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Πρόλογος
 

 
 
 
 
 Η βάση των νέων και/ή υπό ανακαίνιση κατασκευών είναι τα δομήσιμα υλικά 
τα οποία καθορίζουν την αντοχή, αισθητική, ασφάλεια και άνεση των κτιρίων. 
Υπολογίζεται ότι στην Ευρώπη μόνο χρησιμοποιούνται ετησίως πάνω από δύο 
δισεκατομμύρια τόνοι δομικών υλικών. Οι ενεργειακές απαιτήσεις των κτιρίων 
καθορίζονται από τις ιδιότητες και το συνδυασμό των δομικών υλικών. Σε εθνι-
κό επίπεδο, η βιομηχανία των δομικών υλικών αποτελεί έναν από τους σημαντι-
κότερους κλάδους. Η ανάπτυξη της βιομηχανίας των δομικών υλικών περιλαμ-
βάνει: καινοτομικά προϊόντα για την κάλυψη των αναγκών της οικοδομής, ανά-
πτυξη προϊόντων με βάση τη γνώση και εφαρμογή υλικών με πολύ λειτουργικά 
χαρακτηριστικά, εξασφάλιση άνετου περιβάλλοντος διαβίωσης των ενοίκων, 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Ένα μεγάλο ποσοστό οικονομικού κόστους 
διατίθεται στην επισκευή των κτιρίων, καθ’ όσον χρησιμοποιούνται δομήσιμα 
υλικά προηγμένης τεχνολογίας.  
 Το σκυρόδεμα και άλλα υλικά δόμησης, που χρησιμοποιούν το τσιμέντο ως 
πρώτη ύλη, εφαρμόζονται κατά κόρον στην οικοδομική. Στην παγκόσμια αγορά 
διατίθενται ετησίως πλέον των δύο δις. τόνοι τσιμέντου που χρησιμοποιούνται 
για κατασκευές και υποδομές. Οι δομικοί χάλυβες που καλύπτουν τις απαιτήσεις 
των κατασκευών παράγονται από Ελληνικές εταιρείες καθώς τα προϊόντα αλου-
μινίου για την κατασκευή κουφωμάτων, είδη κιγκαλερίας, πόμολα, αίθρια κ.λ.π. 
Τα κεραμικά πλακίδια και οι φυσικοί λίθοι χρησιμοποιούνται ευρέως στην οικο-
δομική για τη επίστρωση πατωμάτων εσωτερικών και/ή εξωτερικών χώρων. Η 
ύαλος είναι ένα σημαντικό δομικό υλικό για την κατασκευή υαλοπινάκων και 
υαλοπετασμάτων. Η χρήση των κονιαμάτων έτοιμων ή συμβατικών είναι σημα-
ντική για την επίχριση της εσωτερικής και εξωτερικής τοιχοποιίας των κατοικιών 
και δημοσίων κτιρίων.  
 Με βάση τον συνολικό κύκλο εργασιών στην Ελλάδα, οι βασικοί κλάδοι δο-
μικών υλικών είναι: χάλυβα-σιδήρου, αλουμινίου, τσιμέντου, σκυροδέματος, κε-
ραμοποιίας, χρωμάτων, παραγωγή ασβέστου, έτοιμων κονιαμάτων, πυρίμαχων 
και μη πυρίμαχων κεραμικών προϊόντων, δομικών προϊόντων από γύψο, θερμο-
μονωτικών, κοπής και διαμόρφωσης λίθων, ξυλουργικών προϊόντων για οικοδο-
μική χρήση και υαλοπινάκων. Η σήμανση CE διασφαλίζει ότι τα προϊόντα με τη 
σήμανση αυτή εκπληρούν ορισμένες προδιαγραφές, έχουν δηλαδή προκαθορι-



6 Τεχνολογία Δομικών Υλικών 
 

 

6 

σμένο επίπεδο ποιότητας. Η βελτίωση της ποιότητας των δομικών υλικών 
πραγματοποιείται με τη συνεχή επιστημονική έρευνα. Οι προοπτικές ανάπτυξης 
της βιομηχανίας παραγωγής δομικών προϊόντων βασίζονται στο τρίπτυχο: έρευ-
να-τεχνολογία-καινοτομία.  
 Στην επιθεώρηση των μετάλλων, η μέθοδος του μη-καταστροφικού ελέγχου, 
είναι αποδεχτή πρακτική. Όπως για παράδειγμα, η ραδιογραφία και η τεχνική 
των υπερήχων χρησιμοποιούνται καθημερινά για την ανίχνευση φθορών σε με-
ταλλικές σωλήνες και η εφαρμογή τους ακολουθεί εθνικούς και διεθνής κανονι-
σμούς. Στην επιθεώρηση του σκυροδέματος η εφαρμογή μη-καταστροφικών με-
θόδων είναι σχετικά νέα. Η αργή ανάπτυξη των μη-καταστροφικού ελέγχου τε-
χνικών στο σκυρόδεμα οφείλεται, σε αντίθεση με τον χάλυβα, στο ότι το σκυρό-
δεμα είναι ανομοιογενές σύνθετο υλικό με μεταβλητή σύνθεση και διαφορετικά 
υλικά πρώτων υλών. Εκτός από τις προκατασκευασμένες μονάδες σκυροδέμα-
τος, όπως τα χαλύβδινα προϊόντα, οι οποίες κατασκευάζονται σε βιομηχανικές 
μονάδες, το σκυρόδεμα παρασκευάζεται σε σχετικά μικρού μεγέθους εργοστάσια 
έτοιμου σκυροδέματος και διατίθεται στα έργα. Η χύτευση, στερεοποίηση και η 
ωρίμανση του σκυροδέματος πραγματοποιείται επί του έργου, χρησιμοποιώντας 
εργατικό και τεχνικό προσωπικό που συνήθως δεν είναι εξειδικευμένο. Το τελικό 
προϊόν είναι, από τη φύση του και την τεχνική κατασκευής μεταβλητό και από 
μόνο του δεν οδηγεί στον εργαστηριακό έλεγχο από μεθόδους μη-κατά-
στροφικού ελέγχου όπως τα προϊόντα από χάλυβα. 
 Πέραν από τα ανωτέρω μειονεκτήματα, έχει γίνει σημαντική πρόοδος στην 
ανάπτυξη μη-καταστροφικών μεθόδων για την εκτέλεση δοκιμών σε δοκίμια 
σκυροδέματος., και αρκετές μέθοδοι έχουν πιστοποιηθεί από τον Διεθνή Οργα-
νισμό Πιστοιήσης (ISO/International Standard Organization), και άλλους οργα-
νισμούς π.χ. ASTM, DIN, BS, CSA, EC (Ευρωπαϊκούς κώδικες). Ο άμεσος προσ-
διορισμός των μηχανικών και άλλων ιδιοτήτων απαιτεί τα δοκίμια από σκυρόδε-
μα να εξάγονται από το έργο με καταστροφικές δοκιμές, οπότε μη-καταστροφι-
κές μέθοδοι μπορούν να παράγουν απόλυτες τιμές αυτών των ιδιοτήτων. Μέθο-
δοι έχουν αναπτυχθεί για να μετρήσουν άλλες ιδιότητες του σκυροδέματος από 
τις οποίες μπορούμε να προσδιορίσουμε τις μηχανικές ιδιότητες ή άλλα χαρα-
κτηριστικά που σχετίζονται με την απόδοση μπορούν να εξαχθούν. 
 Για το σκυρόδεμα υπάρχουν, εν γένει, δύο κατηγορίες μεθόδων μη-κατά-
στροφικού ελέγχου. Η πρώτη κατηγορία συνίσταται από εκείνες τις μεθόδους 
που χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν την αντοχή. Σ’ αυτή την κατηγορία 
ανήκουν :η επιφανειακή σκληρότητα, αντίσταση σε διείσδυση, εξαγωγή ήλου, 
ράγισμα, τεχνικές ωρίμανσης. Μερικές από αυτές τις τεχνικές δεν είναι τελείως 
μη-καταστροφικές αλλά διότι προκαλούν μερική καταστροφή στην επιφάνεια, η 
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οποία είναι ασήμαντες συγκρινόμενες με εκείνες που εξάγουν πυρήνες «καρότα». 
Η δεύτερη κατηγορία συμπεριλαμβάνει εκείνες τις τεχνικές οι οποίες μετρούν 
άλλα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος, π.χ. το ποσοστό υγρασίας, την πυκνό-
τητα, το πάχος, την αντίσταση και τη διαπερατότητα. Επίσης στη δεύτερη κατη-
γορία, συμπεριλαμβάνονται μεθόδους, π.χ. διάδοση των τασικών κυμάτων, την 
τεχνική θερμογραφίας υπεριώδους η οποία χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό 
μηχανισμών αποκολλήσεων, μικρορωγμές, και διάκενα στο σκυρόδεμα. Επί πλέ-
ον υπάρχουν μέθοδοι, οι οποίες παρέχουν πληροφορίες για τον χάλυβα ενίσχυ-
σης καθώς τη θέση και το μέγεθος των σιδηροπλισμών, και εάν οι ράβδοι ενί-
σχυσης είναι διαβρωμένοι.  
 Το παρόν εγχειρίδιο, παρέχει εκτενή αντιμετώπιση των μη-καταστροφικών 
μεθόδων οι οποίες χρησιμοποιούνται για να εκτιμήσουν την κατάσταση μιας κα-
τασκευής από σκυρόδεμα. Απευθύνεται κυρίως σε μηχανικούς που ασχολούνται 
με τον ποιοτικό έλεγχο των υλικών και κατασκευών. Μερικές από τις μεθόδους 
που περιγράφονται στο εγχειρίδιο βασίζονται σε απλές αρχές της Φυσικής και 
Μηχανικής των υλικών, ενώ άλλες βασίζονται σε πολύπλοκες αρχές και απαιτεί 
εκλεπτυσμένες συσκευές και εξειδικευμένο χειριστή για την εκτέλεση του πειρά-
ματος δοκιμής. Ανεξάρτητα από ποία μέθοδο χρησιμοποιούμε, συστήνουμε ότι η 
ανάλυση των αποτελεσμάτων να εκτελείται από εξειδικευμένους μηχανικούς οι 
οποίοι είναι γνώστες των αρχών και περιορισμών των δοκιμών. Η επεξήγηση 
των αποτελεσμάτων δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να γίνεται από μη εξειδι-
κευμένους τεχνικούς.  
 Το πρώτο κεφάλαιο περιγράφει μερικά από τα συμβατικά δομικά υλικά που 
χρησιμοποιούνται στις ανακαινίσεις κτιρίων, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται 
εκτενή αναφορά των κυριοτέρων πειραματικών, μη-καταστροφικών μεθόδων, 
που εφαρμόζονται για την επί τόπου πιστοποίηση των χαρακτηριστικών ιδιοτή-
των των υφιστάμενων δομικών στοιχείων. 
 Ελπίζουμε ότι το βιβλίο αυτό θα αποτελέσει απαραίτητο εργαλείο, στους μη-
χανικούς διαπίστευσης ποιότητας δομικών υλικών και κατασκευών με μη-
καταστροφικές μεθόδους ελέγχου. Οι φοιτητές που ασχολούνται με την τεχνο-
λογία σκυροδέματος και ανακαινίσεις κτιρίων θα βρουν το βιβλίο χρήσιμο για τη 
μελλοντική τους σταδιοδρομία στον τομέα εξειδίκευσή τους.  
 
 Δρ. Π. Α. Κακαβάς, Χημικός Μηχανικός 
 Δρ. Π. Α. Λέμης-Πετρόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός 
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Kεφάλαιο

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
& ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

KεφάλαιοKεφάλαιο

1ο

 
 
 
 
 
 

1 ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ1 

 
 Τα κονιάματα είναι μείγματα κονιών, αδρανών και νερού. Η επεξεργασία και 
εφαρμογή των κονιαμάτων γίνεται υπό τη μορφή πολτού που πήζει και σκληραί-
νει με την επίδραση του ατμοσφαιρικού αέρος. Τα κονιάματα που προέρχονται 
από κονίες συνθετικές, συνήθως θερμοπλαστικών συνθετικών ρητινών, σκλη-
ραίνουν με καταλύτες. Από την αναλογία των καταλυτών εξαρτάται και ο χρό-
νος στερεοποίησης των συνθετικών κονιαμάτων. Τα κονιάματα χρησιμοποιού-
νται σαν συνεκτική κονία δομής των λίθων, των πλίνθων, των τεχνητών λίθων  
κ.τ.λ. Χρησιμεύουν επίσης για την πλήρη έδραση των πλίνθων και τεχνητών λί-
θων και την προστασία από τη διείσδυση της υγρασίας. 
 Το κονίαμα προσδίδει στη φυσική λιθοδομή  ή πλινθοδομή πλήρη έδραση και 
εμποδίζει το νερό να διέρχεται από τους αρμούς. Τα κονιάματα που χρησιμοποι-
ούνται για την κάλυψη μίας επιφανείας λιθοδομής ή πλινθοδομής ονομάζονται 
επιχρίσματα και αποτελούν ουσιώδη παράγοντα όχι μόνον προστασίας των δο-
μών αλλά και της αισθητικής ενός έργου. 

 Οι βασικές ιδιότητες ενός κονιάματος ή επιχρίσματος οι οποίες θα πρέπει να 
ελέγχονται κατά το στάδιο παρασκευής αυτού είναι: 
• Η πλαστιμότητα, που επηρεάζεται από τη ρευστότητα της εσωτερικής ευκι-

νησίας του μείγματος η οποία επιτρέπει στους κόκκους του να κινούνται και 
να γεμίζουν τα κενά και η εργασιμότητά του. 

• Η ομοιογένεια, που διατηρείται όταν είναι νωπό επίσης και όταν μεταφέρεται, 
κοπανίζεται, πέφτει από ψηλά ή από μηχανική αντλία. 

                                                           
1 Σ. Kουκής, Δομική Τεχνολογία – Υλικά & Εφαρμογές, Αθήνα (2001). 
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• Η ογκοσταθερότητα, που χάρη στις μικροδιαστολές του εμποδίζει τη δημι-
ουργία ρωγμών στα επιχρίσματα. 

• Η εσωτερική τριβή, που το εμποδίζει ως κονίαμα να εκφεύγει των αρμών των 
δομών και ως επίχρισμα, να συγκρατείται στις κατακόρυφες επιφάνειες. 

• Η αντοχή σε θλίψη, που θα πρέπει να είναι ικανή να φέρει το ίδιο βάρος της 
κατασκευής και των φορτίων της, καθώς επίσης ικανό να αντέχει στις προ-
σβολές από το νερό και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. 

 Τόσο τα κονιάματα, όσο και τα επιχρίσματα έχουν δύο βασικές περιόδους που 
το εύπλαστο εργάσιμο κονίαμα μετατρέπεται σε στερεή μάζα, την πήξη και τη 
στερεοποίηση. Ο χρόνος που απαιτείται για την πήξη του κονιάματος αρχίζει 
από την ανάμειξη των υλικών, τη μεταφορά και την εφαρμογή του στο έργο. 
Επομένως, ο χρόνος πήξης είναι ουσιαστικός καθώς η εφαρμογή των κονιαμά-
των δεν είναι δυνατή όπου ο πολτός έχει πια στερεοποιηθεί. 
 
 

1.1 Είδη κονιαμάτων 
 
• Τα μεικτά κονιάματα με συνδετική ύλη τον πολτό άσβεστου και το τσιμέντο. 
• Τα θηροκονιάματα με βάση τη θηραϊκή γη και συνδετική ύλη την άσβεστο ή 

με την προσθήκη άμμου σκυροδέματος και τσιμέντου. 
• Τα μαρμαροκονιάματα με κύριο αδρανές τη μαρμαρόσκονη και συνδετική 

ύλη την άσβεστο. 
• Τα γυψοκονιάματα με κύριο συνδετικό τον γύψο και προσθήκη μικρής ποσό-

τητος λεπτής άμμου σκυροδέματος. 
• Τα θερμομονωτικά και λοιπά ειδικά κονιάματα όπως π.χ. πυρίμαχα, μονωτικά 

και άλλα. 

 Εκτός των περιγραφέντων “παραδοσιακών κονιαμάτων”, με την εξέλιξη και 
την ανάπτυξη των πλαστικών υλικών, άρχισαν να χρησιμοποιούνται αδρανή 
υλικά, όπως η λεπτή πυριτική άμμος, η μαρμαρόσκονη με συνδετικά υλικά, συν-
θετικές ρητίνες όπως οι μετακρυλικές μάζες δύο συστατικών και οι εποξειδικές 
ρητίνες. Η μεγάλη τους μηχανική αντοχή, η εξαιρετική τους πρόσφυση, η ελα-
στικότητα, η αδιαπερατότητα και οι χημικές τους αντοχές, τα καθιστούν αναντι-
κατάστατα. 
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1.2 Ασβεστοκονιάματα 
 
 Είναι τα πιο απλά των κονιαμάτων και τα περισσότερο χρησιμοποιούμενα 
σήμερα. Αποτελούνται από μείγμα πολτού άσβεστου, κοκκομετρημένη άμμο 
λατομείου και νερό. Για την παραγωγή τους, αραιώνουμε τον πολτό άσβεστου 
με νερό και στη συνέχεια προσθέτουμε στο γαλάκτωμα την άμμο. Εναλλακτικά, 
αντί του πολτού άσβεστου, χρησιμοποιείται και σκόνη υδρασβέστου.  
 Βασική προϋπόθεση της επιτυχίας του ασβεστοκονιάματος, είναι η πολύ καλή 
ποιότητα από την έγκαιρη και σωστή σβέση του πολτού της άσβεστου που δεν 
θα πρέπει σε καμία περίπτωση να περιέχει άσβεστα μικροτεμάχια, η καλή ποιό-
τητα της άμμου που πρέπει να είναι κοκκώδης και χωρίς παιπάλη και η πολύ κα-
λή τους ανάμειξη στις προβλεπόμενες αναλογίες. Επίσης στα μαρμαροκονιάματα 
θα πρέπει να χρησιμοποιείται λεπτόκοκκος μαρμαροκονία αλλά ουδέποτε “πού-
δρα”. Η πήξη και η σκλήρυνση του κονιάματος, οφείλεται στην εξάτμιση ενός 
σημαντικού ποσοστού νερού που βρίσκεται ενωμένο με τον ασβέστη και με την 
πάροδο του χρόνου, αντικαθίσταται με το διοξείδιο του άνθρακος της ατμό-
σφαιρας. Όταν το οξείδιο του άνθρακος προσβάλλει την υδράσβεστο τη μετα-
τρέπει σε ανθρακικό ασβέστιο, το οποίο κρυσταλλούνται και επικάθεται στους 
κόκκους της άμμου. Έτσι γεμίζει τα κενά της άμμου συνδέοντας τους κόκκους 
μεταξύ τους. 
 Είναι φανερό, ότι για να προκύψει ένα κανονικό μείγμα κονιάματος θα πρέπει 
να συγκολληθούν μεταξύ τους οι κόκκοι της άμμου. Δηλαδή, για να έχουμε ένα 
κανονικό ασβεστοκονίαμα, η ποσότητα της κονίας της άσβεστου θα πρέπει να 
είναι τόση, ώστε να περιβάλλονται από αυτήν όλοι οι κόκκοι της άμμου και να 
συμπληρώνονται τα μεταξύ τους κενά. Εάν έχουμε μεγαλύτερη ποσότητα κονίας 
από ότι απαιτείται, οι κόκκοι του αδρανούς υλικού θα επιπλέουν μέσα σε αυτήν 
και το κονίαμα θα είναι παχύ και μπορεί να παρουσιάσει ρήγματα. Αντίθετα, αν 
έχουμε μικρότερη ποσότητα κονίας από ότι απαιτείται, τα κενά της άμμου δεν 
θα καλυφθούν και επομένως δεν θα υπάρχει πλήρης σύνδεση μεταξύ τους. Τότε 
το κονίαμα θα είναι μικρότερης αντοχής. Οι συνήθως χρησιμοποιούμενες ανα-
λογίες άσβεστου - αδρανών των διαφόρων τύπων κονιαμάτων. Παρ’ όλον ότι 
είναι σημαντική η μέτρηση των ποσοτήτων των υλικών για την καλή ποιότητα 
των κονιαμάτων, στις μικρές και μεσαίου μεγέθους κατασκευές, η μέτρηση τους 
δεν γίνεται με τη συγκεκριμένη χρήση κιβωτίων όπου τοποθετούνται τα διάφο-
ρα υλικά προτού αναμειχθούν, αλλά με το “μάτι” του τεχνίτη. Επομένως, ο έλεγ-
χος της μέτρησης των υλικών που χρησιμοποιούνται στα κονιάματα, η καθαρό-
τητα των υλικών, η καλώς σβησμένη άσβεστος και η σωστή ανάμειξη των υλι-
κών με μηχανοκίνητο αναμείκτη είναι επιβεβλημένη τουλάχιστον για τα μεγάλα 
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και μετρίου μεγέθους έργα. Η συνήθης παρασκευή των απλών κονιαμάτων περι-
λαμβάνει τα παρακάτω στάδια: 

� Πεταχτό: Είναι το πρώτο στάδιο των απλών επιχρισμάτων. Αυτό εφαρμόζε-
ται σε όλες τις επιφάνειες που προβλέπεται να επιχρισθούν σε πάχος περίπου 
5 - 6 χλστ. Η σύνθεση του πεταχτού κονιάματος αποτελείται από ασβεστοκο-
νίαμα με ενίσχυση τσιμέντου τουλάχιστον 250 χλγρ. ανά μέτρο κυβικό κο-
νιάματος. 

� Λάσπωμα: Παρασκευάζεται από ασβεστοκονίαμα και εφαρμόζεται στις ορο-
φές χωρίς οδηγούς, σε πάχος 12-15 περίπου χλστ. Στους τοίχους εφαρμόζεται 
σε δύο φάσεις, με οδηγούς, και μετά γέμισμα σε πάχος 15-20 χλστ. αναλόγως 
προς την ανομοιομορφία των δομικών επιφανειών τις οποίες καλούνται να 
καλύψουν. Είναι χρήσιμο το ασβεστοκονίαμα να ενισχύεται με τσιμέντο του-
λάχιστον 100 χλγρ. για τα εσωτερικά επιχρίσματα και 250 χλγρ. για τα εξω-
τερικά, ανά κυβικό μέτρο κονιάματος. Η τελική τους επιφάνεια πρέπει να εί-
ναι τραχεία μεν, αλλά επίπεδη. 

� Τελική Στρώση: Είναι συνήθως πάχους 5 - 7 χλστ. και ονομάζεται μαρμαρο-
κονίαμα. Αποτελείται από λεπτόκοκκη άμμο, ασβέστη και μαρμαροκονία (όχι 
σκόνη μαρμάρου). Σε περιπτώσεις εξωτερικών επιχρισμάτων σε περιοχές με 
υγρασία θα πρέπει να προστίθεται λευκό ή ημίλευκο αναλογίας 100 - 150 
χλγρ. ανά μέτρο κυβικό κονιάματος. 

 

1.3 Αδρανή κονιάματα 
 
 Για την εξωτερική προστασία και τη δημιουργία επιπέδων επιφανειών, χρησι-
μοποιούνται σε δύο ή τρεις στρώσεις, κονιάματα, τα οποία συνήθως αποτελού-
νται από μείγματα λεπτόκοκκων αδρανών (άμμος, μαρμαρόσκονη κ.τ.λ.), συν-
δετικές ύλες (κονίες), και νερό. Τα κονιάματα ανυδρίτου ή γύψου που χρησιμο-
ποιούνται για εξωτερικά επιχρίσματα δεν είναι απαραίτητο να περιέχουν και α-
δρανή. Το συνηθέστερο αδρανές κονιαμάτων είναι η άμμος λατομείων χωρίς 
άργιλο (παϊπάλη), η οποία χρησιμοποιείται για την κατασκευή των σκυροδεμά-
των, η άμμος ποταμού και θαλάσσης η οποία θα πρέπει προτού χρησιμοποιηθεί 
να πλένεται και να καθαρίζεται από τυχόν ξένα σώματα, φυσικές ή χημικές ξένες 
ουσίες. Κάθε είδος αμμοκονιάματος χαρακτηρίζεται από ένα κλάσμα του οποίου 
ο αριθμητής δηλώνει τα μέρη άσβεστου και ο παρονομαστής τα μέρη άμμου. 
 Η χρησιμοποιούμενη για τα αδρανή κονιάματα άμμος, θα πρέπει να είναι πά-
ρα πολύ καλά διαβαθμισμένη. Σε μία τέτοια άμμο οι κόκκοι πληρούν τα κενά 
μεταξύ των μεγαλυτέρων, περιορίζοντας τα στο ελάχιστο. Επομένως, η διαβάθ-
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μιση και η επιλογή της καταλλήλου άμμου, εξασφαλίζει την επιδιωκόμενη εμφά-
νιση και την καλή ποιότητα του κονιάματος. Είναι χρήσιμο να μετρούνται οι ό-
γκοι της άσβεστου και των αδρανών σε πρόχειρα ξύλινα κιβώτια. Ανάλογα με το 
είδος της χρησιμοποιούμενης κονίας και των αδρανών, παρασκευάζονται διάφο-
ρα είδη κονιαμάτων, απλά, στεγανά, διακοσμητικά κ.τ.λ. Τα κυριότερα από αυτά 
που χρησιμοποιούνται είναι: 
• Τα ασβεστοκονιάματα με συνδετική ύλη τον πολτό άσβεστου 
• Τα τσιμεντοκονιάματα με συνδετική ύλη το τσιμέντο. 

 

1.4 Επισκευαστικά κονιάματα 
 
 Για τις εργασίες επισκευών και αποκατάστασης επιχρισμάτων, χρησιμοποιού-
νται διάφορα υλικά όπως: 

� Μη συρρικνούμενα ρεοπλαστικά κονιάματα επισκευών 
 Τα ρεοπλαστικά αυτά κονιάματα είναι ειδικά ρεοπλαστικά και μη συρρικνού-
μενα κονιάματα, ειδικά για τις επισκευές των επιχρισμάτων. Χρησιμοποιούνται 
ακόμη και για την κατασκευή στρώσεων πάχους 100 χλστ. (που πρέπει να εφαρ-
μόζονται σε στρώσεις 3 - 4 εκ. Τα κονιάματα αυτά δεν περιέχουν μεταλλικές 
προσμείξεις και χλωριούχα άλατα και είναι ανθεκτικά στις θειικές ενώσεις. 

� Πολυμερή κονιάματα ταχείας πήξης 
 Τα κονιάματα αυτά και τα παρεμφερή τους, είναι ταχείας πήξης, μη αναφλέ-
ξιμα, χαμηλής τοξικότητας και χρησιμοποιούνται για γρήγορες επισκευές. Απο-
τελούνται από φυσικά αδρανή υλικά και πολυμερείς ουσίες και εφαρμόζονται σε 
θερμοκρασίες από  –25° C έως και 45° C. Αποκτούν συντόμως υψηλές αντοχές 
50 Ν/mm2 μετά από 3 - 4 ώρες από της εφαρμογής τους1. Έχουν εξαιρετική αντο-
χή στις κρούσεις, τις τριβές και στις χημικές προσβολές και υψηλές τελικές αντο-
χές, στη θλίψη και στην κάμψη. Έχουν πολύ καλή πρόσφυση με το σκυρόδεμα   
> 3,5 Ν/mm2. Είναι εύκολα στην εφαρμογή τους και δεν χρειάζονται αστάρωμα. 

� Μη συρρικνούμενα και ανθεκτικά στις θειικές ενώσεις ρεοπλαστικά 
 Τα κονιάματα αυτά ή παρεμφερή, είναι ρεοπλαστικά κονιάματα, ανθεκτικά σε 
θειικές ενώσεις, κατάλληλα για επισκευές και επιδιορθώσεις σε σκόνη. Είναι κο-
νιάματα υψηλής αντοχής και συνάφειας προς τον χάλυβα και το σκυρόδεμα. Εί-
ναι εξαιρετικά ανθεκτικά ακόμη και στο πιο δυσμενές περιβάλλον. Συνιστώνται 
                                                           
1 1 Ν/mm2 = 1 MPa 
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για επισκευές και επιδιορθώσεις που απαιτούν στρώσεις κονιάματος πάχους έως 
και 40 χλστ. Δεν περιέχουν χλωριούχα άλατα και μεταλλικά αδρανή. 

 

1.5 Έτοιμα κονιάματα1 
 
 Εκτός από τα προαναφερθέντα κονιάματα, τα οποία συνήθως παρασκευάζο-
νται επί τόπου του έργου, σήμερα διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία έτοιμα κονιά-
ματα σε σάκους υπό μορφή στεγνού μείγματος. Αναμειγνυόμενα με νερό, τα κο-
νιάματα αυτά είναι έτοιμα για “χρήση”. Ακόμη έτοιμα για χρήση διατίθενται κο-
νιάματα υπό μορφή πάστας. Τα έτοιμα κονιάματα πλεονεκτούν από τα παρα-
σκευαζόμενα επί τόπου του έργου, καθώς εξασφαλίζουν ποιότητα ελεγχόμενη 
από το εργοστάσιο παραγωγής και ομοιομορφία, εάν είναι έγχρωμα.  
 Τα έτοιμα κονιάματα μπορούν να παραδοθούν και με διάφορα βελτιωτικά 
υγρομονωτικά, ελαστικοποιητές, ρητίνες, ακόμη και ίνες υάλου ή πολυεστερικές. 
Το πάχος των αδρανών στα έτοιμα κονιάματα καθορίζεται ανάλογα με τον τύπο 
του επιθυμητού φινιρίσματος και της τελικής υφής. Εκτός των άλλων, τα έτοιμα 
επιχρίσματα μπορεί να περιέχουν και πιγμέντα (οξείδια μετάλλων και ώχρες), 
που δίνουν στο επίχρισμα διάφορες επιθυμητές ομοιόμορφες αποχρώσεις, κάτι 
που είναι σχεδόν αδύνατον να επιτευχθεί με την ανάμειξη των πιγμέντων επί 
τόπου του έργου. Ένας άλλος τύπος ετοίμου κονιάματος που αποτελείται από 
ορυκτό γύψο και υψηλής καθαρότητας κοκκομετρημένης σύνθεσης διογκωμέ-
νου περλίτη, διατίθεται από τις εταιρείες παραγωγής γυψοσανίδων, γυψότου-
βλων, κ.τ.λ. αλλά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για εξωτερικούς και υ-
γρούς χώρους.  
 Τα επιχρίσματα αυτά εφαρμόζονται με τον παραδοσιακό τρόπο και με μικρές 
μηχανές εκτόξευσης, σε πάχος 10 - 15 χλστ. και σε μία στρώση. Το μειονέκτημα 
τους, δεδομένου ότι περιέχουν γύψο, είναι ότι πρέπει να τοποθετηθούν, το αρ-
γότερο σε 20ʹ λεπτά από την ανάμειξη τους. Για την εφαρμογή τους χρησιμοποι-
ούνται τριβεία, μυστριά, πινέλλα, ρολά ή εκτοξευτήρες σε θεωρητικά άπειρες 
δυνατότητες, για ποικιλίες “ανάγλυφων” επιφανειών. Με τα ως άνω έτοιμα επι-
χρίσματα εξασφαλίζεται υψηλή “εργασιμότητα” για διάστημα 24 έως 36 ωρών, 
υγρομόνωση και πρόσφυση στο υπόστρωμα. Είναι ανόργανα, ανθεκτικά στις 
κλιματολογικές καταπονήσεις, έχουν υψηλές αντοχές, συμβατότητα και υψηλή 
ικανότητα διαπνοής. Συνιστάται να μη χρησιμοποιούνται οι ως άνω συνήθεις 
κονίες και ιδιαιτέρως οι έτοιμες κονίες σε περιπτώσεις παγετού.  
 Τα βασικά χαρακτηριστικά των προετοιμασμένων κονιαμάτων είναι μεταξύ 
                                                           
1 www.knauf.gr 
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των άλλων και τα εξής: 
• Παραδίδονται σε σάκους έτοιμα προς χρήση. 
• Μπορούν να εφαρμοστούν σε λιγότερες στρώσεις από ότι τα προαναφερθέ-

ντα συνήθη απλά ασβεστομαρμαροκονιάματα ή μόνο αντί της τελικής τρίτης 
στρώσης. 

• Παρέχεται η δυνατότητα να εφαρμοστούν σε μία απλή ή ανάγλυφη τελική 
επιφάνεια, με μεγάλη ποικιλία σχεδίων και υφής. 

• Μπορεί να εμπεριέχουν τα επιθυμητά χρώματα, ώστε να μην απαιτείται ιδιαί-
τερος χρωματισμός των επιφανειών. 

• Τα περισσότερα από αυτά διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία τύπων αδιάβρο-
χων, ηχοθερμομονωτικών, κ.τ.λ. 

• Τα περισσότερα εμπεριέχουν ακρυλικές ουσίες, προστατεύουν τις επιφάνειες 
από τη ρύπανση του περιβάλλοντος. 

• Σε περιπτώσεις λείων σταθερών επιφανειών, πολλά από αυτά μπορούν να 
εφαρμοστούν σε μία στρώση 6 - 7 χλστ. 

• Ενισχυμένα με ακρυλικές ή πολυεστερικές ίνες, μπορεί να εφαρμοστούν σε 
επιφάνειες οπλισμένου σκυροδέματος, οπτοπλινθοδομών ή ακόμη και σε επι-
φάνειες τύπου διογκωμένης πολυουρεθάνης ή πολυστερίνης ή μονωτικών 
πλακών τύπου DOW ή παρεμφερών, εσωτερικά και εξωτερικά. 

• Παρασκευάζονται στα εργοστάσια με υπεύθυνο αυτοματοποιημένο τρόπο, 
που εξασφαλίζει απόλυτα ελεγχόμενες αντοχές και ιδιότητες του τελικού 
στρώματος και εγγύηση Ι30, έναντι των εμπειρικώς παρασκευαζομένων συμ-
βατικών ασβεστομαρμαροκονιαμάτων. 

• Μπορεί να παραγγελθούν σε μεγάλες ποσότητες είτε χαρτόσακκων, είτε 
SILO για να χρησιμοποιηθούν ανάλογα στις ανάγκες του έργου. 

 

1.6 Είδη έτοιμων κονιαμάτων 
 
 Τα προετοιμασμένα κονιάματα, ανάλογα με το βασικό συνδετικό υλικό πα-
ρασκευής τους, διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 
• Το τσιμέντο. 
• Τα ακρυλικά υλικά. 
• Τις σκληρυνόμενες ρητίνες. 
• Την υδράσβεστο και τον γύψο. 

Βάση Καταλληλότητος: 
• Για εσωτερικούς μόνο χώρους 
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• Για εξωτερικούς χώρους 
• Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 

Βάση ειδικών ιδιοτήτων σε: 
• Θερμομονωτικά 
• Ηχοαπορροφητικά 
• Διακοσμητικά 
• Στεγανοποιητικά 
 
 Τα περισσότερα προετοιμασμένα κονιάματα περιέχουν, εκτός των βασικών 
συνδετικών υλικών, χαλαζιακή άμμο, μαρμαρόσκονη, απλή άμμο θαλάσσης, λε-
πτούς κόκκους περλίτου, κ.τ.λ. 
 Αναλυτικά τα ευρύτερα χρησιμοποιούμενα προετοιμασμένα κονιάματα είναι: 

� Κονιάματα παραγόμενα με βάση το τσιμέντο 
 Είναι προϊόντα προετοιμασμένων κονιαμάτων με βάση το λευκό ή ημίλευκο 
τσιμέντο, υδράσβεστο, κρυσταλλική μαρμαρόσκονη, και διάφορα πρόσμεικτα 
και βελτιωτικά που τα καθιστούν ελαστικά και αδιάβροχα. Χρησιμοποιούνται σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και σχεδόν σε κάθε επιφάνεια οπτόπλιν-
θων, οπλισμένου σκυροδέματος, πάσης φύσης λιθοδομών, κ.τ.λ. Εφαρμόζονται 
επί των επιφανειών σε δύο συνήθως στρώσεις πάχους 2 εκατ. η κάθε μία με μυ-
στρί ή μηχανήματα εκτόξευσης, τόσο σε εσωτερικές όσο και εξωτερικές επιφά-
νειες. Μετά 1 ½ - 2 ώρες από τη διάστρωση τους ακολουθεί το τρίψιμο όπως και 
στα συνήθη μαρμαροασβεστοκονιάματα. 

 Τα χαρακτηριστικά των προετοιμασμένων κονιαμάτων με βάση το τσιμέντο 
είναι: 
• Ειδικό βάρος στεγνού υλικού:  1600 - 1800 kg/m3. 
• Θερμοκρασιακή αντοχή:  από –30 °C  έως  + 70 °C. 
• Αντοχή σε εφελκυσμό:  18 - 20 kp/cm2 
• Θερμοκρασία εφαρμογής:  + 5° C  έως  40° C. 
• Μέγιστοι κόκκοι:  1,3 Κg. 
• Αντοχή σε κάμψη:  40 kg/cm2 
• Αντοχή σε θλίψη:  90 kg/cm2 

 Στα κονιάματα αυτά με βάση το τσιμέντο, προστίθενται από το εργοστάσιο 
παραγωγής τους, διάφορα πρόσμεικτα όπως στεγανωτικά, πλαστικοποιητές, 
συγκολλητικά υλικά ακρυλικής βάσης και άλλα που σφραγίζουν τους πόρους 
στα μικρά κενά και στις ρωγμές των επιφανειών επί των οποίων εφαρμόζονται. 
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Έχουν πολύ καλή πρόσφυση στις επιφάνειες που εφαρμόζονται, υπό την προϋ-
πόθεση ότι αυτές θα πρέπει να είναι καθαρές από σκόνες, λάδια, εξανθήματα και 
ξένα σώματα. Σε περιπτώσεις όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κονιάματα 
κάτω από το έδαφος, σε επιφάνειες με πρόβλεψη ανιούσης υγρασίας θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται άλλα, υδατοστεγανά κονιάματα. 
 Με βάση το τσιμέντο, τα προετοιμασμένα κονιάματα σε μορφή σκόνης συ-
σκευάζονται σε σάκους. Η αναλογία πρόσμειξης είναι ένα μέρος σκόνης προς 
τρία μέρη νερού. Μετά τον καθαρισμό των επιφανειών όπου θα εφαρμοσθεί το 
κονίαμα, ακολουθεί η πρώτη στρώση (πεταχτό). Η διάστρωση της δεύτερης 
στρώσης (λάσπωμα) και κατόπιν η τρίτη στρώση. Κονιάματα τσιμέντου λασπώ-
ματος (α και β στρώσεων). Είναι κονιάματα τσιμέντου που παράγονται κατά 
DIN 18550 χωρίς ασβέστη, για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες που εξα-
σφαλίζουν υψηλές αντοχές, προστατεύουν τον σιδηρό οπλισμό και τους σωλή-
νες από τη διάβρωση. Στη σύνθεση τους εκτός του τσιμέντου περιέχουν ασβε-
στολιθική άμμο επιλεγμένης κοκκομετρίας (0 - 3 mm) και ειδικά πρόσθετα που 
τους εξασφαλίζουν: 
• Πυκνότητα νωπού μείγματος  1,7 Κg/L  Κατακράτηση νερού  18 - 19%. 
• Αντοχή σε θλίψη (μετά 28 ημέρες)  12 MPa (Ν/mm2) 
• Αντοχή σε κάμψη (μετά 28 ημέρες)  3 - 4 MPa (Ν/ mm2) 

 Τα κονιάματα αυτά είναι κατάλληλα και για δόμηση τοίχων όπου απαιτού-
νται υψηλές αντοχές. Διατίθενται σε σάκους, είτε χύμα σε δεξαμενές. Εκτός των 
προαναφερθέντων ετοίμων κονιαμάτων για  Α και Β  στρώσεις (λάσπωμα) παρά-
γονται βιομηχανικά από τσιμέντο και επιλεγμένη ασβεστολιθική άμμο επιλεγμέ-
νης κοκκομετρίας. Διαθέτουν σταθερή ποιότητα, πολύ καλή εργασιμότητα και 
πολύ καλή πρόσφυση επί του υποστρώματος που θα εφαρμοστούν. Η αντοχή 
τους σε κάμψη είναι  1,15 ± 0,50 Ν/mm2  και σε θλίψη  3,3 ±1,00 Ν/mm2.  Αν η 
επιφάνεια που θα εφαρμοστούν είναι λεία, θα πρέπει η πρώτη στρώση (πεταχτό) 
να ενισχυθεί με οικοδομική ρητίνη ή μείγμα πολυμερισμένων ακρυλικών συ-
γκολλητικών ουσιών.  

� Κονιάματα αδιάβροχα τελικής στρώσης1 
 Έτοιμα αδιάβροχα μαρμακονιάματα, τελικής στρώσης με λεπτόκοκκο λευκή 
μαρμακονία κοκκομετρίας (0 - 0,8 mm) και λευκού τσιμέντου με ειδικά πρόσμει-
κτα που τους εξασφαλίζουν άψογη τελική επιφάνεια. Κατασκευάζονται σύμφω-
να με τις προδιαγραφές του DIN 18550 και διατίθενται σε σάκους ή σε δεξαμε-

                                                           
1 R. Wendehorst, Δομικά Υλικά, εκδ. Γκιούρδας, Αθήνα (1981) 
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νές. Τα χαρακτηριστικά τους είναι όμοια με τα προαναφερόμενα κονιάματα λα-
σπώματος. Εκτός των ως άνω κονιαμάτων τρίτης στρώσης (μαρμαροκονίας), 
διατίθενται στην αγορά και έτοιμα βιομηχανικά κονιάματα υδατοπαθητικά που 
αντικαθιστούν την τρίτη (τελική) στρώση των επιχρισμάτων. Διατίθενται για 
λείες, τριπτές ή με αδρή (ανάγλυφη) επιφάνεια. Κατασκευάζονται με λεπτόκοκ-
κα αδρανή και συνδετικές ύλες που απαιτούν μόνο την προσθήκη νερού και πιγ-
μέντων, αν χρησιμοποιηθούν και σαν τελική χρωματική στρώση.  

 Στα πλεονεκτήματα τους περιλαμβάνονται τα εξής: 

• Παρέχουν ικανότητα διαπνοής των δομικών στοιχείων επί των οποίων εφαρ-
μόζονται. 

• Προσφέρουν πλήρη υδατοαπωθητικότητα κατά DIN 18550. 
• Καταργούν την ανάγκη βαφής των όψεων. 
• Είναι κατάλληλα για εσωτερικές και εξωτερικές χρήσεις. 
• Δεν ρηγματώνουν όπως συνήθως τα κοινά επιχρίσματα. 
• Αντικαθιστούν πλήρως την τρίτη στρώση των επιχρισμάτων (μάρμαρο). 

 Τα προετοιμασμένα αυτά κονιάματα παραδίδονται συνήθως σε γκρι χρώμα 
αν έχει χρησιμοποιηθεί κοινό τσιμέντο και σε λευκό αν έχει χρησιμοποιηθεί λευ-
κό τσιμέντο. Με την προσθήκη στην μάζα τους ειδικών μεταλλικών χρωμάτων 
(πιγμέντων) παρασκευάζονται μιας μεγάλης ποικιλίας χρώματα, τα οποία καθι-
στούν περιττό τον χρωματισμό των επιφανειών. Παραγόμενα με την προσθήκη 
ινών ύαλου. Μία άλλη κατηγορία ειδικά προετοιμασμένων κονιαμάτων αποτελεί 
ένα υλικό που παρασκευάζεται από λευκό τσιμέντο, χημικά πρόσθετα, αδρανή 
ειδικής κοκκομετρίας Πεντελικού μαρμάρου και ινών υάλου που είναι ανθεκτικά 
στα αλκάλια Τα ειδικά αυτά κονιάματα εξασφαλίζουν μεγάλες αντοχές τόσο στις 
μηχανικές καταπονήσεις όσο και στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 
 Εφαρμόζονται αντί της τρίτης στρώσης των παραδοσιακών επιχρισμάτων 
(μάρμαρο), σε πάχος περίπου 15 χλστ. Τα προετοιμασμένα αυτά κονιάματα χρη-
σιμοποιούνται για την παραγωγή όλων των μορφολογικών στοιχείων της παρα-
δοσιακής αρχιτεκτονικής όπως, κολώνες, κιονόκρανα, ακροκέραμα, αετώματα, 
κ.τ.λ.  

 Κατά τον εργαστηριακό έλεγχο του ΚΕΔΕ, προέκυψαν τα εξής: 
• Ειδικό βάρος υλικού:  2,1 γραμ/cm3  (2100 Kg/m3) 
• Έλεγχος ευφλεκτότητος κατά BS“Ρ”. 
• Αντοχή σε θλίψη ΑSTM c 109 263 κp/cm2. 
• Αντοχή σε εφελκυσμό από κάμψη:  ΑSTM c 348 96 κp/cm2. 
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 Διάφορα τεχνικά χαρακτηριστικά δίδονται κατωτέρω: 

� Έτοιμο διακοσμητικό κονίαμα 
 Το προπαρασκευασμένο βιομηχανικό αυτό κονίαμα όπως το ΡΙΝΙ3Η ή πα-
ρεμφερές, με την προσθήκη μαρμαρόκονης παρέχει ιδανικό υλικό τρίτης στρώ-
σης που αντικαθιστά πλήρως τον ασβέστη και το τσιμέντο, στα συμβατικά α-
σβεστομαρμαροκονιάματα παρέχοντας υψηλές αντοχές και υδατοαπωθητικότη-
τα. 

 Στα πλεονεκτήματα του περιλαμβάνονται και τα εξής: 
• Καταργεί τις ρηγματώσεις των συμβατικών επιχρισμάτων 
• Έχει πολύ καλύτερη σύμβαση από τα συνήθη επιχρίσματα, επί των επιφα-

νειών, που εφαρμόζεται. 
• Καταργεί τα γνωστά εξανθήματα (πεταλούδες) που προέρχονται από την 

πλημμελή σβέση της άσβεστου. 
• Στην περίπτωση που προστεθούν στη μάζα του πιγμέντα, απαλλάσσουν την 

οικοδομή από το κόστος τον επί πλέον χρωματισμό των επιφανειών. 

 Επιβάλλεται η διαβροχή των τοίχων, πριν από την εφαρμογή της πρώτης 
στρώσης (πεταχτό) και για 4 - 5 ημέρες μετά την εφαρμογή τους. 

� Έτοιμα κονιάματα τύπου τυρόλου 
 Τα βιομηχανικώς παραγόμενα έτοιμα κονιάματα τυρολεξικού τύπου (χωριά-
τικα) όπως το DUROSTICK D 451 ή παρεμφερή είναι αδιάβροχα, διακοσμητικά, 
ανάγλυφα, έτοιμα επιχρίσματα, με βάση το λευκό τσιμέντο, τον υδράσβεστο, 
επιλεγμένα αδρανή σταθερής κοκκομετρικής διαβάθμισης και επιλεγμένες ειδι-
κές ρητίνες που τα καθιστούν αδιάβροχα και ελαστικά. 

 Μεταξύ των άλλων προσφέρει και τα εξής πλεονεκτήματα: 
• Δεν ρηγματώνεται 
• Δεν εμποδίζει τη διαπνοή των δομικών υλικών 
• Δεν απορροφά την υγρασία 
• Έχει πολύ δυνατή πρόσφυση 
• Δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μυκήτων 
• Εφαρμόζεται επί κάθε σταθερού υποβάθρου 
• Είναι κατάλληλο τόσο για εσωτερική, όσο και για εξωτερική χρήση 

                                                           
1 Εγχειρίδιο της εταιρίας Durostick- Αθήνα (2000) 
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• Πληροί τις προδιαγραφές του DIN 18550 PLL και ΕΝ 998.1 CS III VI 
• Έχει αντοχή σε κάμψη 30 Kg/cm2 
• Έχει αντοχή σε θλίψη 80 Kg/cm2 
• Εφαρμόζεται σε θερμοκρασία από +5°C έως 405°C. 

 

1.7 Χρωμοκονιάματα 
 
 Τα νέα αυτά έτοιμα κονιάματα διατίθενται, είτε σε μορφή σκόνης (έτοιμο, 
ξηρό κονίαμα), που αναμειγνύονται απλώς με νερό, είτε σε μορφή πάστας σε 
διάφορους χρωματισμούς. Εφαρμόζονται επί της επιφανείας της δευτέρας στρώ-
σης των ασβεστομαρμαροκονιαμάτων (λάσπωμα) και αντικαθιστούν την τρίτη 
στρώση αυτών (μαρμακονίας) ή απ’ ευθείας σε λείες επιφάνειες σκυροδέματος. 
 Τα βασικά τους πλεονεκτήματα είναι ότι εμπεριέχουν το επιθυμητό χρώμα 
στη μάζα τους, δεν χρειάζονται κανένα χρωματισμό και ότι η φύση του υλικού 
τους, προσφέρει τη δυνατότητα διαμόρφωσης μεγάλης ποικιλίας ανάγλυφων 
διακοσμητικών επιφανειών των όψεων που εφαρμόζονται, όπως παρουσιάζονται 
στην επομένη σελίδα. Κατασκευάζονται με αδρανή ορυκτών φυσικών πρώτων 
υλών και πιγμέντων, χωρίς συνθετικές ύλες απολύτως φιλικές προς το περιβάλ-
λον είτε με αδρανή κονία λευκού μαρμάρου, χαλαζιακής άμμου και συνθετικής 
ρητίνης. Τα πλεονεκτήματα αυτού του τύπου των προετοιμασμένων κονιαμά-
των χρωμάτων μεταξύ των άλλων, είναι και τα εξής: 

• Είναι ανθεκτικά στις κλιματολογικές συνθήκες του περιβάλλοντος, 
• Είναι στεγανά παρ’ όλο ότι έχουν υψηλή ικανότητα διαπνοής. 
• Καταργούν την ανάγκη επί πλέον χρωματισμών. 
• Είναι αντιπαγετικά. 
• Έχουν υψηλή εργασιμότητα. 
• Έχουν υψηλές μηχανικές αντοχές. 
• Προσφέρουν απεριόριστη δυνατότητα ανάγλυφων και διακοσμητικών επι-

φανειών. 
• Έχουν διάρκεια ζωής μεγαλύτερη των 20 ετών. 
• Είναι αυτοκαθαριζόμενα με τα νερά της βροχής. 

 Εφαρμόζονται σε απλές επιφάνειες όπως των μαρμαροκονιαμάτων με ξύλινα 
ή πλαστικά τριβεία, είτε ανάγλυφα με ανοξείδωτες σπάτουλες, ρολά για ανά-
γλυφες επιφάνειες, βούρτσες και άλλα εργαλεία.  
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1.8 Υποστρώματα επιχρισμάτων 
 
 Η επιτυχής απόδοση των επιχρισμάτων, εξαρτάται εκτός των άλλων από τον 
τύπο και τη φύση του υποστρώματος επί του οποίου θα εφαρμοστούν. Αυτό επι-
βάλλει να εξετασθούν προ της επιλογής του είδους του επιχρίσματος, με προσο-
χή τα εξής σημεία του υποστρώματος: 

• Τα επιχρίσματα που θα επιλεγούν θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατά με 
τα υποστρώματα. 

• Τα επιλεγέντα επιχρίσματα δεν επιτρέπεται να είναι ισχυρότερα από το υπό-
στρωμα, όπως και κάθε νέα στρώση του επιχρίσματος δεν θα πρέπει να είναι 
ισχυρότερα της προηγουμένης. 

• Η επιφάνεια του υποστρώματος, θα πρέπει να είναι ικανοποιητικής αντοχής, 
καθαρή από σκόνη, τυχόν λίπη και ξένες ουσίες. 

• Σε περίπτωση υποστρωμάτων λιθοδομών ή οπτοπλινθοδομών οι αρμοί τους 
θα πρέπει πριν επιχρισθούν να βαθύνονται 3 - 5 χλστ. για να εξασφαλιστεί η 
καλύτερη πρόσφυση του επιχρίσματος. 

• Τυχόν μεταλλικά στοιχεία στερέωσης π.χ. κουφωμάτων, κιγκλιδωμάτων, 
στηριγμάτων, κ.τ.λ. θα πρέπει, είτε να κόβονται, είτε να χρωματίζονται με ει-
δικά αντισκωριακά χρώματα. 

• Στην περίπτωση εντελώς λείων και ιδιαίτερα σκληρών επιφανειών υποστρώ-
ματος (εμφανές σκυρόδεμα, πλήρεις τσιμεντόλιθοι, συμπαγή τούβλα, κ.τ.λ.) 
θα πρέπει να προηγείται ένα αστάρωμα πεταχτό, από τα προαναφερθέντα 
ακρυλικά ή συγκολλητικά πρόσμεικτα, με βάση το τσιμέντο που θα εξασφα-
λίσει την καλύτερη δυνατή πρόσφυση των επιχρισμάτων. 

• Στην περίπτωση μη συνεκτικών υποστρωμάτων θα πρέπει να τοποθετείται 
μία πρώτη στρώση 10 - 15 χλστ. των προαναφερθέντων ακρυλικών και συ-
γκολλητικών προσμείκτων, με ένα ενδιάμεσο πλέγμα ισχυρών πολυεστερι-
κών ινών, που θα ισχυροποιήσει το υπόστρωμα. 

• Στις περιπτώσεις αργιλικών οπτόπλινθων που περιέχουν τυχόν ενώσεις θείου 
ή έχουν χρησιμοποιηθεί κατά την κατασκευή τους χημικώς μολυσμένα νερά, 
θα πρέπει να προστατεύονται από μία πρώτη στρώση υδατοστεγανή, από 
ακρυλικά και συγκόλλητα πρόσμεικτα τσιμεντοκονιάματα πάχους 10 περίπου 
χιλιοστών, η οποία θα προστατεύει τα επιχρίσματα από τις χημικές ουσίες και 
την τυχόν υγρασία του υποστρώματος. 

• Υποστρώματα με αρκετά πορώδεις επιφάνειες, θα πρέπει να προστατεύονται 
επίσης με μια πρώτη στρώση τσιμεντοκονιαμάτων πάχους 10 χλστ. ενισχυμέ-
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νη με ακρυλικά ή συγκολλητικά πρόσμεικτα. 
• Οι επιφάνειες των υποστρωμάτων θα πρέπει να είναι χωρίς προεξοχές ή ρηγ-

ματώσεις και κενά. Στην περίπτωση αυτή προ της εφαρμογής της πρώτης 
στρώσης θα πρέπει να αφαιρεθούν όλες οι προεξοχές και να καλυφθούν όλες 
οι ρηγματώσεις με τσιμεντοκονιάματα ή ρητινοκονιάματα. 

 

1.9 Βελτιωτικά κονιαμάτων 
 
Ανάλογα με τις απαιτήσεις του κτιρίου, τα παρασκευαζόμενα επί τόπου του έρ-
γου κονιάματα, μπορούν να ενισχυθούν με διάφορα βελτιωτικά, τα γνωστότερα 
των οποίων είναι: 

• Υγρομονωτικά πάσης φύσης. 
• Ελαστικοποιητικά γαλακτώματα (χωρίς διαλύτες), 
• Οικοδομικές ρητίνες (χωρίς διαλύτες),  
• Επιταχυντές πήξης,  
• Ίνες νάιλον και πολυεστερικές. 

 Η ενσωμάτωση ουσιών πλαστικοποιητών, αδιαβροχοποιητών, επιβραδυντών 
πήξης, ψηφίδων χρωματισμού, πολυμερών χημικών, ινών υάλου κ.τ.λ., προσδί-
δουν σε αυτή τη κατηγορία επιχρισμάτων μία ανεξάντλητη σχεδόν ποικιλία, που 
στη Βόρειο Ευρώπη και σε περιοχές με μεγάλη υγρασία, τείνει να κυριαρχήσει επί 
των απλών επιχρισμάτων που χρωματίζονται. 

 

1.10 Είδη επιχρισμάτων 
 
� Επιχρίσματα μαρμαροκονιάματος 
 Τα επιχρίσματα ασβεστομαρμαροκονίας είναι από τα πλέον χρησιμοποιούμε-
να στη χώρα μας, τόσο σε εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους όσο και σε ορο-
φές. Με την προσθήκη συνήθως τσιμέντου, αποκτούν πολύ μεγαλύτερη αντοχή 
καθώς και στεγανωτικές ιδιότητες.  

� Επιχρίσματα Artificial 
 Είναι πολύ ανθεκτικά από πάσης πλευράς επιχρίσματα, όπου η άμμος αντικα-
θίσταται από έγχρωμη ή λευκή μαρμαρόσκονη. Εφαρμόζεται σε τρεις στρώσεις 
(όπως και τα προηγούμενα επιχρίσματα). Ειδικότερα, η πρώτη στρώση (πετα-
χτό) είναι από χονδρόκοκκη άμμο, ασβεστοκονίαμα 1:25 και τσιμέντο 300 χλγρ. 
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ανά κυβικό μέτρο κονιάματος. Μετά το σχολαστικό καθαρισμό της επιφανείας 
που πρόκειται να επιχριστεί, εφαρμόζεται η πρώτη στρώση (πεταχτό) με το μυ-
στρί. Ακολουθεί η δεύτερη στρώση (λάσπωμα) με τσιμεντομαρμαροκονίαμα, 
επίσης ενισχυμένο με τσιμέντο 300 χλγρ. ανά μ3 κονιάματος.  
 Η τρίτη στρώση πάχους περίπου 1 εκατ. αποτελείται από τσιμεντοκονίαμα 
λευκού ή εγχρώμου σκυροδέματος και λευκής ή εγχρώμου μαρμαρόσκονης μετά 
λεπτών ψηφίδων (ρύζι) και εφαρμόζεται τριφτή. 

� Επιχρίσματα Κουρασάνι 

 Ένα άλλο είδος επιχρισμάτων είναι αυτό, που είναι γνωστό σαν κουρασάνι 
(ρωμαϊκό κονίαμα). Κατά τη βυζαντινή και ρωμαϊκή περίοδο χρησιμοποιούσαν 
αυτό το είδος του επιχρίσματος που εξασφάλιζε τη στεγανότητα, ανθεκτικότητα 
και σταθερότητα στο χρώμα. Σήμερα κυκλοφορεί σε μία σύνθεση διαφόρων 
κοκκομετρικών διαβαθμίσεων από θηραϊκή γη (ποζουλάνα) και κεραμάλευρα. 
Τα αδρανή ενώνονται με την άσβεστο και σχηματίζουν ασβεστοπυριτικές ενώ-
σεις, που με την παρουσία της υγρασίας σκληραίνουν το κονίαμα. 

 

1.11 Οδηγίες εφαρμογής των επιχρισμάτων 
 
 Οι βασικοί κανόνες κατασκευής των επιχρισμάτων είναι:  

1. Πριν από της εφαρμογής της πρώτης στρώσης των επιχρισμάτων, θα πρέπει 
να καθαρίζονται οι επιφάνειες από ξένα σώματα, προεξοχές σιδηρού οπλι-
σμού, πλεονάζουσα κονία δόμησης. Για τον καθαρισμό των επιφανειών από 
την παϊπάλη και τη σκόνη, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εκτοξευόμενο νερό. 
Η ίδια διαβροχή θα πρέπει να γίνεται πριν από κάθε νέα στρώση. 

2. Εάν τυχόν το κονίαμα του τοίχου έχει υποστεί βλάβη από παγετό, θα πρέπει 
οι αρμοί της δόμησης να καθαριστούν σε βάθος τουλάχιστον 2 εκατ. και να 
πληρωθούν με νέο κονίαμα, πριν από κάθε διάστρωση του. 

3. Το επίχρισμα πρέπει να τοποθετείται αφού το κονίαμα της δόμησης του τοί-
χου έχει ξηραθεί πλήρως, διότι όταν δεν έχει ξηραθεί μπορεί να μεταφερ-
θούν οι μικρορωγμές και επί των επιχρισμάτων. 

4. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις οδηγί-
ες του εργοστασίου παραγωγής τους, και ή άμμος θα πρέπει να είναι προέ-
λευσης λατομείου, κοκκομετρημένη και άνευ ίχνους παιπάλης, η δε άσβε-
στος θα πρέπει να έχει σβεστεί πριν από 20 ημέρες τουλάχιστον.  

5. Υλικά κονιάματος που έχουν πέσει στο δάπεδο, δεν θα πρέπει να αναμει-
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γνύονται και να χρησιμοποιούνται εκ νέου. 
6. Τα παρασκευαζόμενα κονιάματα πρέπει να αναλώνονται κατά την ημέρα 

της παρασκευής τους. Θα πρέπει να αποκλείεται η χρησιμοποίηση τους την 
επομένη ημέρα. 

7. Οι επιφάνειες της τελευταίας στρώσης των επιχρισμάτων θα πρέπει να είναι 
τελείως ευθύγραμμες με τις κάσσες των κουφωμάτων. Οι ακμές των γωνιών 
των δοκών και των υποστυλωμάτων θα πρέπει να είναι τελείως ευθύγραμ-
μες και κατακόρυφες. 

8. Οι οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες θα πρέπει να είναι εντελώς επίπε-
δες και με απόκλιση  ±1 - 2 χλστ. από τις καθορισθείσες στα κατασκευαστικά 
σχέδια. 

9. Το συνολικό πάχος των τριών στρώσεων των συμβατικών επιχρισμάτων, 
ασβεστομαρμαροκονιαμάτων πρέπει να κυμαίνεται από 2 έως 2,5 εκ.  

10. Εάν τυχόν θα πρέπει να γίνουν επιχρίσματα μεγαλυτέρου πάχους, πρέπει να 
κατασκευαστεί πριν δύο τρεις ημέρες, στρώση 1,5 - 2,0 εκ. με ισχυρά ασβε-
στοτσιμεντοκονιάματα και μετά να ακολουθήσει η συνήθης ασβεστομαρμα-
ροκονία των 2,5 εκ. Στις περιπτώσεις ειδικών και διακοσμητικών επιχρισμά-
των το πάχος που καθορίζεται από τις προδιαγραφές και τις οδηγίες των 
εργοστασίων παραγωγής τους, μπορεί να είναι πολύ μικρότερο. 

11. Κάθε νέα στρώση θα πρέπει να αρχίζει όταν έχει διαπιστωθεί ότι η προη-
γούμενη έχει “τραβήξει” ικανοποιητικά. 

12. Στις περιπτώσεις χρωματιστών επιχρισμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιού-
νται: πιγμέντα, από ανόργανες φυσικές ουσίες και οι επιφάνειες να είναι: 
Εντελώς λειοτριμμένες, να μην επηρεάζονται από τα αλκάλια, να μην είναι 
υδατοδιολυτές, να μην επιδρούν δυσμενώς στις συνδετικές ουσίες του κο-
νιάματος. 

13. Στις περιπτώσεις σεισμογενών περιοχών ή άλλων ειδικών περιπτώσεων, θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται στη διάρκεια κατασκευής της δευτέρας στρώσης, 
ένα πλέγμα πολυεστερικό ή ίνες υάλου. 

14. Η κατασκευή των επιχρισμάτων θα πρέπει να διακόπτεται  
α) όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μικρότερη των 5 °0. ή μεγαλύ-

τερη των 35 °C  
β) όταν προβλέπεται παγετός  
γ) όταν πνέει ξηρός άνεμος  
δ) όταν η επιφάνεια που θα επιχριστεί έχει βραχεί. 

15. Αν το δομικό υπόβαθρο όπου προβλέπεται η εφαρμογή των επιχρισμάτων 
δεν είναι τραχύ και απορροφητικό, ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη συ-
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νάφεια των επιχρισμάτων, θα πρέπει να εκτραχυνθεί και να ακολουθήσει 
ένα χονδρό πεταχτό τσιμεντοασβεστοκονίαμα. 

16. Τα επιχρίσματα θα πρέπει να ελέγχονται να μην είναι ισχυρότερα από το 
υπόβαθρο εφαρμογής τους, ώστε να αποφευχθούν ρωγμές και αποκολλή-
σεις αυτών. 

17. Στην περίπτωση εφαρμογής των επιχρισμάτων σε λείες επιφάνειες σκυρο-
δέματος θα πρέπει, προ της εφαρμογής του πεταχτού, να εκτραχυνθούν με 
σκληρή συρματόβουρτσα προτού αποξηρανθούν οι επιφάνειες του. 

18. Στην περίπτωση εφαρμογής των επιχρισμάτων σε σχετικά αδρές επιφάνειες 
οπλισμένου σκυροδέματος, αυτές θα καθαρίζονται προηγουμένως από σκό-
νες και ξένες ουσίες, με συρματόβουρτσα. 

19. Στην περίπτωση εφαρμογής των επιχρισμάτων σε λείες σχετικά επιφάνειες 
(από καλούπια μπετοφόρμ), θα πρέπει να εφαρμόζεται η πρώτη στρώση 
(πεταχτό), από κονίαμα άμμου θαλάσσης ενισχυμένο με 450 χλγρ, τσιμέ-
ντου ανά κυβικό μέτρο κονιάματος. 

20. Αν οι επιφάνειες των υποβάθρων επί των οποίων θα εφαρμοστούν είναι υ-
γρές, θα πρέπει να στεγνώσουν προηγουμένως. 

21. Αν οι επιφάνειες των υποβάθρων, επί των οποίων θα εφαρμοστούν είναι 
πολύ στεγνές, θα πρέπει να προηγείται ομοιόμορφη ύγρανση των υποβά-
θρων. 

 

1.12 Κριτήρια επιλογής των κονιαμάτων 
 
1. Η πλαστικότητα: Πρέπει να έχει την κατάλληλη περιεκτικότητα σε νερό, 

ειδικά, όταν τα κονιάματα περιέχουν τσιμέντο, για να αποφεύγεται το γρή-
γορο στέγνωμα του. Στις περιπτώσεις όπου χρειάζεται καθυστέρηση της πή-
ξης του, συστήνεται η προσθήκη βελτιωτικών πλαστικοποιητικών προσμεί-
κτων. 

2. Η εργασιμότητα: Είναι δυνατή η αύξηση της εργασιμότητος με την προσθή-
κη στο μείγμα, άσβεστου. Η μεγαλύτερη αύξηση της εργασιμότητος επιτυγ-
χάνεται με την προσθήκη ειδικών προσμείκτων βελτιωτικών κονιαμάτων, 
όπως το περιγραφόμενο στη συνέχεια, πλαστικοποιητικό κονιαμάτων. 

3. Ομοιόμορφη στερεοποίηση: Τα κονιάματα θα πρέπει κατά τη διαδικασία της 
σκλύρυνσής τους, να εξασφαλίζουν ομοιόμορφη στερεοποίηση. 

4. Συνεκτικότητα: Θα πρέπει να είναι αρκετά συνεκτικά, ώστε να εξασφαλίζουν 
το επίχρισμα από ρηγματώσεις και άλλες κακοτεχνίες.  
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1.13 Συνήθεις φθορές των επιχρισμάτων 
 
 Είναι γνωστό, ότι τα επιχρίσματα σε ένα κτίριο παίζουν βασικό ρόλο καθώς 
το προστατεύουν από την υγρασία, τον παγετό, τη ρύπανση του περιβάλλοντος, 
ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην αισθητική εικόνα του1. Ως εκ τούτου επιβάλ-
λεται η αναζήτηση των αιτιών της φθοράς τους, που εμφανίζεται ακόμη και στην 
τρίτη τριετία από της αποπεράτωσής τους. Οι φθορές συνήθως προέρχονται από 
τις βροχές, την υγρασία, τον παγετό, τους ρύπους του περιβάλλοντος ή και τη 
διάβρωση ξένων υλικών που ήσαν στο κονίαμα των επιχρισμάτων. Οι συνηθέ-
στερες φθορές των επιχρισμάτων προέρχονται: 

� Από την αποκόλληση τους από το υπόστρωμα 

 Η φθορά αυτή συνήθως προέρχεται, από την εφαρμογή ενός δυνατού και 
σκληρού κονιάματος, σε ένα αδύνατο, υγρό, γεμάτο με σκόνες λείο και μη απορ-
ροφητικό υπόστρωμα. Η εφαρμογή των επιχρισμάτων σε τέτοια υποστρώματα 
είναι επικίνδυνη, καθώς το επίχρισμα “θα εγκλωβίσει” την υγρασία και μετά από 
μερικές ηλιόλουστες μέρες, θα συμβάλλει στην αποκόλληση του από το υπόβα-
θρο. Στην αρχή με μικρές ρωγμές και σταδιακά με αποκόλληση τμήματος της 
επιφανείας των επιχρισμάτων. 

� Από τις τριχοειδείς ρηγματώσεις 

 Η φθορά αυτή μπορεί να προέρχεται από σαθρά, ακατάλληλα αδρανή, στην 
έλλειψη επαρκούς άσβεστου και τσιμέντου του κονιάματος ή την ύπαρξη αλά-
των ή άλλων βλαβερών ουσιών της μάζας τους. Η φθορά αυτή μπορεί ακόμα να 
προέρχεται, είτε στο πολύ γρήγορο στέγνωμα του κονιάματος λόγω υψηλών 
θερμοκρασιών, είτε στην εφαρμογή της δευτέρας στρώσης, (λάσπωμα), σε πάχος 
μεγαλυτέρου των 18 - 20 χλστ. Ακόμη οι ρηγματώσεις μπορεί να προέρχονται 
από την ανεπαρκή αρμολόγηση των τούβλων σεισμικές ή άλλες δονήσεις. 

� Από την ύπαρξη εγκλωβισμένης υγρασίας 

 Κατά την κατασκευή των δομών, των τοίχων και των οπτόπλινθων ένα με-
γάλο ποσοστό υγρασίας παραμένει στις οικοδομές ιδιαίτερα τους χειμερινούς 
μήνες ή ακόμη μπορεί και να διείσδυση από τα υπόγεια μέσω των τριχοειδών 
αγγείων, των δομών, είτε από το δώμα λόγω πλημμελούς κατασκευής της στε-
γάνωσής του. 

                                                           
1 www.isomat.gr; www.sika.gr 
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� Από τη χρησιμοποίηση ακαταλλήλου κονιάματος 

 Η χρησιμοποίηση χαμηλής αντοχής ακαταλλήλων αδρανών και μικρής ανα-
λογίας άσβεστου, ανεπαρκούς ποσότητος τσιμέντου, ιδιαίτερα κατά την πρώτη 
στρώση, η ανεπαρκής ανάμειξη του κονιάματος και τυχόν ξένων προσμείξεων 
του ασφαλώς, θα μειώσουν την αντοχή του και παράλληλα με μία εσωτερική 
υγρασία, θα συμβάλλουν όχι μόνο στη δημιουργία ρηγματώσεων, αλλά ακόμη 
και στην αποκόλληση του από το υπόστρωμα. 
 
 

2 ΓΥΨΟΣ 

 
 Ο γύψος είναι ένα άριστο οικοδομικό υλικό με απαράμιλλες φυσικές και τε-
χνικές ιδιότητες, το οποίο χρησιμοποιείται για την κατασκευή χωρισμάτων, γυ-
ψοσανίδων και υπό τη μορφή πλακών, για ελαφρούς διαχωριστικούς τοίχους 
ξηράς δόμησης1. Ο γύψος είναι ένα άκαυστο κρυσταλλικό υλικό το οποίο σε συ-
νεργασία με άλλα δομικά υλικά, μπορεί να προσφέρει υψηλή θερμομόνωση και 
ηχομόνωση. Ο χημικός του τύπος είναι  CaSO4 · Η2O  που σημαίνει ότι δύο μέρη 
νερού συνδυάζονται χημικώς προς ένα μέρος θεϊκού Ασβεστίου. Ο γύψος περιέ-
χει περίπου 20% αποκρυστάλλωση. Όταν κατά την επεξεργασία του προστίθεται 
νερό, λαμβάνει χώρα η διαδικασία της επανακρυστάλλωσης. Το τελικό προϊόν 
διαμορφώνεται ως πυρήνας κατασκευής των γυψοσανίδων, είτε ως κόπια (απλή 
ή καλλιτεχνίας). 
 Εξ’ αιτίας αυτής της κρυσταλλικής δομής του, τα υλικά από γύψο έχουν εξαι-
ρετικές ιδιότητες για χρήση κυρίως στις δομικές και διακοσμητικές κατασκευές 
των εσωτερικών χώρων. Ο γύψος είναι υλικό άοσμο, ηλεκτρικά ουδέτερο και 
φιλικό προς το περιβάλλον κατά την επεξεργασία του. 
 Δεν περιέχει τοξικές ή άλλες επιβλαβείς ουσίες, αναπνέει προσδίδοντας στον 
χώρο την υγρασία που περισσεύει και έχει την ίδια οξύτητα με το δέρμα του αν-
θρώπου και γι’ αυτό χρησιμοποιείται στην ορθοπεδική. 

 

2.1 Ιδιότητες του γύψου 
 
 Οι βασικές ιδιότητες του γύψου είναι οι εξής: 

• Οι πόροι που δημιουργούνται στη κρυσταλλική δομή του γύψου σαν αποτέ-

                                                           
1 Γ. Βιάζης, Τεχνολογία Δομικών Υλικών, Αθήνα (2005) 
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λεσμα της εξάτμισης της επιπλέον ποσότητος νερού μαζί με της ανάμειξής 
του, μπορούν να απορροφήσουν τη στιγμιαία δημιουργούμενη υψηλή υγρα-
σία. Αμέσως, όσο το επιτρέψουν οι κλιματολογικές συνθήκες, η πρόσθετη αυ-
τή υγρασία αποβάλλεται. Αυτό επισημαίνει, ότι ο γύψος έχει ιδιότητες “ρύθ-
μισης” της υγρασίας. 

• Το νερό που είναι χημικώς δεσμευμένο συστατικό του γύψου σε ποσοστό 
20%, παρέχει έναν “εσώκτιστο πυροσβεστήρα” στην περίπτωση εκδήλωσης 
της πυρκαγιάς. Σε θερμοκρασία 10 °C, ήδη ο γύψος μετατρέπεται από άνυδρο 
σε ημιάνυδρο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο ατμός του νερού απελευθερώνεται και 
συγκρατεί την ανάπτυξη της φωτιάς. 

• Σαν αποτέλεσμα της χαμηλής του θερμικής αγωγιμότητας, τα δομικά υλικά 
από γύψο αυξάνουν σημαντικά την τιμή της θερμικής μόνωσης των δομικών 
συστατικών στοιχείων που είναι επενδεδυμένα με γύψο. Επίσης ο χαμηλός 
συντελεστής θερμοπερατότητας των δομικών υλικών από γύψο παρέχει μια 
ευχάριστη θερμοκρασία και αυξάνει την αίσθηση της “θερμικής άνεσης”. 

• Οι αλληλοσυνδετικές ιδιότητες των ινωδών κρυστάλλων του γύψου, που έ-
χουν μορφή και σχήμα βελόνας, προσδίδουν στον σκληρυμένο γύψο ελαστι-
κότητα σε συνδυασμό με μεγάλη αντοχή, σε συνάφεια, σε κάμψη και σε εφελ-
κυσμό. 

 

2.2 Γύψος και γυψοσανίδες 
 
 Οι γυψοσανίδες και οι γυψόπλακες κατασκευάζονται βιομηχανικώς με βασικό 
υλικό τον ορυκτό γύψο, μετά φυτικών ινών ή λεπτών πριονιδιών ξύλου ή υαλοί-
νες ή ίνες ακρυλικές, κ.τ.λ. Το μείγμα, με την προσθήκη μικρής ποσότητας νε-
ρού, συμπιέζεται σε λεπτές πλάκες και καλύπτεται στις δύο επιφάνειες του από 
ειδικό λεπτό χαρτόνι, που αφ’ ενός ενισχύει την αντοχή του και αφετέρου δημι-
ουργεί επιφάνεια κατάλληλη για χρωματισμό χωρίς προηγούμενο σπατουλάρι-
σμα ή τη επικόλληση όλων των τύπων των ταπετσαριών. 
 Ο γύψος έχει ικανοποιητική μηχανική αντοχή και μικρό σχετικά βάρος, ιδιαί-
τερα όταν χρησιμοποιείται σε χωρίσματα με γυψοσανίδες. Επίσης προσφέρει με-
γάλη ευελιξία και ταχύτητα στην κατασκευή των χωρισμάτων και ταυτόχρονη 
εγκατάσταση στα κενά των γυψοσανίδων όλων των ηλεκτρομηχανολογικών 
σωληνώσεων, κ.τ.λ.. 
 Οι γυψοσανίδες που χρησιμοποιούνται για χωρίσματα και ψευδοροφές, μπο-
ρεί να είναι απλές πυράντοχες και ανθυγρές, κατάλληλες για υγρούς χώρους,wc, 
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των κουζινών, κ.τ.λ. Πολλές φορές στην κατασκευή διαχωριστικών ελαφρών 
τοίχων, χρησιμοποιούνται και τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες, ενισχυμένες στη 
μάζα τους με ίνες πολυαιθυλενίου ακρυλικές ή υαλoΐνες για αύξηση της αντοχής 
τους ή για την κατασκευή ευκάμπτων καμπύλων φύλλων ψευδοροφών. Χρησι-
μοποιούνται ακόμη για χωρίσματα, πλάκες από γύψο ή λεπτές πλάκες από ίνες 
χαρτιού, παρεμφερείς με τις γυψοσανίδες τύπου FERMACEL, κ.τ.λ.. 

 

2.3 Ιδιότητες των γυψοσανίδων 
 
 Σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς που ισχύουν και για την Ελλάδα οι 
γυψοσανίδες πρέπει να καλύπτουν τις εξής προδιαγραφές1: 
• Να μην επηρεάζονται τόσο οι γυψοσανίδες από τις κλιματολογικές συνθήκες 

του περιβάλλοντος των εσωτερικών χώρων, όσο και οι τσιμεντοσανίδες που 
προβλέπεται να τοποθετούνται στους εξωτερικούς χώρους. 

• Να μην επηρεάζονται από τις μεταβολές της υγρασίας, του αέρος σε ποσοστά 
μεταξύ 20% έως 90% και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 °C. 

• Ο συντελεστής γραμμικής διαστολής τους να μην υπερβαίνει το 0,015 χλστ/μ 
σε θερμοκρασία 0°. 

• Ο συντελεστής θερμικής αντίστασης για τον υπολογισμό των θερμικών απω-
λειών των γυψοσανίδων υπολογίζεται αντίστοιχα με το πάχος και για θερμο-
κρασία 0°C, ως εξής: 
o Πάχος 9,5 χλστ.  R = 0,020 ανά m² 
o Πάχος 12,5 χλστ.  R = 0.026 ανά m² 
o Πάχος 15,0 χλστ.  R = 0,031 ανά m² 

• Να έχουν ικανοποιητική αντοχή στη φωτιά στις απλές, και πολύ μεγαλύτερη 
στις διπλές γυψοσανίδες πυραντοχής. 

• Να έχουν επαρκή αντοχή στις κρούσεις σε επενδύσεις ενός φύλλου και ενι-
σχυμένη όταν τοποθετούνται 2 φύλλα επενδύσεων. 

 

 
 
 
 

                                                           
1 Εγχειρίδιο Knauf (www.knauf.gr)  
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3.1 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

 

3.1 Εισαγωγικά 
 
 Μία άλλη παράμετρος που θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν είναι τα προβλήματα 
της διείσδυσης του νερού από τη σημαντική αύξηση του όγκου του (κατά 10%) 
από την επίδραση του παγετού όταν μετατρέπεται από υγρή σε στερεά μορφή. 
Η καταστροφική επίδραση από την παρουσία παγετού είναι συνάρτηση του πο-
ρώδους εκάστου υλικού και της ποσότητος του νερού που έχει απορροφηθεί. 
 Διευκρινίζεται, ότι τα μονωτικά υλικά με ανοικτούς πόρους δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για τις μονώσεις, θα πρέπει να επιλέγονται υλικά κλειστών 
πόρων (κυψελίδων). Εκτός των άλλων η διείσδυση της υγρασίας στα πορώδη 
υλικά ευνοεί την ανάπτυξη στην επιφάνεια των δομικών στοιχείων χλωρίδας, 
λειχήνων και μυκήτων. 
 
 

3.2 Δομικά υλικά και υγρασία 
 
 Τα δομικά υλικά που χρησιμοποιούνται σήμερα στην αντιμετώπιση της υγρα-
σίας, κατατάσσονται στις εξής δύο βασικές κατηγορίες: 
 Τα κύρια δομικά υλικά όπως: 
• Το σκυρόδεμα και τα προϊόντα του. 
• Οι φυσικοί και τεχνητοί λίθοι. 
• Τα κεραμικά προϊόντα. 
• Το αλουμίνιο και ο σίδηρος. 
• Η ξυλεία. 
• Τα πλαστικά και 
• Το γυαλί. 

 Τα δευτερεύοντα δομικά υλικά όπως: τα επιχρίσματα, τα χρώματα, τα υλικά 
επικάλυψης τοίχων και δαπέδων: θερμομονωτικά υλικά, ηχομονωτικά υλικά, 
στεγανωτικά υλικά. 

 Τα δομικά υλικά από πλευράς διείσδυσης της υγρασίας σε αυτά όπως: 
• Τα τελείως συμπαγή: τα μέταλλα, το γυαλί, τα εφυαλωμένα κεραμικά, τα 

πλαστικά κλειστών πόρων. 
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• Τα σχεδόν συμπαγή: Ηφαιστειογενή όπως γρανίτες, βασάλτες, μεταμορφω-
σιγενή όπως μάρμαρα, σχιστόλιθοι, γνεύσιοι, ιζηματογενή όπως ασβεστόλι-
θοι, δολομίτες, ψαμμίτες, σκυροδέματα χωρίς στεγανωτικά υλικά μάζης. 

 Οι τρεις παράγοντες που καθορίζουν το πορώδες ή μη των δομικών υλικών 
είναι: 
• Η υδατοαπορροφητικότητα που καθορίζει τον λόγο του όγκου του νερού 

που απορροφά ένα υλικό προς τον όγκο του υλικού. 
• Το ολικό πορώδες που είναι ο λόγος του όγκου των πόρων ενός υλικού προς 

τον όγκο του υλικού. 
• Ο συντελεστής κορεσμού που είναι ο λόγος της υδατοαπορροφητικότητας 

προς το ολικό πορώδες των υλικών. 

 Οι ως άνω τρεις παράμετροι απεικονίζουν τη συμπεριφορά των δομικών υλι-
κών στην επίδραση του νερού χωρίς να ασκούνται υπολογίσιμες υδατοστατικές 
πιέσεις. Διαφορετική είναι η συμπεριφορά των υλικών όταν το νερό ασκεί στην 
εσωτερική τους επιφανείς, υπολογίσιμη υδροστατική πίεση οπότε υπεισέρχονται 
και οι παράγοντες χρόνου, θερμοκρασίας, υδροαγωγιμότητας, υδροπερατότητας 
καθώς και ο παράγοντας του χρόνου επιρροής λόγω διείσδυσης και διάχυσης 
των υδρατμών. 
 
 

3.3 Υδρατμοπερατότητα 
 
 Η υδρατμοπερατότητα και η απορρόφηση της υγρασίας είναι δύο σημαντικές 
ιδιότητες των μονωτικών υλικών που μπορούν να προσδιορισθούν σε εργαστή-
ρια βάσει προτύπων μεθόδων δοκιμών. 
 Ο αέρας μέσα σε ένα θερμαινόμενο κτίριο περιέχει συνήθως περισσότερη υ-
γρασία από ότι ο εξωτερικός, λόγω της δραστηριότητος και των χρησιμοποιου-
μένων μέσων των ατόμων που ζουν και εργάζονται μέσα σ’ αυτό. Κατά συνέπεια 
θα έχει και μεγαλύτερη πίεση η οποία θα εξαναγκάσει την υγρασία να εισχωρή-
σει στα δομικά υλικά (τοίχους, πλάκες, οπλισμένο σκυρόδεμα κτλ.) 
 Εάν οι επιφάνειες των εσωτερικών χώρων δεν είναι επαρκώς υδρατμοπερατές 
και η θερμοκρασία τους είναι χαμηλότερη από το σημείο δρόσου του αέρος, τότε 
το περίσσευμα των υδρατμών θα μετατραπεί σε νερό δημιουργώντας επιφανεια-
κή συμπύκνωση. Συμπύκνωση μπορεί να δημιουργηθεί όχι μόνο στις επιφάνειες 
των εσωτερικών χώρων αλλά και μέσα σε ένα δομικό στοιχείο ή δομών μετά κε-
νού. Η εσωτερική αυτή συμπύκνωση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη αφ’ ενός μεν διό-



40 Μέρος Α: Θεωρητικό Μέρος 
 

 

40 

τι δεν είναι εύκολο να διαγνωστεί και αφ’ ετέρου η υγρασία αυτή θα μειώσει την 
απόδοση οποιουδήποτε μονωτικού υλικού. 
 
 

3.4 Στεγανωτικά υλικά 
 
 Τα στεγανοποιητικά οικοδομικά υλικά διακρίνονται σε: 

� Στεγανωτικά υλικά μάζης 
 Είναι τα υλικά που σε υγρά μορφή ή σκόνη χρησιμοποιούνται ως πρόσμεικτα 
του ισχνού ή οπλισμένου σκυροδέματος, των επιχρισμάτων, και αποσκοπούν 
στο να μειώσουν έως και να εμποδίσουν πλήρως την υδατοπερατότητα των υλι-
κών όπως π.χ. του σκυροδέματος για το οποίο πολλοί έχουν την άποψη ότι είναι 
αδιαπέραστο από το νερό. 
 Το βασικό χαρακτηριστικό των στεγανωτικών υλικών είναι να διογκώνονται 
με τη βοήθεια του νερού, και να φράζουν τους πόρους των ως άνω οικοδομικών 
υλικών. Επίσης εγκλωβίζουν τον αέρα υπό μορφή φυσαλίδων κλειστών πόρων. 
Τέτοια υλικά είναι τα υποπροϊόντα του πετρελαίου, σαπούνια, πρωτεϊνούχα κα-
τάλοιπα, λιπαρά οξέα, γαλακτώματα συνθετικών ρητινών κ.τ.λ. 

 Μία άλλη κατηγορία στεγανωτικών υλικών μάζης περιλαμβάνει μέσα δια-
σποράς τα οποία, προστιθέμενα στο μείγμα του κονιάματος, μειώνουν την απαι-
τουμένη ποσότητα νερού και αυξάνουν την υδατοπερατότητά τους. 
 Τα τελευταία χρόνια, στις μονώσεις μάζης χρησιμοποιούνται εκτός των άλ-
λων και γαλακτώματα που περιέχουν φυσικές και τεχνητές ρητίνες. Με τη χρη-
σιμοποίηση τους στα μονωτικά υλικά μάζης βελτιώνεται η ρευστότητα τους, η 
αντοχή και η αδιαπερατότητά τους και μειώνεται η συστολή κατά την ψύξη 
τους. Η χρησιμοποίηση των στεγανωτικών υλικών μάζης πρέπει να γίνεται σύμ-
φωνα με τις οδηγίες του προϊόντος. 

� Στεγανωτικά υλικά επιφανειών 
 Είναι διαφόρων ειδών μεμβράνες ασφαλτικές, ελαστομερείς, πολυαιθυλενίου, 
συνθετικού ελαστικού, θερμόαδρανοελαστικές, καθαρού ΡVC. κτλ. όπως αναλυ-
τικότερα αναφέρονται στα ακόλουθα άρθρα περί στεγανοποιητικών μεμβρανών 
καθώς επίσης και διαφόρων ρευστών στεγανωτικών υλικών, επαλείψεων αποτε-
λουμένων από κολλοειδή διαλύματα, με ή χωρίς πλαστικούς διαλύτες ακρυλικής 
ή βινυλικής βάσης όπως αναλυτικά αναφέρονται στα ακόλουθα άρθρα περί ρευ-
στών πλαστικών. 
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 Διευκρινίζεται ότι τα ως άνω ρευστά λεπτής υφής μονωτικά υλικά, δεν μπο-
ρούν να αντικαταστήσουν τις ειδικές στεγανωτικές μεμβράνες των δωμάτων. 
 
 

3.5 Διάφορα μονωτικά υλικά 
 
 Κατά την αποστακτική επεξεργασία του αργού πετρελαίου, παράγεται ένα 
κατάλοιπο μαλακό, ακατέργαστο υλικό που διαφέρει κατά την ποσότητα και την 
ποιότητα αντίστοιχα με την προέλευση του πετρελαίου. Είναι η ορυκτή άσφαλ-
τος που συνήθως ονομάζουμε απλά άσφαλτο. Τα τελευταία χρόνια η μεγάλη 
διάδοση των πλαστικών οδήγησε στην έρευνα και αναζήτηση καταλλήλων συν-
δυασμών με τα ασφαλτικά υλικά, όπως φυσικών και συνθετικών ρητινών, ή ε-
λαίων κ.τ.λ. Τα υλικά αυτά διατίθενται στην αγορά είτε υπό μορφή στεγανωτι-
κών υγρών, είτε ως στεγανωτικές μεμβράνες. Συνήθως είναι προϊόντα που διυλί-
ζονται με αέρια ή με ατμό αραιωμένο με νάφθα, κηροζίνη ή άλλα διαλυτικά υλι-
κά. Πολλές φορές χρησιμοποιούνται μαζί με πλαστικές ίνες προκειμένου να ι-
σχυροποιήσουν την αντοχή των μονωτικών μεμβρανών. 

 Τα βιομηχανικώς παραγόμενα υλικά θα πρέπει να έχουν τις εξής ιδιότητες: 
• Να προσφέρουν πλήρη στεγανότητα 
• Να είναι ανθεκτικά στα περισσότερα οξέα και αλκαλικά. 
• Να έχουν συγκολλητικές ιδιότητες. 
• Να είναι ανθεκτικά στη σήψη, τους μύκητες και τους τερμίτες 
• Να έχουν μεγάλη αντοχή και πολύ καλή πρόσφυση.  
• Να έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 25 ετών. 

 Στο εμπόριο προσφέρεται μία πολύ μεγάλη ποικιλία ολοκληρωμένων στεγα-
νωτικών υλικών επικάλυψης, σε διάφορα πάχη, με ανθεκτικότητα, διεισδυτικό-
τητα, ευκαμψία και περιεκτικότητα σε ίνες, καθώς και με αντίστοιχες κόλλες και 
ταινίες σύνδεσης. Είναι σκόπιμο, κατά τη χρησιμοποίηση των ως άνω μεμβρα-
νών και υλικών αρμολογήσεων, να τονιστεί για μία ακόμη φορά, ότι επιβάλλεται 
η κάλυψη τους με, στερεά υλικά (πλάκες τσιμέντου, κεραμίδια, τούβλα) ή χαλι-
κόστρωση ελαχίστου πάχους 10 εκ., προκειμένου να μη μεταβληθεί η ρευστότη-
τα και λειώσει η άσφαλτος εξ’ αιτίας των θερμοκρασιακών μεταβολών και των 
υπεριωδών ακτινών. Για αυτόν το λόγο, τα τελευταία χρόνια, θεωρείται επιτυχέ-
στερος ο συνδυασμός υλικών με περισσότερη πολυουρεθάνη και μικρότερη περι-
εκτικότητα ασφάλτου. 
 Οι πιο γνωστές και οι περισσότερο χρησιμοποιούμενες στεγανωτικές μεμ-
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βράνες στη χώρα μας είναι οι ασφαλτικής βάσης. Για την παραγωγή τους χρησι-
μοποιείται κατά βάση η οξειδωμένη άσφαλτος, με εσωτερικό οπλισμό, υαλό-
πλεγμα πολυεστερικό ύφασμα ή πολυαιθυλενίου. Τα τελευταία χρόνια κυκλοφο-
ρούν επίσης στην αγορά σύνθετες μεμβράνες με φύλλα πολυαιθυλενίου ή άλλων 
πλαστικών, και εξωτερικό φύλλο γεωϋφάσματος, με επικαλύψεις λεπτών φύλλων 
χαλκού, αλουμινίου, χαλαζιακής άμμου κ.τ.λ. Τέλος εκτός των ασφαλτικών γα-
λακτωμάτων, χρησιμοποιούνται χρώματα ακρυλικά, ελαστομερή, που σχηματί-
ζουν μία μεμβράνη πάχους 2 χλστ., ή φύλλα πολυαιθυλενίου για φράγματα υ-
δρατμών.  

 

3.6 Πλαστικά μονωτικά υλικά 
 
� Ρητινούχα ελαστομερή: Για τη στεγανοποίηση επιφανειών χρησιμοποιού-

νται ρευστά ρητινούχα, ελαστομερή πλαστικά ενός συστατικού, πολυακρυ-
λικής βάσης. Η μεμβράνη που δημιουργείται, εκτός του ότι στεγανοποιεί, εί-
ναι άφλεκτη, δεν προσβάλλεται από αλκαλικές ουσίες, έχει δυνατότητα πα-
ρακολούθησης των συστολών - διαστολών μέχρι 15% οποιουδήποτε δομικού 
υλικού, έχει άριστη πρόσφυση και κυρίως δεν επηρεάζεται από την υπεριώδη 
ακτινοβολία και το όζον. 

� Κόλλες με οργανικούς διαλύτες που είναι διαλύματα ελαστομερών υλικών, ή 
μειγμάτων τους, με ή χωρίς ρητίνες, γνωστές ως βενζινόκολλες. Παρουσιά-
ζουν μικρή σχετικά αντοχή αλλά μεγάλη ευκαμψία. Χρησιμοποιούνται συνή-
θως ως κόλλες χαρτονιών, υφασμάτων, δερμάτων, κ.τ.λ. 

� Υδατοδιαλυτές κόλλες που είναι υδατικά διαλύματα φυσικών μικρομορια-
κών ενώσεων (άμυλα σίτου, αραβοσίτου, ιχθυόκολλα, καζεΐνη κ.τ.λ.) και 
χρησιμοποιούνται επίσης για συγκόλληση χαρτονιών, ξύλων, δερμάτων 
κ.τ.λ.. Άλλες υδατοδιαλυτές κόλλες όπως οι ρητίνες φαινόλης - φορμαλδεΰ-
δης (PF), ουρίας - φορμαλδεΰδης (UF), και οι πολυβινυλοξικοί εστέρες και 
τα συμπολυμερή τους (ΡVC). Χρησιμοποιούνται κυρίως σε βιομηχανίες πα-
ραγωγής μοριοσανίδων, κόντρα πλακέ κ. α. 

� Θερμοπλαστικές κόλλες είναι στερεά ή ημιστερεά μείγματα θερμοπλαστικών 
πολυμερών και άλλων προσθέτων (πλαστικοποιητών) που δημιουργούν μία 
ισχυρή συγκόλληση, με θέρμανση, πρεσάρισμα ή ψύξη, χωρίς να χρειάζονται 
εξάτμιση κάποιου διαλύτη. Χρειάζονται μικρό σχετικά χρόνο συγκόλλησης, 
ενώ παράλληλα προσφέρουν ασφάλεια, χαμηλό κόστος και μεγάλη αντοχή 
στην υγρασία και την ψύξη. 

� Οι κόλλες δύο συστατικών που χρησιμοποιούνται για τη συγκόλληση όλων 
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σχεδόν των δομικών υλικών (πλην ορισμένων πλαστικών όπως πολυαιθυλε-
νίου). Συνήθως διατίθενται σε δύο δοχεία που αναμειγνύονται λίγο πριν τη 
χρησιμοποίηση τους. Παρέχουν επίσης μεγάλη στεγανότητα, ηλεκτρική μό-
νωση και προστασία από την ηλεκτρική διάβρωση. 

� Κυανοακρυλικές κόλλες χρησιμοποιούνται για να κολλούν σε λίγα λεπτά 
κάθε υλικό ή διάφορα υλικά (εκτός των πλαστικών σιλικόνης, πολυαιθυλενί-
ου και πολυπροπυλενίου). Η συγκολλητική τους δυνατότητα επιτρέπει να 
κολλούν στιγμιαία.  

 

3.7 Σύνθετες στεγανωτικές μεμβράνες και ασφαλτόπανα 
 
 Στην Ελλάδα παράγεται αλλά και εισάγεται μία πολύ μεγάλη ποικιλία στεγα-
νωτικών μεμβρανών δώματος προκειμένου να καλυφθούν οι απατήσεις. Ποικίλ-
λουν από τις πολύ γνωστές ασφαλτικής βάσης, που με την έκθεση τους στην 
υπεριώδη ακτινοβολία γηράσκουν πρόωρα, τις μεμβράνες από μία σειρά πλαστι-
κών υλικών και τέλος τις ανάμεικτες από εξευγενισμένη άσφαλτο και πλαστικά 
υλικά που, με την κατάλληλη προστασία διατηρούνται για τουλάχιστον 25 έως 
30 χρόνια.Τα τελευταία χρόνια στην κατασκευή των μεμβρανών προστίθενται 
για την ενίσχυση τους υαλοΐνες ή άσηπτα πολυεστερικά πλέγματα, καθώς επίσης 
σταυροειδώς επικολλημένα φύλλα λεπτού πολυαιθυλενίου ειδικού τύπου που τις 
εξασφαλίζουν από σχισμές και ρηγματώσεις. 
 Οι στεγανωτικές αυτές μεμβράνες κατασκευάζονται σε πάχη από 1,6 έως 3,2 
χλστ, με επικάλυψη φύλλου αλουμινίου, χαλαζιακής άμμου και πολύ λεπτοκκό-
κων μαρμαροψηφίδων ή χωρίς επικαλύψεις. Επίσης για να παραλάβουν τις μετα-
βολές του μήκους τους λόγω των θερμοκρασιακών μεταβολών κατασκευάζονται 
μεμβράνες με τεχνητό ελαστικό και διάφορα ευέλικτα πλαστικά υλικά που εγ-
γυώνται τη στερεότητα τους ακόμη και σε επιμήκυνση 200%. 
 Οι σύνθετες στεγανωτικές μεμβράνες παραδίδονται σε φύλλα πλάτους 1,10 
έως 1,20 μ. και μήκους 25 έως 30 μ. έτοιμα για μερική συγκόλληση επί του υπο-
στρώματος, ή αυτοκόλλητα για την πλήρη συγκόλληση τους. Όταν απαιτείται 
ιδιαίτερη στεγανωτική προστασία, τοποθετείται διπλή επικάλυψη μεμβρανών με 
παράλληλη τοποθέτηση σε μία απόσταση 25 - 30 εκ. από την πρώτη στρώση της 
μεμβράνης. 




