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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΔΩΜΑΤΟΣ 
- 

Το δώµα ως βασικό στοιχείο του κελύφους και ρυθµιστικό του εσωκλίµατος του κτιρίου οφείλει: 

να προσφέρει θερµική προστασία στον εσωτερικό χώρο τόσο 
έναντι των θερµικών απωλειών, όσο και των θερµικών προσόδων, 

να αντέχει σε ιδιαίτερα χαµηλές θερµοκρασίες και να µην 
κινδυνεύει από τον παγετό, 

να αποµακρύνει µέσω ορθής διαµόρφωσης των κλίσεων τα νερά 
της βροχής και να παρεµποδίζει τη διείσδυσή τους στο κτίριο, 

να αποσβένει τους εξωτερικούς θορύβους, κυρίως τους 
αερόφερτους και να προσφέρει καλή ηχητική προστασία, 

να µην κινδυνεύει να προσβληθεί από τις διάφορες χηµικές ουσίες, 
οργανικές ή ανόργανες, που αιωρούνται στην ατµόσφαιρα, 

να παρουσιάζει καλή εσωτερική και εξωτερική εµφάνιση, που θα 
εναρµονίζεται αισθητικά µε το σύνολο της κατασκευής. 

ASHRAE: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΑΘΗΝΑ, 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015                                                        ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ 



ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
- 

Αποξήλωση στρώσεων λόγω ισχυρών ανέµων. 

Διάρρηξη συνδετικού ιστού υλικών λόγω παγετού. 

Φραγή υδρορροών και εµφάνιση λιµναζόντων νερών.  

Καταπόνηση από επάλληλες θερµοκρασιακές διακυµάνσεις.  

Καλοκαίρι Χειµώνας 
80°C 

0°C 

80°C 

ASHRAE: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΑΘΗΝΑ, 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015                                                        ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ 



Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΔΩΜΑ  
- 

ASHRAE: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΑΘΗΝΑ, 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015                                                        ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΌ ΤΟ ΔΩΜΑ 
- 

Καταστροφή του υλικού πλήρωσης αρµών  Απουσία στεγανοποιητικής στρώσης 

Ρηγµάτωση ασφαλτοπάνου  Ανάπτυξη φυτών λόγω ευνοϊκών συνθηκών  

ASHRAE: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΑΘΗΝΑ, 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015                                                        ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ 



ΦΘΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΟΣ ΔΩΜΑΤΟΣ 
- 

Ανάπτυξη φυτών σε θέση 
συγκέντρωσης χώµατος 

Αποκόλληση επιχρίσµατος  
του περιµετρικού στηθαίου  

Λιµνάζοντα νερά περιµετρικά  
του  χείλους της υδρορρόης 

ASHRAE: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΑΘΗΝΑ, 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015                                                        ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ  ΛΟΓΩ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΩΜΑ 

- 

Φθορές τουεξωτερικού επιχρίσµατος  
στο περιµετρικό στηθαίο 

Κηλίδες και εµποτισµός του επιχρίσµατος 
στην οροφή κάτω από το δώµα 

Φθορές υγρασίας στην τοιχοποιία από νερό 
του δώµατος που διείσδυσε εσωτερικά 

Εµποτισµός  
του τοίχου  

σε όλο σχεδόν  
το ύψος του. 

ASHRAE: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΑΘΗΝΑ, 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015                                                        ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ 



ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΩΜΑΤΩΝ 
- 

Ανάλογα  
µε τα υλικά κατασκευής  

Βαριές  
κατασκευές 

Ανάλογα  
µε την τεχνική κατασκευής  

Ανάλογα µε τη χρήση τους 
  

Ελαφρές  
κατασκευές 

Βατά 
 δώµατα 

Επισκέψιµα  
δώµατα 

Μονοκέλυφα  
µη αεριζόµενα  
δώµατα  
(«θερµά  
δώµατα») 

Δικέλυφα  
αεριζόµενα  
δώµατα  
(«ψυχρά  
δώµατα») 

Συµβατικά 

Αντεστραµµένα 

Φυτεµένα 
δώµατα 

Ιδιαίτερη κατηγορία: 

ASHRAE: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΑΘΗΝΑ, 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015                                                        ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΒΑΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΩΜΑ 
- 

Τελική επικαλυπτική στρώση (π.χ. πλακίδια ή πλάκες πεζοδροµίου) 

Συνδετικό κονίαµα (π.χ. πατητό τσιµεντοκονίαµα) 

Προστατευτική διαχωριστική στρώση (π.χ. γεωύφασµα) 

Ασφαλτόπανο σε δύο στρώσεις 

Στρώση κλίσεων (π.χ. γαρµπιλόδεµα, κισηρόδεµα, περλιτόδεµα) 

Θερµοµονωτική στρώση από σκληρό υλικό 

Φράγµα υδρατµών (π.χ. ασφαλτική επάλειψη, φύλλο νάιλον) 

Εξοµαλυντική στρώση τσιµεντοµονιάµατος 

Φέρουσα πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος 

Οροφοκονίαµα (π.χ. ασβεστοτσιµεντοκονίαµα) 

Προστασία της θερµοµόνωσης (αν προσβάλλεται από υγρασία) 

ASHRAE: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΑΘΗΝΑ, 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015                                                        ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΩΜΑ 
- 

Κροκάλες ποταµού (στρογγυλεµένα άκρα, 40 mm ≤ Φ ≤ 80 mm) 

Προστατευτική διαχωριστική στρώση (π.χ. γεωύφασµα) 

Ασφαλτόπανο σε δύο στρώσεις 

Στρώση κλίσεων (π.χ. γαρµπιλόδεµα, κισηρόδεµα, περλιτόδεµα) 

Θερµοµονωτική στρώση από σκληρό υλικό 

Φράγµα υδρατµών (π.χ. ασφαλτική επάλειψη, φύλλο νάιλον) 

Εξοµαλυντική στρώση τσιµεντοµονιάµατος 

Φέρουσα πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος 

Οροφοκονίαµα (π.χ. ασβεστοτσιµεντοκονίαµα) 

Προστασία της θερµοµόνωσης (αν προσβάλλεται από υγρασία) 

ASHRAE: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΑΘΗΝΑ, 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015                                                        ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΒΑΤΟ ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΩΜΑ 
- 

Προστατευτική διαχωριστική στρώση (π.χ. γεωύφασµα) 

Ασφαλτόπανο σε δύο στρώσεις 

Στρώση κλίσεων (π.χ. γαρµπιλόδεµα, κισηρόδεµα, περλιτόδεµα) 

Θερµοµονωτική στρώση από υλικό απρόσβλητο από την υγρασία 

Φέρουσα πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος 

Οροφοκονίαµα (π.χ. ασβεστοτσιµεντοκονίαµα) 

Πλάκες πεζοδροµίου στηριζόµενες σε ροδέλες ή στο γεωύφασµα 

ASHRAE: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΑΘΗΝΑ, 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015                                                        ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΔΩΜΑ 
- 

Προστατευτική διαχωριστική στρώση (π.χ. γεωύφασµα) 

Ασφαλτόπανο σε δύο στρώσεις 

Στρώση κλίσεων (π.χ. γαρµπιλόδεµα, κισηρόδεµα, περλιτόδεµα) 

Θερµοµονωτική στρώση από υλικό απρόσβλητο από την υγρασία 

Φέρουσα πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος 

Οροφοκονίαµα (π.χ. ασβεστοτσιµεντοκονίαµα) 

Κροκάλες ποταµού (στρογγυλεµένα άκρα, 40 mm ≤ Φ ≤ 80 mm) 

ASHRAE: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΑΘΗΝΑ, 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015                                                        ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ 



ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΥΔΡΑΤΜΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΩΣΗ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ 
- 

Η στρώση εξίσωσης των πιέσεων τοποθετείται κάτω από το φράγµα υδρατµών ή/και 
κάτω από τη στεγανοποιητική στρώση και αποσκοπεί στην εκτόνωση των πιέσεων 
που ασκούν οι συγκεντρούµενοι υδρατµοί λόγω διάχυσης στην αδιαπέραστη στρώση. 

Η στρώση εξίσωσης των πιέσεων αποτελείται συνήθως από ένα 
διάτρητο ασφαλτόπανο (µε οπές διαµέτρου περίπου 20 cm) που 
τοποθετείται χωρίς να επικολληθεί και επάνω απ’ αυτό τοποθετείται 
το φράγµα υδρατµών που επικολλάται στο υπόστρωµα µόνο στις 
θέσεις των οπών.  

Οι υδρατµοί εκτονώνονται στον εξωτερικό αέρα µέσω αγωγών - 
εξαεριστήρων, που τοποθετούνται ανά 8 - 10 m. Έχουν διάµετρο 
περί τα 8 cm, διαπερνούν τις υπερκείµενες στρώσεις και καταλήγουν 
στην επιφάνεια, υπερυψούµενες κατά 20 cm από αυτήν.   

Κυκλική φλάντζα. Επ’ αυτής 
κολλάται το διάτρητο ασφαλτ. 

Εξαεριστήρας 

ASHRAE: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΑΘΗΝΑ, 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015                                                        ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΒΑΤΟ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΩΜΑ 
- 

Τελική επικαλυπτική στρώση (π.χ. πλακίδια ή πλάκες πεζοδροµίου) 

Συνδετικό κονίαµα (π.χ. πατητό τσιµεντοκονίαµα) 

Προστατευτική διαχωριστική στρώση (π.χ. γεωύφασµα) 

Ασφαλτόπανο (δεν απαιτείται όταν ο µεταλλότυπος είναι στεγανός) 

Στρώση κλίσεων (π.χ. γαρµπιλόδεµα, κισηρόδεµα, περλιτόδεµα) 

Θερµοµονωτική στρώση από σκληρό υλικό 

Εξοµαλυντική στρώση τσιµεντοµονιάµατος 

Φέρουσα πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος 

Οροφοκονίαµα (π.χ. ασβεστοτσιµεντοκονίαµα) 

Διάκενο µε κινούµενο αέρα µεταξύ των δύο κελυφών 

Μεταλλότυπος επί στηριγµάτων  

ASHRAE: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΑΘΗΝΑ, 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015                                                        ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΔΩΜΑ - 

Προστατευτική διαχωριστική στρώση (π.χ. γεωύφασµα) 

Ασφαλτόπανο (δεν απαιτείται όταν ο µεταλλότυπος είναι στεγανός) 

Στρώση κλίσεων (π.χ. γαρµπιλόδεµα, κισηρόδεµα, περλιτόδεµα) 

Θερµοµονωτική στρώση από σκληρό υλικό 

Εξοµαλυντική στρώση τσιµεντοµονιάµατος 

Φέρουσα πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος 

Οροφοκονίαµα (π.χ. ασβεστοτσιµεντοκονίαµα) 

Διάκενο µε κινούµενο αέρα µεταξύ των δύο κελυφών 

Μεταλλότυπος επί στηριγµάτων  

Κροκάλες ποταµού (στρογγυλεµένα άκρα, 40 mm ≤ Φ ≤ 80 mm) 

ASHRAE: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΑΘΗΝΑ, 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015                                                        ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΔΙΚΕΛΥΦΟΥ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ 
- 

Το εξωτερικό κέλυφος δέχεται την έντονη επίδραση των εξωτερικών κλιµατικών συνθηκών. 

Το εσωτερικό κέλυφος παραµένει προστατευµένο και δέχεται την επίδραση του εσωκλίµατος. 

Στο διάκενο εκτονώνονται οι επιδράσεις στα δύο κελύφη και δεν µεταφέρονται από το ένα στο άλλο. 

ASHRAE: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΑΘΗΝΑ, 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015                                                        ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ 



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.  ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΩΝ  
- 

Ανάπτυξη και ευθυγράµµιση των ασφαλτοπάνων 

Επικόλληση των ασφαλτοπάνων µε φλόγιστρο 

Σπατουλάρισµα µε ασφαλτική µαστίχη στις ραφές 

1 2

3

1 

2 

3 

ASHRAE: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΑΘΗΝΑ, 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015                                                        ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ 



ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΚΑΛΥΨΗ  ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΩΝ 
- 

10 cm  

Κατά τη διάστρωσή τους τα γειτονικά ασφαλτόπανα, αφού ευθυγραµµισθούν, πρέπει να 
αλληλοεπικαλύπτονται περίπου κατά 10 cm προς όλες τις πλευρές τους. 

Οι ραφές (αλληλοεπικάλυψης) πρέπει να σπατουλάρονται σε όλη τους την έκταση µε 
ασφαλτική µαστίχη και κατόπιν να κυλινδρώνονται. 

Η δεύτερη σειρά ασφαλτοπάνων τοποθετείται επί της πρώτης µε παράλληλη µετατόπιση 
των φύλλων τους κατά το ήµισυ του πλάτους τους. 
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ΑΠΟΛΗΞΗ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΘΑΙΟΥ 
- 

Τριγωνικός πήχης  
για άµβλυνση γωνίας ≈135° 

(τσιµεντοκονίαµα) 

Έξω 

Μέσα 

Έξω 

 

Τελική επικάλυψη (π.χ. πλάκες πεζοδροµίου) 
Πατητό τσιµεντοκονίαµα 
Προστατευτική στρώση γεωυφάσµατος 
Ασφαλτόπανο σε δύο στρώσεις 
Στρώση κλίσεων (π.χ. γαρµπιλόδεµα) 

Θερµοµονωτική στρώση 
Φράγµα υδρατµών 
Εξοµαλυντική στρώση τσιµεντοµονιάµατος 
Φέρουσα πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος 
Διάκενο µε δοκίδες στήριξης γυψοσανίδων 

Προστασία της θερµοµόνωσης 

Πρόσθετη θερµοµόνωση για αποφυγή θερµογέφυρας 
Γυψοσανίδες 
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΘΑΙΟΥ 

- 

Έξω 

Μέσα 

Έξω 

Τελική επικάλυψη (π.χ. πλάκες πεζοδροµίου) 
Πατητό τσιµεντοκονίαµα 
Προστατευτική στρώση γεωυφάσµατος 

Στρώση κλίσεων (π.χ. γαρµπιλόδεµα) 

Θερµοµονωτική στρώση 
Φράγµα υδρατµών 
Εξοµαλυντική στρώση τσιµεντοµονιάµατος 
Φέρουσα πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος 
Οροφοκονίαµα 

Προστασία της θερµοµόνωσης 

Ασφαλτόπανο σε δύο στρώσεις 
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Ακραία εκδοχή που δηµιουργεί 
άλλου τύπου προβλήµατα ! 



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.  ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΩΝ  
- 

Ανασήκωση των ασφαλτοπάνων στα στηθαία 

Επίστεψη του στηθαίου και επικόλληση µαρµάρου  

Ιδιαίτερη προσοχή στη θέση των υδρορροών 

4 5

6

4 

5 

6 
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ΑΝΑΣΗΚΩΣΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 
- 

Προβληµατικό σηµείο Πρόληψη βλάβης 

Η στεγανοποιητική στρώση πρέπει να παρουσιάζει κλίση περίπου 1,5 - 3,0% και να έχει  
κατεύθυνση προς το σιφόνι. 

Στα σηµεία αλληλοκάλυψης τα ασφαλτόπανα δεν πρέπει να παρουσιάζουν υπερυψώσεις που 
θα παρεµποδίζουν την οµαλή ροή του νερού προς την υδρορρόη. 

Πρέπει να αφήνονται σε τακτές αποστάσεις οι απαραίτητοι αρµοί, που θα επιτρέπουν να 
εκτονώνονται οι αναπτυσσόµενες τάσεις λόγω θερµοκρασιακών µεταβολών.  
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ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΝΕΡΩΝ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 
- 

Προβληµατικό σηµείο Πρόληψη βλάβης 

Η άκρη της στεγανοποίησης πρέπει να διαµορφώνεται κατά τέτοιο τρόπο, που να αποκλείει 
τη διείσδυση νερών της βροχής που αναπηδούν ή κατεβαίνουν από τον τοίχο. 

Η απόληξη του ασφαλτοπάνου πρέπει να στερεώνεται οµοιόµορφα επί του δοµικού στοιχείου 
και να προστατεύεται από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία.  

Οµοίως, το φράγµα υδρατµών οφείλει να ανασηκώνεται στο κατακόρυφο δοµικό στοιχείο και 
να συναντά τη στεγανοποιητική στρώση.  
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΛΙΜΝΑΖΟΝΤΩΝ ΝΕΡΩΝ 
- 

Προβληµατικό σηµείο Πρόληψη βλάβης 

Απαραίτητη η µέριµνα για αποφυγή της υπερύψωσης των στεγανοποιητικών στρώσεων 
περιµετρικά του στοµίου του σιφονίου εξαιτίας της ενσωµάτωσης της πατούρας σ’ αυτές.   

Η στέψη της υδρορρόης είναι προτιµότερο να είναι ηµικυλινδρική και όχι επίπεδη, ώστε να 
µην φράζεται εύκολα από τη συγκέντρωση φύλλων και άλλων ξένων σωµάτων.  
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ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΦΛΙΟΥ 
- 

Προβληµατικό σηµείο Πρόληψη βλάβης 

Στο κατώφλι µιας εξώθυρας η στεγανοποιητική στρώση πρέπει να ανυψώνεται σε στάθµη 
υψηλότερη αυτής, στην οποία αναµένεται να φθάσουν τα νερά (βροχής, χιονιού κ.τ.λ.).   

Η άκρη της στεγανοποιητικής στρώσης πρέπει να προστατεύεται από το νερό που έχει πέσει 
επάνω στην πόρτα και κυλάει προς τα κάτω.   

Καλύτερη προστασία προσφέρεται, αν η σεγανοποιητική στρώση που ανυψώνεται στο 
κατωκάσι έρθει και περάσει κάτω από το µαρµαρο του υπερυψωµένου κατωφλιού. 
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ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΦΛΙΟΥ 

- 

Έξω 

Μέσα 

Μέσα Έξω 

Μέσα 

Μέσα 

Θερµικές απώλειες µέσω θερµογεφυρών Περιορισµός των θερµικών απωλειών 
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Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
- 
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