Σε στέγες 
µεγάλων διαστάσεων ενδείκνυται η κατασκευή και ενδιάµεσων ανοιγµάτων, όπου τοποθετούνται ειδικά τεµάχια εξαερισµού. 
γ. Το πλάτος του διάκενου αερισµού και οι διαστάσεις των ανοιγµάτων εξαρτώνται από το κλίµα της περιοχής, την κλίση και 
τη µορφή της στέγης και τη θέση του κτιρίου. Το ελάχιστο πλάτος είναι 2 cm – 4 cm. Οι οπές ή εγκοπές των ανοιγµάτων έχουν 
διάσταση περίπου 4 cm. 
δ. Το διάκενο αερισµού διαµορφώνεται πάντα πάνω από τη θερµοµονωτική στρώση. Πρέπει να προβλέπονται ανοίγµατα στις 
ίδιες θέσεις και στη στεγάνωση και στο πέτσωµα. Στα ανοίγµατα αερισµού στις άκρες της στέγης τοποθετούνται ειδικές διάτρητες 
µεταλλικές ή πλαστικές (PVC) διατοµές, ενώ σε αυτά των κορυφογραµµών χρησιµοποιούνται ειδικά διάτρητα κεραµίδια ή ειδικά 
µεταλλικά ή πλαστικά εξαρτήµατα. Στις κορυφογραµµές και στις ακµές της στέγης τοποθετούνται οπωσδήποτε προκατασκευασµένες 
διατοµές πάνω από το συνδετικό κονίαµα. 
1101.3.7 Στέγες µε Μεταλλικές Επικαλύψεις  

1101.3.7.1 Θερµοµόνωση κάτω από την επικάλυψη 
α. H θερµοµόνωση που τοποθετείται κάτω από τη µεταλλική επικάλυψη αποτελείται από µονωτικά πετάσµατα ή παπλώµατα 
που µπορεί να περιλαµβάνουν στεγανωτική επένδυση. 
β. Τα µονωτικά παπλώµατα τοποθετούνται πάνω στις δοκούς του σκελετού της στέγης και στερεώνονται κατά τη στερέωση 
της µεταλλικής επικάλυψης. Τα διαδοχικά φύλλα παπλώµατος αλληλοκαλύπτονται πάνω στις δοκούς, ώστε να αποφεύγεται η 
δηµιουργία θερµογεφυρών. Στην περίπτωση αυτή η κάτω επιφάνεια της µεταλλικής στέγης καλύπτεται συνήθως µε ψευδοροφή για 
αισθητικούς λόγους.  
γ. Τα µονωτικά πετάσµατα τοποθετούνται αµφιέρειστα πάνω στις δοκούς του σκελετού ή εδράζονται στο σανίδωµα και 
σταθεροποιούνται κατά τη στερέωση της µεταλλικής επικάλυψης. Οι ακµές των πετασµάτων µπορεί να είναι διαµορφωµένες µε 
εσοχές και αντίστοιχες προεξοχές, έτσι ώστε να εφαρµόζουν µεταξύ τους. H κάτω επιφάνεια των µονωτικών πετασµάτων µπορεί να 
έχει ενσωµατωµένη διακοσµητική επένδυση, έτσι ώστε να µπορεί να παραµένει εµφανής. 

1101.3.7.2 Θερµοµόνωση µεταξύ δυο φύλλων µεταλλικής επικάλυψης 
α. H µεταλλική επικάλυψη µιας στέγης µπορεί να αποτελείται από δυο επάλληλα αυλακωτά ή πτυχωτά φύλλα λαµαρίνας. H 
κατασκευή αυτή δηµιουργεί µεταξύ των δυο φύλλων µεταλλικής επικάλυψης έναν κενό χώρο πλάτους ίσου µε το ύψος των δεύτερων 
δοκών του σκελετού, επί των οποίων εδράζεται το δεύτερο φύλλο. Το κενό αυτό καλύπτεται µε µονωτικά παπλώµατα ή πετάσµατα.  
β. Το µονωτικό πάπλωµα καλύπτει τις δεύτερες δοκούς του σκελετού της στέγης µε µια λωρίδα αλληλοεπικάλυψης για να 
αποφεύγεται η δηµιουργία θερµογεφυρών.  
γ. Στην περίπτωση που τα επάλληλα φύλλα µεταλλικής επικάλυψης συνδέονται άµεσα µεταξύ τους µπορεί να στερεωθεί 
µονωτικό πάπλωµα ανάµεσα τους. 



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 υπόλοιπα Συµβατικά τεύχη και σχέδια και τις εντολές της 
Υπηρεσίας. Περιλαµβάνονται επίσης τα συναφή εξαρτήµατα (εξαρτήµατα στερέωσης, παρεµβύσµατα κτλ). 
β. Στο άρθρο αυτό περιλαµβάνονται γενικές απαιτήσεις για όλα τα είδη κουφωµάτων ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής. 
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 δοµικά στοιχεία και 
υποδέχεται το φύλλο σε ειδικές υποδοχές (πατούρες). Στερεώνεται σταθερά στα περιµετρικά στοιχεία και στα δάπεδα µε ειδικά 
άγκιστρα, λάµες και λοιπά είδη στερεώσεως. Τα κενά µεταξύ 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 ψευδόκασσα 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, ανασυρόµενα, 
σταθερά κτλ. 
β. Οι ψευδόκασσες των κουφωµάτων από αλουµίνιο θα είναι από γαλβανισµένη στραντζαριστή λαµαρίνα πάχους 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 παρόντος. 
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) ισχύουν τα 
αναγραφόµενα στο σχετικό άρθρο («Είδη Κιγκαλερίας»). 
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 διατοµής αλουµινίου 
- αντοχή στην ανεµοπίεση (εξετάζονται και οι υποπιέσεις ειδικά στα µεγάλα ανοίγµατα και στα υαλοπετάσµατα), 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 



# Απαίτηση Πρότυπο 
1 2 3 

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 µετάδοσης µε 
τη µέθοδο θερµής πλάκας - Μέρος 1: Ολόκληρα παράθυρα και θύρες   

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12567 

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 
κατακόρυφο 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 υγρασίας 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 - Μέθοδοι 

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 υποχρεούται 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 οποιαδήποτε 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 διαστάσεων 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 

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 προµηθευτή. 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 τελικές επιφάνειες. Το πάχος των ελατών τµηµάτων θα είναι 
επαρκές, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη ακαµψία 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, αποφλοιώσεις, 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 αναγνωρισµένο 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 εργασίας. Η διατοµή τους θα είναι η αντίστοιχη των 
υποδοχών των διατοµών του αλουµινίου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης επαφή, χωρίς µετακινήσεις. 
1121.2.5 Στόκοι, Μαστίχες 
α. Οι στόκοι και οι µαστίχες που χρησιµοποιούνται για την τοποθέτηση των υαλοπινάκων είναι βιοµηχανοποιηµένα προϊόντα 
σε ασφαλείς συσκευασίες µε συγκεκριµένες προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής. 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. 
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 θυρόφυλλα) 

- 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 κατασκευή 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 περιέχουν 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 απαιτήσει 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 στοιχεία 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, συµπεριλαµβανοµένων όλων των εξωτερικών και εσωτερικών εργασιών προστατευτικής επικάλυψης, συστηµάτων 
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 χαρακτηριστικά 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 απαιτήσεις εκτέλεσης. 
δ. Υποβάλλονται 3 αντίγραφα των προδιαγραφών, υποδείξεων και των συνήθων λεπτοµερειών των παραθύρων από αλουµίνιο 
που προτείνει ο κατασκευαστής, συµπεριλαµβανοµένων των λεπτοµερειών κατασκευής τελειωµάτων, εξαρτηµάτων και άλλων επί 
µέρους τµηµάτων της εργασίας. 
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 προτού ξεκινήσουν 
από το εργοστάσιο κατασκευής. Οι ταινίες πρέπει να έχουν κατάλληλη συγκολλητική ικανότητα, αντοχή στις καιρικές συνθήκες και 
στις τριβές και ελαστικότητα. Οι αυτοκόλλητες ταινίες θα έχουν τελείως 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 απαραιτήτως στο εργοστάσιο 
κατασκευής µε τα κατάλληλα µηχανήµατα και τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και επιµέλεια. Η Υπηρεσία επιλέγει το ακριβές 
χρώµα των κουφωµάτων πριν από την κατασκευή (µε βάση το χρωµατολόγιο 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 πιστοποιητικά 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 κατασκευαστικά 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 µέθοδος αυτή είναι η εµφάνιση αποκολλήσεων στην επιφάνεια 
του αλουµινίου, λόγω της διαφορετικής συµπεριφοράς στις µηχανικές καταπονήσεις και στις καιρικές συνθήκες της βαφής από το 
αλουµίνιο. Η πιστοποίηση της ηλεκτροστατικής βαφής θα γίνεται κατά τις προδιαγραφές της Qualicoat. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
παραγγέλνει αλουµίνια ηλεκτροστατικά βαµµένα χρώµατος κωδικοποιηµένου κατά RAL και συγκεκριµένης 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 βερνίκωµα 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 επιφάνεια αλουµινίου.  
- Χηµική οξείδωση, ηλεκτροστατική κάλυψη των προς βαφή επιφανειών µε πολυεστερική πούδρα µεταλλοξειδίου (που 
περιέχει σκληρυντικό), για τις εξωτερικές ή εσωτερικές επιφάνειες, φύσηµα, πολυµερισµός και σκλήρυνση σε φούρνο θερµοκρασίας 
2000°C. 
γ. Οι διατοµές αλουµινίου µετά την ηλεκτροστατική βαφή πρέπει να παρουσιάζουν απόλυτη οµοιοχρωµία, µεγάλη αντοχή σε 
υγρασία, στην αλµύρα, στα αλκάλια και στον ασβέστη. Θα έχουν οµοιόµορφη εµφάνιση και θα ανταποκρίνονται θετικά στις 
απαραίτητες δοκιµές. 
δ. Τα επιτρεπόµενα πάχη της επίστρωσης διαφέρουν ανάλογα µε τον τρόπο ηλεκτροστατικής βαφής και κατηγοριοποιούνται 
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 σφάλµατα που µετριάζουν την εµφάνιση του αλουµινίου. Η επίστρωση πρέπει να 
παρουσιάζει οµοιόµορφο χρώµα, καλή καλυπτική ικανότητα εξεταζόµενη από απόσταση 5 m για εξωτερικές επιφάνειες και 3 m για 
εσωτερικές επιφάνειες. Η ποιότητα της βαφής εξακριβώνεται επίσης από τις ακόλουθες δοκιµές για κάθε χαρακτηριστικό. 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. 
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 πάχος 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% νερού. 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 ελαττώνει σηµαντικά τους πόρους και την 
απορροφητικότητα του ανοδικού επιστρώµατος, αυξάνοντας συγχρόνως τη χηµική του αντίσταση και αποτελεί τη σηµαντικότερη 
κατεργασία που ακολουθεί την ανοδίωση 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 αυστηρά ελεγχόµενες 
συνθήκες συγκεντρώσεων συστατικών, Ph, θερµοκρασίας κτλ. Η ολοκλήρωση του σφραγίσµατος σε αυτήν την περίπτωση 
επιτυγχάνεται µε την παραµονή των τεµαχίων σε διάλυµα θειικού 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 περιβάλλον 

(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 

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) καθώς επίσης και το πάχος του υλικού σε 
οποιοδήποτε σηµείο των διαφόρων διατοµών. 
β. Ο κωδικός αναγνώρισης κάθε κουφώµατος που, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, αναγράφεται στα σχέδια 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 αναγράφεται σε τέτοια θέση, ώστε να µπορεί να ελέγχεται 
µετά την τοποθέτηση του κουφώµατος, όχι όµως σε επιφάνεια 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 Υπηρεσία. Ο αριθµός των πακτώσεων 
εξαρτάται από τις διαστάσεις του κουφώµατος, από τον τρόπο λειτουργίας 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 συστατικών, ώστε να εξασφαλίζεται το απαραµόρφωτο και η στεγανότητα των πλαισίων. Τα κινούµενα 
τµήµατα διατοµών 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 άρθρο «Είδη 
Κιγκαλερίας» και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή τους. 
ε. Το συστήµατα παραθύρων κατασκευάζονται και τοποθετούνται στα αντίστοιχα ανοίγµατα µε επαρκείς ανοχές (αέρας 
διαστάσεων) και όπου απαιτείται, µε αρµούς διαστολής στις συνδέσεις, ώστε να παρέχεται η ελευθερία µετακινήσεων λόγω 
θερµικών συστολοδιαστολών (λόγω καιρικών συνθηκών, εποχιακών και ηµερήσιων 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 συγκόλληση 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 απρόσβλητες 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 κατασκευαστικά 
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 στεγανωτικών 
κορδονέτων, ενώ οι αρµοί µεταξύ σταθερών και κινητών τµηµάτων που καλύπτονται µε αρµοκάλυπτρα 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 οποιαδήποτε θέση. 
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 συναρµολόγηση η ψευδόκασσα βάφεται µε 2 
στρώσεις χρώµατος αλκαλικής βάσεως. Επιτρέπεται η χρήση ψευδόκασσων αλουµινίου, εφ’ όσον προσαρµόζονται στις 
χρησιµοποιούµενες κάσσες. 



1121.3.9 Υαλοπίνακες 
α. Οι διπλοί υαλοπίνακες τοποθετούνται σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη για θερµοµόνωση και ηχοµόνωση 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 τέτοιας 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 επικρατούν στη 
περιοχή κατά το DIN 1055 – 4 (φορτία ανέµου).  
γ. Τα κουφώµατα κατασκευάζονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε η τοποθέτηση των υαλοπινάκων – ειδικά των µεγάλων διαστάσεων 
– να αφήνει το απαιτούµενο διάκενο (τζόγο), ώστε να αποφεύγεται η θραύση των υαλοπινάκων 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 εξωτερικό 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 στεγανωτικής 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 

- µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων της κάσσας ή των φύλλων. 
β. Μεταξύ διατοµών αλουµινίου δεν χρησιµοποιείται πρόσθετο σφράγισµα. Οι διατοµές θα εφαρµόζουν απόλυτα 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 ένωση 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 αιθυλένιο, 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 εισχώρηση 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 διώχνουν 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 αντικατασταθεί 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 στερεώνονται είτε µε ηλεκτροκόλληση, αν το 
βάρος των θυρόφυλλων είναι 30 kg – 45 kg ή βιδώνονται όταν τα θυρόφυλλα 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 διατοµών 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 έγκριση 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 κουφωµάτων 
συµπεριλαµβανοµένων και των επί µέρους εξαρτηµάτων δεν απαιτούν συντήρηση. Κατά την περίοδο αυτή τα εξαρτήµατα πρέπει να 
διατηρούν τις ιδιότητες τους (µηχανική αντοχή, φυσική και χηµική σταθερότητα) χωρίς την ανάγκη συντήρησης. 
β. Πριν από την ολοκλήρωση των κατασκευών ο Ανάδοχος υποβάλει στην Υπηρεσία πλήρες Εγχειρίδιο Συντηρήσεως 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 καθώς 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 εγκεκριµένο 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 κατάλληλου 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 αφαιρείται 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 παραµόρφωση, 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 εργασιών 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 οδηγίες της 
Υπηρεσίας 
- όταν δεν φέρoυν τα εξαρτήµατα που προδιαγράφονται ή υποδεικνύονται από την κατασκευάστρια εταιρία 

- 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 κατάλληλα 
παρεµβύσµατα 
- 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 αποζηµίωσης. 
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 τοποθετηθεί σωστά, 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της κατασκευάστριας εταιρίας και αν έχουν διαµορφωθεί «οπές νεροχύτη» 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 (προδιαγραφών της 
κατασκευάστριας εταιρίας) για την αποφυγή των κρεµασµάτων των φύλλων. 
στ. Αν µεταξύ των συρόµενων φύλλων και περιµετρικών κάσσων του αλουµινίου έχει τοποθετηθεί επαρκής αριθµός 
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 θόρυβο 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 οδού, 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 συντήρηση 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 οδηγίες 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, παρεµβυσµάτων, 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 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 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. 
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)  πλήρως 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 ελάχιστο 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 χαµηλότερης 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 µονάδας 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 παράγραφο 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 οριζόµενα 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 δυναµικού, µηχανικού εξοπλισµού, εργαλείων, 
συσκευών και υλικών, σύµφωνα µε το παρόν και τα υπόλοιπα Συµβατικά 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 δακτυλίους, 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 επικαλύψεις 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 τεµαχίων. 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 παρόντος. Ειδικά για την ξυλεία που 
χρησιµοποιείται για κουφώµατα ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 942.  
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: ∆ιαστάσεις, 
Ποιοτικές Απαιτήσεις, Βασικές αρχές 

DIN 68121 

2 Επίπεδες θύρες (χωρίς ταµπλάδες κτλ) – Ορισµοί, προτιµώµενες 
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 προσκοµίζονται στο 
εργοτάξιο θα είναι καθαρά χωρίς ξένες ουσίες και αεροστεγή. Για τη διάστρωση χρησιµοποιούνται 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 χρησιµοποιούνται 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 µέθοδοι 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 

- 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 εξαρτήµατος. 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 εξαρτήµατα 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 πακτώνονται στον τοίχο µε 
γυψοκονίαµα και η κάσσα καρφώνεται σε αυτούς µε καρφοβελόνες. Οι κεφαλές βυθίζονται 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 µεγαλύτερα 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 µηχανική αντοχή του 
κουφώµατος, αλλά κυρίως προστατεύει το ξύλο από τις καιρικές συνθήκες. 
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 βελτιώνεται 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 συνολικού 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 αυξηµένη φυσική µονωτική ικανότητα). 
1122.3 Εκτέλεση εργασιών 
1122.3.1 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής 
α. Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων υδατοστεγανότητας, αεροστεγανότητας και ηχοµόνωσης προβλέπονται  

- 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, θειόκολλα 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 προµηθεύεται τα 
προκατασκευασµένα στοιχεία από εγκεκριµένες από την Υπηρεσία εταιρείες, τουλάχιστον δεκαετούς 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 διατηρούνται 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 επάνω 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 θύρας. Το διάκενο των δύο φύλλων είτε καλύπτεται µε ειδικό 
αρµοκάλυπτρο είτε αυτοκαλύπτεται από την ειδική µορφή του σόκορου σε κάθε φύλλο. 
στ. Οι συνδέσεις µεταξύ των ξύλων του πλαισίου θα κατασκευάζονται έτσι, ώστε να επιτρέπουν τις συστολοδιαστολές 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 κουφωµάτων 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 κατασκευαστή που θα 
δείχνουν πλήρη συστήµατα κουφωµάτων, τον τρόπο κατασκευής και πλήρεις λεπτοµέρειες για τις προτεινόµενες κατασκευές. 
Παραδίδει επίσης δείγµατα κάθε τύπου θύρας και κουφώµατος συναρµολογηµένα 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. 
• 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 τοποθετηµένα 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 σκελετός 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 περισσότερο, 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 τοποθετούνται 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 – ορθοστάτη, 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 φατνωµάτων 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) στερεώνεται µε δύο 
χωνευτούς ενσωµατωµένους σύρτες (έναν στην άνω και έναν στην κάτω τραβέρσα), ενώ ο 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 χρησιµοποιηθούν 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 σκληρυνθεί 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 δηµιουργήσει 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 πλυσίµατος 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. Υαλοστάσια σε τέτοια 
θυρόφυλλα κατασκευάζονται από οπλισµένους υαλοπίνακες 6,5 mm στερεωµένους µε χαλύβδινα 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 άνοιγµα και περιορίζει το κενό κυλίσεως. 
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 ταµπλάδων 

- 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 τουλάχιστον 25 mm για το 
φύλλο. 
β. Τα φύλλα έχουν σκελετό από ξυλεία οξιάς. Το πλαίσιο αποτελείται από διατοµές 100 mm x 40 mm µε τραβέρσα 165 mm x 
40 mm στη µέση και δύο πήχεις 45 mm x 21 mm ο καθένας. Ο σκελετός αυτός φέρει υποδοχές 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 ηλεκτρική 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 εξωτερικό 
τελείωµα. 
γ. Όλα τα εξαρτήµατα θα έχουν αντίστοιχη αντοχή στη φωτιά, ενώ οι κλειδαριές και οι χειρολαβές θα είναι τύπου «µπάρας 
πανικού». Οι θύρες εφοδιάζονται µε κατάλληλο µηχανισµό αυτοµάτου κλεισίµατος σε περίπτωση 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 συναρµογές φύλου  - κάσσας, φύλλου – 
φύλλου και φύλλου – δαπέδου είναι αεροστεγείς και η κλειδαριά έχει κάλυµµα που ανοιγοκλείνει και περιβάλλεται από πάπλωµα 
ορυκτοβάµβακα και λαστιχένιο σφουγγάρι. 
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 εξωτερική 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 οδηγούνται 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 αρµοκάλυπτρο. 
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 υποδέχεται τον υαλοπίνακα. Οι 
υαλοπίνακες συγκρατούνται από ακέφαλα προκάκια και στόκο. Οι κάτω τραβέρσες 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 (γρύλο). 
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 ορθοστατών. 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 τραβερσών 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 κατωκασσιού 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 τµήµατος 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 αλουµινίου 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 αντίστοιχες 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 αλουµινίου στο εσωτερικό τους. 
- 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 υλικό. 
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 ξύλινο τµήµα του κουφώµατος, κατά µήκος 
της επιφάνειας επαφής του µε το τµήµα αλουµινίου. Στην περίπτωση σύνδεσης µε σηµειακά άγκιστρα (βλ. προηγούµενο εδάφιο) ή 
σύνδεσης µορφής Ταυ, ως εγκοπή αερισµού λειτουργεί όλη η επιφάνεια επαφής των 2 τµηµάτων. Αποτελεσµατικότερη λύση 
αποτελεί η διαµόρφωση 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 οριζόντιων 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 ενηµερώνει 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 Υπηρεσίας. 
β. Οι συναρµογές οριζόντιων και κατακόρυφων στοιχείων πρέπει να είναι έντεχνες και να µην χρησιµοποιούνται καρφιά αλλά 
µε κόλλα και µόρσα (εντορµία). Τα νερά του ξύλου θα είναι πάντα παράλληλα µε το συναρµολογούµενο 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 εξασφαλίζεται η 
σωστή απορροή των οµβρίων. 
στ.  Εξακριβώνεται και ελέγχεται η σωστή τοποθέτηση µηχανισµών κλεισίµατος (π.χ. η τοποθέτηση του προβλεπόµενου 
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 ακόλουθο εδάφιο: 
• Σε όλες τις εργασίες ξυλουργικών περιλαµβάνεται η φθορά και η αποµείωση της ξυλείας, εφόσον δεν αναφέρεται 
διαφορετικά στα σχετικά άρθρα. 



• Στην τιµή µονάδος ξύλινων θυρών ή παραθύρων, ανά κατηγορία κουφώµατος,  περιλαµβάνεται όλη η κατασκευή και 
τοποθέτηση των κασσών, θυρόφυλλων, επενδύσεων, περσίδων, εξώφυλλων παραθύρων, η διαµόρφωση των υποδοχών, οι 
συγκολλητικές ουσίες, τα περβάζια κτλ. 
1122.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
Ισχύουν τα αναγραφόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου «Κουφώµατα Αλουµινίου». 
 



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 προµήθεια 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 υαλοπίνακες,  
αναφέρονται στο άρθρο «Κουφώµατα», για κάθε κατηγορία (κουφώµατα αλουµινίου, ξύλινα κουφώµατα, 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 εργασιών. Οι 
υαλοπίνακες και οι υαλόπλινθοι θα προέρχονται, αντίστοιχα, από πεπειραµένο οίκο στην κατασκευή 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 αναλογία 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 απόσταση 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.  
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 κρύσταλλο µε το πάχος που προδιαγράφεται 
από τη µελέτη. 
ε. Η επιφάνεια των καθρεπτών θα είναι επίπεδη, καθαρή, διαφανής µε καθαρή αντανάκλαση και µη παραµορφωτική.  

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 ανακλαστική επιφάνεια που 
αποτελείται από πολύ λεπτό στρώµα µετάλλου, το οποίο προστατεύεται από την υγρασία 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 



# Απαίτηση Πρότυπο 
1 2 3 

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: Ορισµός 
και περιγραφή   

ΕΛΟΤ ΕΝ 12150-1 

12 Νατριοασβεστοπυριτική ύαλος ενισχυµένη χηµικά: Ορισµός και περιγραφή   ΕΛΟΤ ΕΝ 12337-1 
13 Νατριοασβεστιοπυριτική ύαλος ενισχυµένη θερµικά: Ορισµός και περιγραφή 

  
ΕΛΟΤ ΕΝ 1863-1 

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

ΕΛΟΤ ΕΝ 356 

15 Υαλοπίνακες ασφαλείας –∆οκιµές και ταξινόµηση αντοχής πίεση έκρηξης EN 13541 
16 Υαλοπίνακες ασφαλείας - ∆οκιµές και ταξινόµηση της αντίστασης έναντι 

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 ύαλου - 

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 καταπονήσεων (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 υαλοβάµβακα 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 ξηρότητας 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. 
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 εγκάρσιες ενισχύσεις, φωτοδιαπερατά 
και µε αυξηµένο δείκτη στεγανότητας. Εσωτερικά το φύλλο έχει στρώµα αέρα, για τη βελτίωση της θερµοµονωτικής ικανότητας, 
ενώ, για τη βελτίωση της διαφάνειας και της καθαριότητας 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 υλικών, 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 ψύχος και σε 
οποιεσδήποτε χηµικές ουσίες 
- πρόσφυση και ελαστικότητα, ώστε να παρακολουθούν τις συστολοδιαστολές και τις οριζόντιες ανεµοπιέσεις. 
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 τοποθέτηση. Μετά 
το πέρας των 2 ηµερών θα πρέπει να παραµένουν κολληµένα, ελαστικά (κατά τις απαιτήσεις 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 µεταφέρονται 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 ότι όλες οι εγκοπές και οι υποδοχές των 
κουφωµάτων είναι καθαρές από ξένα αντικείµενα, ώστε ο υαλοπίνακας 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 επίσης 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 τουλάχιστον δείγµα κανονικών διαστάσεων. 
β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, ως προς την επιλογή των κατάλληλων 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 κατάσταση των 
σόκορων (χωρίς γρέζια ή τριχοειδείς ρωγµές). Επίσης εξακριβώνει τη σωστή πρόβλεψη τοποθέτησης 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 είδωλα (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 παρατήρησης 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 υπολογισθεί 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 ελαστικού παρεµβλήµατος, αποφεύγοντας εντελώς τον 
στόκο. Όλοι οι υαλοπίνακες µέσα στα πλαίσια θα εδράζονται σε πλαστικούς σκληρούς τάκους από PVC. 
β. Τα τοποθετηµένα κρύσταλλα θα µαρκάρονται µε λευκό πλαστικό χρώµα µε έντονες διαγραµµίσεις για αποφυγή 
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 τα αφυγραντικά (πυριτικά) άλατα να 
λειτουργούν σωστά και ο αέρας να παραµένει ξηρός. Σε διάκενο µεγαλύτερο 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 θερµοπλαστική 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 αφήνεται 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 πολυκαρβονικών 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 αναµένονται τέτοιες 
θερµοκρασίες πριν την αρχική πήξη του κονιάµατος, εκτός αν λαµβάνονται επαρκή µέτρα προστασίας κατά του παγετού. Ως επαρκή 
µέτρα προστασίας θεωρούνται η θέρµανση και η διατήρηση της θερµοκρασίας 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 περιµετρικών αρµών 
µεταξύ 5 cm – 10 cm. 
- σε κάθε κατακόρυφη και οριζόντια ένωση τοποθετούνται 1-2 ράβδοι οπλισµού Φ8 και σε κάθε περιµετρική 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 συµπιεστά 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 
- στην περίπτωση καµπύλων επιφανειών µε µια καµπυλότητα προβλέπονται κατακόρυφοι αρµοί διαστολής 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 διαστολής 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 περίπτωση 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 αρµοκάλυπτρα 
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 µελέτη, 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 κουφώµατος 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 οδού, η προσέγγιση 
και η τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλων των απαιτούµενων υλικών συµπεριλαµβανοµένων και των 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 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 παρόντος. 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 
- η προµήθεια και τοποθέτηση όλων των υλικών δόµησης υαλοπλινθοδοµών (τσιµεντοκονίαµα, οπλισµοί, 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 υαλοπλινθοδοµής 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 κατασκευή πλαισίων, κάσσων κτλ, θα επιµετρώνται 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 παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για 
τις διάφορες κατηγορίες υαλουργικών εργασιών. 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 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, συσκευών και υλικών, σύµφωνα µε το παρόν, τα 
υπόλοιπα Συµβατικά τεύχη και σχέδια και τις εντολές της Υπηρεσίας. 
β. Τα υαλοπετάσµατα είναι αυτοφερόµενες κατασκευές που στηρίζονται στα δοµικά στοιχεία των κτιρίων, έχουν 
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 χρησιµεύουν ως υλικό πλήρωσης. Τόσο οι διατοµές αλουµινίου όσο και τα 
στηρίγµατα τους υπολογίζονται, ώστε 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 υαλοπίνακες. Οι 
υαλοπίνακες περιβάλλονται περιµετρικά από ειδικές διατοµές αλουµινίου, που βιδώνονται 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. 
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 παραγωγής, 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 ανοξείδωτου χάλυβα. 
β. Για την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας χρησιµοποιούνται κατάλληλα υλικά µόνωσης µεταξύ υαλοπινάκων 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 χρησιµοποιούµενα 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 παρέχουν. 
β. Οι διπλοί ή τριπλοί υαλοπίνακες που χρησιµοποιούνται στα υαλοπετάσµατα πρέπει να καλύπτουν τις ακόλουθες 
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. 
γ. Όλα τα εξαρτήµατα στηρίξεως των υαλοπινάκων επί του σκελετού θα είναι από διατοµές αλουµινίου, ανοξείδωτου χάλυβα 
ή επικαδµιωµένου χάλυβα. Η τοποθέτηση των υαλοπινάκων στις διατοµές γίνεται µε ελαστικά 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 κατασκευάστριας 
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 - αντικραδασµικά 
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 ικανοποιεί 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 αρµός 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 τοποθετούνται 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. 
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 οδού, η προσέγγιση 
και η τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλων των απαιτούµενων υλικών συµπεριλαµβανοµένων και των 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 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 περαιωµένων, 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 παράγραφο 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 οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 
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