Λύσεις θερμομόνωσης
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ
και τα επιδοτούμενα προγράμματα
ενεργειακής αναβάθμισης παλαιών κατοικιών

Το παρόν τεχνικό εγχειρίδιο δημιουργήθηκε με σκοπό να
βοηθήσει τον αναγνώστη να κατανοήσει με απλό τρόπο τις
βασικές έννοιες δομικής φυσικοχημείας, που πρέπει να έχει
υπόψη του κάποιος που επιθυμεί να προβεί σε ενεργειακή
αναβάθμιση μιας κατασκευής.
Η επιλογή των λύσεων έγινε με βάση τις συνηθέστερες
επεμβάσεις που μπορούμε να έχουμε σε υφιστάμενη μη
μονωμένη ή ελλιπώς μονωμένη κατασκευή.
Το τεχνικό τμήμα της FIBRAN είναι πρόθυμο να σας
ενημερώσει για τις δυνατότητες που μπορεί να έχετε σε πιο
σύνθετες και εξειδικευμένες κατασκευές, όπως αεριζόμενες
και επενδυμένες όψεις, φυτεμένα δώματα, κτλ.
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FIBRANxps
Εξηλασμένη πολυστερίνη

Προϊόντα που δίνουν λύσεις

Το απόλυτο
θερμομονωτικό υλικό

Το αφρώδες μονωτικό με τη μικρότερη
απορρόφηση νερού, το σταθερότερο
συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας σε
βάθος χρόνου και την υψηλότερη μηχανική
αντοχή.
Κλειστές πολυεδρικές κυψέλες
αφρώδους δομής διαμέτρου 0,05 mm
Πάχος τοιχωμάτων κυψελίδων 1μm
Μόνο 3% του όγκου της πλάκας
αποτελείται από τα τοιχώματα
Το 97% περιέχει αδρανές αέριο
Πιστοποίηση κατά EN 13164,
EN 13501-1, EN ISO 11925-2: 2002,
ETAG 004
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FIBRANgeo
Πετροβάμβακας
Το βιοκλιματικό
θερμομονωτικό υλικό

Προϊόντα που δίνουν λύσεις

0751

Το βασικό μονωτικό της βιοκλιματικής
αρχιτεκτονικής, εξασφαλίζει θερμομόνωση,
ηχομόνωση, πυροπροστασία και παθητικό
αερισμό.
Χαμηλός συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας
Εξαιρετική διαπνοή (μ=1)
Υψηλή ηχοαπορρόφηση σε μεγάλο εύρος
συχνοτήτων (αs=1)
Θερμοκρασία λειτουργίας 750ο C
Το μονωτικό με το μεγαλύτερο αριθμό εφαρμογών
Πιστοποίηση κατά ΕΝ 13162, ΕΝ 13172, ΕΝ 13501-1,
ETAG 004
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Γιατί μονώνουμε τα κτήρια

Οικονομικό όφελος
& όφελος για το περιβάλλον

Οικονομικό όφελος & όφελος για το περιβάλλον

Τα κτήρια είναι υπεύθυνα για την κατανάλωση του
40% της παγκόσμιας ενέργειας. Η θερμομόνωση των
κατοικιών σύμφωνα με τον κανονισμό θερμομόνωσης θα
μπορούσε να εξοικονομήσει ετησίως στους ιδιοκτήτες
κατοικιών περίπου 3,3 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου,
δηλαδή 270 δισεκατομμύρια €.

Παράλληλα τα κτήρια αποτελούν έναν από τους
κυριότερους παραγωγούς αερίων ρύπων που
συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η βέλτιστη
θερμομόνωση θα μείωνε την ετήσια εκπομπή διοξειδίου
του άνθρακα κατά 460 εκατομμύρια τόνους CO2*.

Η Ελλάδα συμμορφούμενη με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
έχει δημιουργήσει τον ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής
Απόδοσης Κτιρίων), στον οποίο προβλέπονται
μεγαλύτερα πάχη θερμομόνωσης για την επίτευξη του
στόχου μείωσης της καταναλώσιμης ενέργειας. Επίσης
θέσπισε την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής
Ταυτότητας, το οποίο θα δηλώνει την ενεργειακή κλάση
του κτιρίου (δηλαδή πόσες kwh καταναλώνει ανά τ.μ. για
θέρμανση, ψύξη, φωτισμό) και θα αποτελεί ένα σημαντικό
όργανο πληροφοριών για τους ιδιοκτήτες, εκμισθωτές,
αγοραστές και ενοικιαστές.

Παράλληλα, η πολιτεία ξεκίνησε μια σειρά από
επιδοτούμενα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης
παλαιών κατοικιών με σκοπό τον περιορισμό της
καταναλώσιμης ενέργειας και τη βελτίωση της
ενεργειακής κλάσης του κτιρίου.
*Πηγή EURIMA
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Γιατί μονώνουμε τα κτήρια
Το ετήσιο οικονομικό όφελος από την εξοικονόμηση ενέργειας σε
μια κατοικία είναι τόσο μεγάλο, που η δαπάνη για τη θερμομόνωση αποσβένεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Η δε αξία
του ακινήτου αυξάνεται, καθώς το κόστος χρήσης της κατοικίας
παραμένει για μια ζωή εξαιρετικά χαμηλό.

Οικονομικό όφελος & όφελος για το περιβάλλον

Ποιότητα ζωής
Και ενώ μετά την θερμομόνωση το οικονομικό όφελος
είναι τεράστιο, το όφελος στην ποιότητα της ζωής μας
είναι σημαντικότερο καθώς επιτυγχάνεται:

Βελτίωση της θερμικής άνεσης και της ποιότητας του
εσωτερικού περιβάλλοντος
Ελαχιστοποίηση θερμογεφυρών και αποφυγή
ανάπτυξης μικροοργανισμών
Δυνατότητα παράλληλης βελτίωσης ηχομόνωσης
και πυροπροστασίας της κατασκευής
Αύξηση της αντοχής του κτιρίου σε κλιματικές
καταπονήσεις και φθορές
Συνολική βελτίωση της αισθητικής με επιλογή
μοντέρνων υλικών επίχρισης ή επικάλυψης
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Πάχη μόνωσης

και εξοικονόμηση ενέργειας

Πάχη μόνωσης και εξοικονόμηση ενέργειας

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ενδεικτικά
παραδείγματα εξοικονόμησης ανάλογα με το δομικό
στοιχείο και σύμφωνα με τα νέα απαιτούμενα πάχη
θερμομόνωσης. Τα παραδείγματα αφορούν τέσσερις
διαφορετικές πόλεις που βρίσκονται αντίστοιχα στις
τέσσερις διαφορετικές κλιματικές ζώνες που ορίζει ο
νέος κανονισμός.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΚWh/m2)

Πόσο µπορούµε να εξοικονοµήσουµε µε τη θερµοµόνωση...

RAN
ιακού

ης

α

ατος
ν

FIBRANxps

FIBRANxps

FIBRANxps

Χωρίς
Ελάχιστες
Βέλτιστη
Κτήριο Χαµηλής
Ετήσιες απαιτήσεις
Θερµοµόνωση Απαιτήσεις ΚΕΝΑΚ Θερµοµόνωση (30%) ενεργειακής Κατανάλωσης ενέργειας
Ηράκλειο

Θερµοµόνωση 5cm

Τοιχοποιία

Θέρµανση
Ψύξη

∆ώµα

Θέρµανση
Ψύξη

40.61 / 5.01
12.41
55.63 / 6.87
16.99

6.91 / 0.85
3.29
7.40 / 0.91
3.53

Αθήνα
Τοιχοποιία

Θερµοµόνωση 6cm
Θέρµανση
Ψύξη

63.95 / 7.83
18.64

10.50 / 1.30
4.33
Θερµοµόνωση 7cm

∆ώµα

ις της
χώρας.

Θέρµανση
Ψύξη

86.91 / 10.73
25.52

Θερµοµόνωση 6cm

Θέρµανση
Ψύξη

88.92 / 10.98
12.86

15.98 / 1.97
2.99
Θερµοµόνωση 7cm

∆ώµα

Θέρµανση
Ψύξη

Θερµοµόνωση 25cm

3.95 / 0.49
1.88
4.19 / 0.52
2.00

1.73 / 0.21
0.82
1.73 / 0.21
0.82

Θερµοµόνωση 10cm

Θερµοµόνωση 25cm

121.80 / 15.04
17.62

Φλώρινα

15.00 / 1.85
2.80

Θέρµανση
Ψύξη

∆ώµα

Θέρµανση
Ψύξη

130.85 / 16.15
4.36
179.23 / 22.13
5.96

16.52 / 2.04
0.66
17.55 / 2.17
0.70

kWh/m2
kWh/m2 / lt/m2
kWh/m2

6.86 / 0.85
2.83

3.00 / 0.37
1.24
Θερµοµόνωση 25cm

7.29 / 0.90
3.00

3.00 / 0.37
1.24

Θερµοµόνωση 10cm

Θερµοµόνωση 25cm

10.44 / 1.29
1.95

4.57 / 0.56
0.85

Θερµοµόνωση 10cm

Θερµοµόνωση 25cm

11.09 / 1.37
2.07

4.57 / 0.56
0.85

Θερµοµόνωση 10cm Θερµοµόνωση 14cm

Τοιχοποιία

kWh/m2 / lt/m2

Θερµοµόνωση 10cm

9.86 / 1.22
4.06

Θεσσαλονίκη
Τοιχοποιία

Θερµοµόνωση 10cm

kWh/m2 / lt/m2
kWh/m2
kWh/m2 / lt/m2
kWh/m2

kWh/m2 / lt/m2
kWh/m2
kWh/m2 / lt/m2
kWh/m2

Θερµοµόνωση 25cm

11.87 / 1.47
0.47
11.87 / 1.47
0.47

7.23 / 0.89
0.29
7.23 / 0.89
0.29

kWh/m2 / lt/m2
kWh/m2
kWh/m2 / lt/m2
kWh/m2

Θεσσαλονίκη

νάλωσης

lt/m 2
20

kWh/m 2
20

Θέρµανση

Ψύξη
17.62

15.04

15
15
Από
όλα τα υλικά μίας κατασκευής
12.86 μόνο τα
10.98
θερμομονωτικά
υλικά
αποσβένουν
το κόστος
10
10
αγοράς και τοποθέτησής τους.
5

5
1.97

0
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1.29 0.56

Τοιχοποιία
Χωρίς Θερµοµόνωση

1.85 1.37
0.56
∆ώµα
Απαιτήσεις Κανονισµού
5cm Θερµοµόνωση FIBRANxps

0

2.99

1.95

2.80
0.85

Τοιχοποιία

Βέλτιστη Θερµοµόνωση
10cm Θερµοµόνωση FIBRANxps

2.07

0.85

∆ώµα
Κτήριο Χαµηλής
ενεργειακής Κατανάλωσης
25cm Θερµοµόνωση FIBRANxps

Πάχη μόνωσης και εξοικονόμηση ενέργειας

Ζώνη Α
Ζώνη Β
Ζώνη Γ
Ζώνη Δ
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Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης
με εξηλασμένη πολυστερίνη
FIBRANxps

ΤΟΙΧΟΣ

1
		
		
2
3
		
4
5
6
7
8

Εξωτερικό επίχρισµα
σε δύο στρώσεις
µε ενδιάµεσο πλέγµα
Επίχρισµα
Εξηλασµένη πολυστερίνη
FIBRANxps ETICS GF
Κόλλα
Οπτοπλινθοδοµή
Eσωτερικός σοβάς
Εξωτερικός σοβάς
Βύσµατα στερέωσης

8
7

6

4
5

1

2

3

Οφέλη
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•

Μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων για θέρμανση και ψύξη

•

Ελαχιστοποίηση των θερμογεφυρών και αποφυγή 		
ανάπτυξης μικροοργανισμών

•

Αύξηση της θερμοχωρητικότητας του τοίχου

•

Μείωση της ταχύτητας θέρμανσης της τοιχοποιίας το
καλοκαίρι

•

Μέγιστη προστασία όψεων από κλιματικές καταπονήσεις

•

Ευελιξία στην τελική διαμόρφωση της όψης (υφή, 		
χρωματισμός)

•

Κέρδος πολύτιμου εσωτερικού χώρου

•

Αύξηση της αξίας του ακινήτου

•

Πλήρης έλεγχος της κατασκευής βάσει προδιαγραφών και
πιστοποιήσεων

Τα πλεονεκτήματα της λύσης:
ΤΟΙΧΟΣ

Η εξηλασμένη πολυστερίνη είναι το αφρώδες
μονωτικό με την μικρότερη δυνατή απορρόφηση
νερού. Έτσι συγκριτικά με τα άλλα αφρώδη
μονωτικά εξασφαλίζει μεγαλύτερη σταθερότητα
των θερμομονωτικών ιδιοτήτων σε βάθος χρόνου
Παράλληλα η ειδική σύνθεσή της, με τα εξαιρετικά
λεπτά τοιχώματα των κυψελίδων του μονωτικού,
παρέχει την απαιτούμενη ισορροπημένη διαπνοή
της τοιχοποιίας
Η εξηλασμένη πολυστερίνη παρουσιάζει
υψηλότερες μηχανικές αντοχές σε σχέση με
τα άλλα αφρώδη μονωτικά. Έτσι απαιτεί πολύ
μικρότερη μηχανική στερέωση ή και καθόλου,
αντέχει περισσότερο σε χτυπήματα και έχει τη
δυνατότητα επικόλλησης βαρύτερων επενδύσεων
πέτρας
Οι ακμές των πλακών με κλιμακωτή διαμόρφωση
-σε σχήμα «L»- εμποδίζουν την δημιουργία
θερμογεφυρών στην τοποθέτηση
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Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης
με πετροβάμβακα FIBRANgeo
8

ΤΟΙΧΟΣ

1
		
		
2
3
		
4
5
6
7
8

Εξωτερικό επίχρισµα
σε δύο στρώσεις
µε ενδιάµεσο πλέγµα
Επίχρισµα
Πετροβάμβακας
FIBRANgeo BP-021
Κόλλα
Οπτοπλινθοδοµή
Eσωτερικός σοβάς
Εξωτερικός σοβάς
Βύσµατα στερέωσης

7
6

4

5

1

2

3

Οφέλη
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•

Μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων για θέρμανση και ψύξη

•

Παράλληλη βελτίωσης της ηχομόνωσης και πυροπροστασίας

•

Αύξηση της θερμοχωρητικότητας του τοίχου

•

Ελαχιστοποίηση των θερμογεφυρών και αποφυγή 		
ανάπτυξης μικροοργανισμών

•

Μείωση της ταχύτητας θέρμανσης της τοιχοποιίας το
καλοκαίρι

•

Μέγιστη προστασία όψεων από κλιματικές καταπονήσεις

•

Ευελιξία στην τελική διαμόρφωση της όψης (υφή, 		
χρωματισμός)

•

Κέρδος πολύτιμου εσωτερικού χώρου

•

Αύξηση της αξίας του ακινήτου

•

Πλήρης έλεγχος της κατασκευής βάσει προδιαγραφών και
πιστοποιήσεων

Τα πλεονεκτήματα της λύσης:

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των συστημάτων με
πετροβάμβακα, είναι το όφελος που προκύπτει σε
ότι αφορά την ηχομόνωση. Τα αφρώδη μονωτικά δεν
συνεισφέρουν στην ηχομείωση από τον αερόφερτο ήχο.
Αντίθετα, ο πετροβάμβακας έχει υψηλό συντελεστή
ηχοαπορρόφησης σε μεγάλο εύρος συχνοτήτων,
καθιστώντας το σύστημα ελκυστικό ιδιαίτερα σε
κατασκευές σε περιοχές με έντονη κυκλοφοριακή κίνηση
και γενικότερα προβλήματα ηχορύπανσης.
Τα συστήματα με πετροβάμβακα υπερτερούν έναντι
όλων των αφρωδών μονωτικών σε ότι αφορά τη διαπνοή
του τοίχου, γεγονός που το καθιστούν αγαπημένο υλικό
της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, καθώς προσφέρει
παθητικό αερισμό της κατασκευής.
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ΤΟΙΧΟΣ

Η χρήση πλακών αφρωδών μονωτικών προορίζεται
κυρίως για κτήρια ιδιωτικής χρήσης έως 20 m ύψους.
Σε κτήρια άνω των 20 m καθώς και σε κτήρια δημόσιας
χρήσης (ξενοδοχεία, κτήρια γραφείων, σχολεία,
νοσοκομεία, εργοστάσια, θέατρα και άλλους χώρους
συνάθροισης πλήθους) συνηθίζεται η χρήση συστημάτων
με πετροβάμβακα εξασφαλίζοντας παράλληλα με την
θερμομόνωση και την πυροπροστασία της κατασκευής.

Εσωτερική θερμομόνωση
με εξηλασμένη πολυστερίνη
FIBRANxps και γυψοσανίδα
4

1

5
3
2

ΤΟΙΧΟΣ

1
2
3
		
4
5
6

Εξωτερικός σοβάς
Οπτοπλινθοδοµή
Εξηλασµένη πολυστερίνη
FIBRANxps GP
Eσωτερικός σοβάς
Κόλλα
Γυψοσανίδα

6

Οφέλη

•

Μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων για θέρμανση και ψύξη

•

Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

•

Αύξηση της αξίας του ακινήτου

•

Πλήρης έλεγχος της κατασκευής βάσει προδιαγραφών
και πιστοποιήσεων

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η θερμομόνωση από την εσωτερική
πλευρά έχει αρκετά μειονεκτήματα όπως: αδυναμία πλήρους εξάλειψης
θερμογεφυρών, μείωση ωφέλιμου χώρου κατοικίας, αδυναμία
εκμετάλλευσης της θερμοχωρητικότητας του τοίχου, ανεπαρκή
περιορισμό της θερμοεισδοχής το καλοκαίρι.
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ΤΟΙΧΟΣ

Τα πλεονεκτήματα της λύσης:
Σε περίπτωση αδυναμίας κατασκευής συστήματος
εξωτερικής θερμομόνωσης (π.χ. λόγω ύπαρξης
εμφανούς οπτοπλινθοδομής, μεσοτοιχία σε επαφή
με άλλο διαμέρισμα), η επέμβαση ενεργειακής
αναβάθμισης του τοίχου μπορεί να εκτελεστεί από την
εσωτερική πλευρά
Η μόνωση στο εσωτερικό εξασφαλίζει υψηλή ταχύτητα
θέρμανσης του χώρου τον χειμώνα ή ψύξης το
καλοκαίρι
Τον χειμώνα παρέχεται καλύτερη θερμική άνεση σε
σχέση με μία κατασκευή με εξωτερική θερμομόνωση,
αφού για μια δεδομένη λειτουργία θερμαντικών
σωμάτων, η μετρούμενη θερμοκρασία του αέρα
στο εσωτερικό είναι μερικοί βαθμοί υψηλότερα σε
σχέση με αυτήν όταν η μόνωση είναι εξωτερική.
Επιπλέον η επιφανειακή θερμοκρασία των εσωτερικά
θερμομονωμένων τοίχων είναι περίπου η ίδια με
τη θερμοκρασία του αέρα. Αποτέλεσμα είναι η
κυκλοφορία του αέρα να μην γίνεται αισθητή στο
χώρο, βελτιώνοντας το αίσθημα της άνεσης
15

Εσωτερική θερμομόνωση
με πετροβάμβακα και γυψοσανίδα
FIBRANgeo
6

2

4

3
5

ΤΟΙΧΟΣ

1
2
3
		
4
5
6

Γυψοσανίδα
Μεταλλικός σκελετός
Πετροβάμβακας
FIBRANgeo B-570
Eσωτερικός σοβάς
Οπτοπλινθοδοµή
Εξωτερικός σοβάς

1

Οφέλη

•

Μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων για θέρμανση και ψύξη

•

Παράλληλη βελτίωσης της ηχομόνωσης και 		
πυροπροστασίας

•

Δυνατότητα δημιουργίας αρχιτεκτονικών τελειωμάτων
(εσοχές, κρυφός φωτισμός, κτλ.)

•

Αύξηση της αξίας του ακινήτου

•

Πλήρης έλεγχος της κατασκευής βάσει προδιαγραφών και
πιστοποιήσεων

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η θερμομόνωση από την εσωτερική
πλευρά έχει αρκετά μειονεκτήματα όπως: αδυναμία πλήρους εξάλειψης
θερμογεφυρών, μείωση ωφέλιμου χώρου κατοικίας, αδυναμία
εκμετάλλευσης της θερμοχωρητικότητας του τοίχου, ανεπαρκής
περιορισμός της θερμοεισδοχής το καλοκαίρι.
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Τα πλεονεκτήματα της λύσης:
Σε περίπτωση αδυναμίας κατασκευής συστήματος
εξωτερικής θερμομόνωσης (π.χ. λόγω ύπαρξης εμφανούς
οπτοπλινθοδομής, μεσοτοιχία σε επαφή με άλλο
διαμέρισμα), η επέμβαση ενεργειακής αναβάθμισης του
τοίχου μπορεί να εκτελεστεί από την εσωτερική πλευρά

Σημαντικό είναι το όφελος που προκύπτει σε ότι αφορά
την ηχομόνωση, για κατασκευές σε περιοχές με έντονη
κυκλοφοριακή κίνηση και γενικότερα προβλήματα
ηχορύπανσης
Ο πετροβάμβακας επιτρέπει την βέλτιστη διαπνοή του
τοίχου και τον παθητικό αερισμό της κατασκευής
Η μόνωση στο εσωτερικό εξασφαλίζει υψηλή ταχύτητα
θέρμανσης του χώρου τον χειμώνα ή ψύξης το καλοκαίρι
Τον χειμώνα παρέχεται καλύτερη θερμική άνεση καθώς
η μετρούμενη θερμοκρασία στο εσωτερικό είναι μερικοί
βαθμοί υψηλότερη και η ταχύτητα κυκλοφορίας του αέρα
είναι λιγότερο αισθητή στο χώρο, σε σχέση με τη αυτήν
όταν η μόνωση είναι εξωτερική
Η γυψοσανίδα είναι ένα υλικό που επιτρέπει παράλληλα
την διακοσμητική παρέμβαση στον τοίχο με την
δημιουργία ιδιαίτερων κατασκευών
17

ΤΟΙΧΟΣ

Η χρήση συστημάτων πετροβάμβακα εξασφαλίζει
παράλληλα με την θερμομόνωση και την πυροπροστασία
της κατασκευής

Θερμομόνωση πιλοτής
με πετροβάμβακα FIBRANgeo
1
2
3
4

Πλακίδια
Κόλλα πλακιδίων
Γαρμπιλοσκυρόδεμα
Οπλισμένο σκυρόδεμα

5
6
7
		
8
		

Πλαστικά στηρίγματα
Κόλλα
Πετροβάμβακας
FIBRANgeo BP-021
Εξωτερικό επίχρισμα
οπλισμένο με υαλόπλεγμα
1

4

3

7
5

2
6

ΠΙΛΟΤΗ

8

Οφέλη
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•

Μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων για θέρμανση και ψύξη

•

Παράλληλη βελτίωση της ηχομόνωσης και πυροπροστασίας

•

Ελαχιστοποίηση των θερμογεφυρών και αποφυγή 		
ανάπτυξης μικροοργανισμών

•

Αύξηση της θερμοχωρητικότητας του δαπέδου

•

Ευελιξία στην τελική διαμόρφωση της όψης (υφή, 		
χρωματισμός)

•

Κέρδος πολύτιμου εσωτερικού χώρου

•

Αύξηση της αξίας του ακινήτου

•

Πλήρης έλεγχος της κατασκευής βάσει προδιαγραφών
και πιστοποιήσεων

ΠΙΛΟΤΗ

Τα πλεονεκτήματα της λύσης:
Η χρήση συστημάτων με πετροβάμβακα εξασφαλίζει
παράλληλα με την θερμομόνωση και την πυροπροστασία
της κατασκευής. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ιδιαίτερης
σημασίας για τις πιλοτές καθώς αποτελούν χώρους
στάθμευσης αυτοκινήτων
Σε αντίθεση με τα αφρώδη μονωτικά σε περίπτωση
πυρκαγιάς, η φωτιά δεν διαδίδεται σε άλλους ορόφους,
ούτε υποβαθμίζεται η στατική και δυναμική επάρκεια
του κτηριακού σκελετού λόγω ανάπτυξης υψηλών
θερμοκρασιών
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των συστημάτων με
πετροβάμβακα, είναι το όφελος που προκύπτει σε ότι
αφορά την ηχομόνωση. Αντίθετα, ο πετροβάμβακας
έχει υψηλό συντελεστή ηχοαπορρόφησης σε μεγάλο
εύρος συχνοτήτων, καθιστώντας το σύστημα ελκυστικό
ιδιαίτερα σε πιλοτές που αποτελούν χώρους στάθμευσης
αυτοκινήτων όλο το 24ωρο
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Αντεστραμμένη θερμομόνωση
με εξηλασμένη πολυστερίνη FIBRANxps
1 FIBRANxps KERASTAR
		 εξηλασμένη πολυστερίνη 		
με επικάλυψη πλακιδίου
2 Στεγανοποιητική
		 μεμβράνη
3 Στρώση κλίσεων
4 Οπλισμένο
		 σκυρόδεμα
5 Εσωτερικό
		 επίχρισμα

2

1

3
4

ΤΑΡΑΤΣΑ

5

Οφέλη
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•

Μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων για θέρμανση και ψύξη

•

Επίτευξη δροσερότερου εσωτερικού χώρου το καλοκαίρι

•

Πλήρης εκμετάλλευση της ωφέλιμης θερμοχωρητικότητας
της ταράτσας το χειμώνα

•

Λύση υψηλής αισθητικής με εξαιρετικά μεγάλη διάρκειας ζωής

•

Μέγιστη προστασία της στεγανοποιητικής στρώσης από
κλιματικές καταπονήσεις

•

Περιορισμός ανάπτυξης μικροοργανισμών λόγω 		
συμπύκνωσης υδρατμών

•

Γρήγορη και εύκολη κατασκευή

•

Αύξηση της αξίας του ακινήτου

•

Πλήρης έλεγχος της κατασκευής βάσει προδιαγραφών και
πιστοποιήσεων

Τα πλεονεκτήματα της λύσης:
Εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα και ένα ενιαίο και
πλήρως εκμεταλλεύσιμο δώμα κατάλληλο για κάθε
χρήση

Το χαμηλό βάρος του μονωτικού (μόνο 25,5 Kgr/m²),
ελάχιστα επιβαρύνει στατικά τις ταράτσες, καθιστώντας
το κατάλληλο ακόμα και σε παλαιά κτήρια χωρίς την
ανάγκη αφαίρεσης των υφιστάμενων υποστρωμάτων (π.χ.
μωσαϊκό)
Κατά τους χειμερινούς μήνες αυξάνεται η ωφέλιμη
θερμοχωρητικότητα της πλάκας, ενώ το καλοκαίρι
καθώς μειώνεται η ταχύτητα θερμοεισδοχής αυξάνεται η
θερμική αδράνεια, διατηρώντας δροσερό το εσωτερικό
περιβάλλον
Η θερμομόνωση προστατεύει τη στεγανοποίηση
διατηρώντας τη θερμοκρασία της σταθερή κοντά στη
θερμοκρασία του εσωτερικού του κτιρίου, αυξάνοντας
σημαντικά τη διάρκεια της ζωής της στεγανοποίησης σε
σχέση με τη συμβατική μέθοδο
Τυχόν υγρασία δεν επηρεάζει την θερμομονωτική
ικανότητα της εξηλασμένης πολυστερίνης
21

ΤΑΡΑΤΣΑ

Τα πλακίδια έχουν απόλυτη αντοχή στο παγετό, δεν
απορροφούν ρύπους και καθαρίζονται εύκολα. Παρέχουν
εξαιρετική αντοχή σε τριβή, μηχανικές καταπονήσεις,
και φυσικά δεν ρηγματώνουν όπως συμβαίνει με άλλα
τσιμεντοπροϊόντα που χρησιμοποιούνται για τον ίδιο
σκοπό. Η υψηλότερη ανακλαστικότητα των πλακιδίων
στην ηλιακή ακτινοβολία σε σχέση με τα κοινά
τσιμεντοπροϊόντα συμβάλει στη μείωση του φαινομένου
της θερμικής νησίδας το καλοκαίρι (SRI 83)

Συμβατική θερμομόνωση
με εξηλασμένη πολυστερίνη FIBRANxps
1
2
3
4
5
		
6
		
7
		
		
		

Στεγανοποιητική μεμβράνη
Τσιμεντοκονία κλίσεων
FIBRANxps 300L εξηλασμένη πολυστερίνη
Παλιό γέμισμα π.χ. μωσαϊκό
Οπλισμένο
σκυρόδεμα
Εσωτερικό
επίχρισμα
Ελαστική
σφράγιση
7
αρμών
διαστολής

2
1

4

3
5

ΤΑΡΑΤΣΑ

6

Οφέλη

•

Μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων για θέρμανση και ψύξη

•

Επίτευξη δροσερότερου εσωτερικού χώρου το καλοκαίρι

•

Βελτίωση της ωφέλιμης θερμοχωρητικότητας της 		
ταράτσας το χειμώνα

•

Περιορισμός ανάπτυξης μικροοργανισμών λόγω 		
συμπύκνωσης υδρατμών

•

Αύξηση της αξίας του ακινήτου

•

Πλήρης έλεγχος της κατασκευής βάσει προδιαγραφών και
πιστοποιήσεων
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η θερμομόνωση με τον συμβατικό
τρόπο έχει αρκετά μειονεκτήματα όπως: η στεγανοποίηση
παραμένει εκτεθειμένη στις καιρικές επιδράσεις με αποτέλεσμα να
περιορίζεται η διάρκεια ζωής της, ενώ η ταράτσα δεν είναι βατή και
εκμεταλλεύσιμη.
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ΤΑΡΑΤΣΑ
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Θερμομόνωση μη κατοικήσιμης σοφίτας
με πετροβάμβακα FIBRANgeo
2

1
4

ΣΚΕΠΗ

1
2
3
		
4
5
		
		
6
7

Κεραμίδια
3
Επιτεγίδες
Μεμβράνη
κεραμοσκεπών
Δοκάρι
Πετροβάμβακας
FIBRANgeo Β-040
ή Β-570
Οπλισμένο σκυρόδεμα
Επίχρισμα

5
6
7

Οφέλη

24

•

Μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων για θέρμανση και ψύξη

•

Επίτευξη δροσερότερου εσωτερικού χώρου το καλοκαίρι

•

Πλήρης εκμετάλλευση της ωφέλιμης θερμοχωρητικότητας
της πλάκας το χειμώνα

•

Παράλληλη βελτίωση της ηχομόνωσης και 			
πυροπροστασίας της κατασκευής

•

Περιορισμός ανάπτυξης μικροοργανισμών λόγω 		
συμπύκνωσης υδρατμών

•

Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση

•

Αύξηση της αξίας του ακινήτου

•

Πλήρης έλεγχος της κατασκευής βάσει προδιαγραφών και
πιστοποιήσεων

Τα πλεονεκτήματα της λύσης:

Η τοποθέτηση μπορεί να γίνει εύκολα από οποιονδήποτε
με αποτέλεσμα να αποτελεί την πλέον οικονομική επιλογή
θερμομόνωσης
Σε περίπτωση που η σοφίτα κατοικηθεί η θερμομόνωση
αφαιρείται εύκολα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην
σκεπή
Κατά τους χειμερινούς μήνες αυξάνεται η ωφέλιμη
θερμοχωρητικότητα της πλάκας, ενώ το καλοκαίρι
καθώς μειώνεται η ταχύτητα θερμοεισδοχής αυξάνεται η
θερμική αδράνεια, διατηρώντας δροσερό το εσωτερικό
περιβάλλον
Ο πετροβάμβακας εκτός από θερμομόνωση εξασφαλίζει
ηχομόνωση και πυροπροστασία

Όπου απαιτείται φράγμα υδρατμών, χρησιμοποιείται πετροβάμβακας με
επικάλυψη φύλλου αλουμινίου στην κάτω πλευρά
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ΣΚΕΠΗ

Είναι ίσως η μόνη τεχνική λύση θερμομόνωσης που
δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις και εξειδικευμένο τεχνικό
προσωπικό

Θερμομόνωση κατοικήσιμης σοφίτας
με πετροβάμβακα FIBRANgeo
3

1
5

ΣΚΕΠΗ

1
2
3
		
4
5
		
		
6
7

Κεραμίδια
Επιτεγίδες
Μεμβράνη
κεραμοσκεπών
Τεγίδες
Πετροβάμβακας
FIBRANgeo Β-001
ή Β-570
Πέτσωμα
Δοκάρι

7

4
6

Οφέλη
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•

Μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων για θέρμανση και ψύξη

•

Επίτευξη δροσερότερου εσωτερικού χώρου το καλοκαίρι

•

Παράλληλη βελτίωση της ηχομόνωσης και 			
πυροπροστασίας της κατασκευής

•

Αύξηση της αξίας του ακινήτου

•

Πλήρης έλεγχος της κατασκευής βάσει προδιαγραφών
και πιστοποιήσεων

2

ΣΚΕΠΗ

Τα πλεονεκτήματα της λύσης:
Σε τέτοιου είδους κατασκευές, όπου εκτός από τη
θερμομόνωση, απαιτείται η βέλτιστη ηχομόνωση και
πυροπροστασία της κατασκευής, ο πετροβάμβακας
δίνει τη λύση
Το καλοκαίρι καθώς μειώνεται η ταχύτητα
θερμοεισδοχής αυξάνεται η θερμική αδράνεια,
διατηρώντας δροσερό το εσωτερικό περιβάλλον

Όπου απαιτείται φράγμα υδρατμών, χρησιμοποιείται
πετροβάμβακας με επικάλυψη φύλλου αλουμινίου στην κάτω
πλευρά
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