ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΑΠΟ
ΕΞΗΛΑΜΕΝΗ ΠΟΛΤΣΕΡΙΝΗ
Υξήζηνο Λεπηνθαξίδεο

Πολιηικόρ Μησανικόρ, Polykem

Θεφδσξνο Θενδσξφπνπινο

Γιεςθςνηήρ Δπγοζηαζίος Polytile, Polykem

Λέξειρ κλειδιά: Θεπμομόνωζη, Γώμα, Ανεζηπαμμένη Θεπμομόνωζη, Πλάκα
ηαπάηζαρ, Σηεγάνωζη, Styrofoam, DOW, ζύνθεηο πλακίδιο, ΚΑΠΔ, επίπεδη οποθή

ΠΔΡΙΛΗΦΗ: Σν ζεξκνκνλσηηθφ Πιαθίδην Polytile είλαη κηα εχρξεζηε θαη
πξνθαηαζθεπαζκέλε ιχζε ζεξκνκφλσζεο ηεο ηειεπηαίαο πιάθαο ηνπ
θηεξίνπ (ηαξάηζα) ζε εθαξκνγέο αλεζηξακκέλεο ζεξκνκφλσζεο. Σν
Polytile είλαη έλα ζχλζεην πιαθίδην (δηαζηάζεσλ 30x60 cm) θαη απνηειείηαη
απφ κία ζεξκνκνλσηηθή ζηξψζε αθξψδνπο εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο
πάρνπο 5cm STYROFOAM ηεο DOW θαη κηα επηθάιπςε απφ ππφιεπθν
πξνζηαηεπηηθφ ρπηφ θνλίακα πάρνπο 2cm. Πεξηκεηξηθά δηαζέηεη παηνχξεο
Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φια ηα θηίξηα πνπ δηαζέηνπλ επίπεδεο
επηζθέςηκεο ζηέγεο θαη δίλεη ζεκαληηθά ηερληθά θαη νηθνλνκηθά
πιενλεθηήκαηα ζπγθξηλφκελν κε ζπκβαηηθέο κεζφδνπο ζεξκνκφλσζεο.
1. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΨΟΝΣΟ
1.1 Παπαγωγική διαδικαζία
Σν Polytile παξάγεηαη ζε εξγνζηάζην πξνθαηαζθεπαζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο
ηεο Polykem ζηε Ν.Αξηάθε, Δπβνίαο. Η παξαγσγή δηαρσξίδεηαη ζηηο εμήο
θάζεηο:
Δπεμεξγαζία ησλ πιαθψλ Styrofoam ηεο Dow – δηακφξθσζε
πεξηκεηξηθψλ αθκψλ θαη επηθάλεηαο. Οη πεξηκεηξηθέο αθκέο έρνπλ
δηακφξθσζε ηχπνπ “ξακπνηέ” (αξζεληθφ-ζειπθφ) ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ
θαιή ζπλαξκνγή κεηαμχ ησλ πιαθψλ θαη ζηαζεξφηεηα ψζηε λα κε
δεκηνπξγνχληαη ζεξκνγέθπξεο, αιιά θαη λα έρνπκε κία πνιχ θαιή
βαηφηεηα ηνπ δψκαηνο.
Παξαγσγή πξνζηαηεπηηθήο θνλίαο - Παξαγσγή ηζηκεληνεηδνχο θνλίαο
κε ιεπθφ ηζηκέλην. Η ρξήζε ππεξξεπζηνπνηεηψλ καο επηηξέπεη ηε
δηαηήξεζε ηνπ ιφγνπ λεξνχ/ηζηκέληνπ ζην ρακειφ επίπεδν ηνπ 0,30. Η
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ρξήζε ξπζκηζηψλ ημψδνπο ζην κίγκα είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ψζηε λα
ππάξρεη νκνηφκνξθε θαηαλνκή ηεο θνλίαο ζε φιε ηελ πιάθα ηνπ
Styrofoam θαη λα απνθεχγεηαη ε κείσζε ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο ζε ζεκεία
ηεο πιάθαο.
Η θνλία δηαρέεηαη πάλσ ζηηο πιάθεο ηνπ Styrofoam. Η δφλεζε γίλεηαη
πεξηκεηξηθά ηεο πιάθαο θαη νκνηφκνξθα ψζηε λα κελ πξνθαιείηαη
απφκεημε ηεο θνλίαο θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε επηπεδφηεηα ηεο πιάθαο κε
αλνρέο ηεο ηάμεο ηνπ ± 3 mm.
Μεηά ηελ παξαγσγή νη πιάθεο Polytile ζπληεξνχληαη ζηνλ αέξα ζε
θιεηζηφ ρψξν ηνπ εξγνζηαζίνπ γηα 28 εκέξεο. Μεηά ην πέξαο απηνχ ηνπ
ρξφλνπ αθνινπζεί νπηηθφο έιεγρνο πνηφηεηαο ζε θάζε πιάθα θαη
δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο επηπεδφηεηαο.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε παξαγσγή ηνπ εξγνζηαζίνπ δηαθφπηεηαη αλ ε
εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία ππεξβεί ηνπο 35 C ε βξεζεί θάησ ησλ 5 C.
1.2 Αποηελέζμαηα Γοκιμών
Σν εξγαζηήξην πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ δηεμάγεη κηα ζεηξά
πνηνηηθψλ ειέγρσλ ζε εκεξήζηα, εβδνκαδηαία θαη κεληαία βάζε.
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ζιηπηηθήο αληνρήο θαη
δνθηκήο απφηξηςεο γηα ην 2007. Σν εξγαζηήξην ηνπ εξγνζηαζίνπ δηεμάγεη
επίζεο δνθηκέο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο θαη ηζνδχλακνπ άκκνπ γηα ηελ
άκκν ζε εβδνκαδηαία βάζε. Φνξηία πξψησλ πιψλ πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη
κε ηα φξηα ηνπ ΚΣ-97 δελ γίλνληαη δεθηά. ε ιηγφηεξν ζπρλή βάζε
δηεμάγνληαη δνθηκέο απφηξηςεο (abrasion resistance test) θαηά ASTM C94499. Όιεο νη δνθηκέο ζηελ εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε δηεμάγνληαη ζηα
εξγαζηήξηα ηεο DOW.
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Δηθφλα 1 . Απνηειέζκαηα ζιηπηηθήο αληνρήο Ιαλνπαξίνπ-Ννεκβξίνπ 2007, κ.ν. 52,28 MPa,
Sd=2,37
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Δηθφλα 2. Απνηειέζκαηα ειέγρνπ TBS (bonding strength test κεηαμχ θνλίαο θαη
εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο) Ιαλνπαξίνπ-Ννεκβξίνπ 2007, κ.ν. 0,30 MPa. Η αζηνρία
παξαηεξείηαη ζε θάζε δνθηκή ζηελ εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε θαη φρη ζηε δηεπηθάλεηα
εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο θαη θφιιαο.

Πίλαθαο 1. Σππηθέο ηηκέο δνθηκψλ ζπζηαηηθσλ πιηθψλ Polytile
Γηαζηάζεηο πιαθηδίνπ
Πάρνο ζεξκνκνλσηηθνχ
Πάρνο πξνζηαηεπηηθνχ θνληάκαηνο
πλη.Θεξκ.αγσγηκφηεηαο ι ζεξκνκνλσηηθνχ
ζε κέζε ζεξκνθξαζία δνθηκήο 10 C
(90 εκέξεο)
πλη.ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ι πξνζηαηεπηηθνχ
θνληάκαηνο
Αληνρή ζε ζπκπίεζε ζεξκνκνλσηηθνχ
(ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ νξίνπ δηαξξνήο
ή 10% παξακφξθσζε)
Αληνρή θνληάκαηνο ζε απνθφιιεζε
Διάρηζηε αληνρή θνληάκαηνο ζε ζπκπίεζε
(28 εκέξεο)

Polytile
300 mm X 600 mm
50 mm
20 mm

0,028 Kcal/mh C
1,20 Kcal/mh C

0,30 N/mm2
0,25 N/mm2
20 N/mm2

2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΔΣΡΑΜΜΔΝΗ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΗ
2.1 Βαζικέρ απσέρ
Η ζπκβαηηθή κέζνδνο ζεξκνκφλσζεο γηα επηζθέςηκεο επίπεδεο νξνθέο
πξνηείλεη ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ζηεγαλσηηθήο ζηξψζεο πάλσ απφ ηε ζηξψζε
ζεξκνκφλσζεο. Μηα ηέηνηα δηάηαμε κεηψλεη ηνλ θίλδπλν ηεο ζπκπχθλσζεο
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πδξαηκψλ αιιά απμάλεη ηνλ θίλδπλν ζπλνιηθήο αζηνρίαο ηεο ζηεγάλσζεο,
εθφζνλ ηελ αθήλεη εθηεζεηκέλε ζε θαηξηθά θαηλφκελα θαη κεγάιεο
ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο. H θαηαζθεπαζηηθή αξρή ηεο αλεζηξακκέλεο
ζεξκνκφλσζεο επηιχεη ην πξφβιεκα ηνπνζεηψληαο ηε ζεξκνκφλσζε πάλσ
απφ ηε ζηεγαλσηηθή ζηξψζε, δηαηεξψληαο ηελ ζε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία
θνληά ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ θηηξίνπ θαη πξνζηαηεχνληαο
ηελ απφ ηηο θαηαζηξεπηηθέο επηπηψζεηο ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο θαη ηηο
κεραληθέο θαθψζεηο. H ζεξκνκφλσζε πξνζηαηεχεη ηε ζηεγαλσηηθή θάιπςε
απφ:
ηηο κεγάιεο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο: +80νC έσο -20νC.
ηε δηάβξσζε ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ.
ηηο κεραληθέο θαθψζεηο θαηά ηελ θαηαζθεπή, ηε ρξήζε θαη ηε
ζπληήξεζε.
ηελ αλεζηξακκέλε ζεξκνκφλσζε δψκαηνο, ην ζχλζεην ζεξκνκνλσηηθφ
πιαθίδην ηνπνζεηείηαη πάλσ απφ ηε ζηεγαλσηηθή ζηξψζε θαη ζηεξεψλεηαη
θαηάιιεια ψζηε λα ζπγθξαηείηαη απφ ηελ επίπιεπζε θαη ηελ αλχςσζε ηνπ
αλέκνπ. Oη θαηαζθεπέο αλεζηξακκέλεο ζεξκνκφλσζεο κπνξνχλ λα
ρσξηζηνχλ ζε βαξηέο ή ειαθξέο κε βάζε ηνλ ηχπν ηεο θαηαζθεπήο ηνπ
θηηξίνπ. Aλ ε θαηαζθεπή πεξηιακβάλεη πιάθεο Polytile, ν ζρεδηαζκφο ηεο
πιάθαο πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ην θνξηίν ησλ 47 - 48 kg/m2 πνπ επηβάιιεηαη
απφ ην ζχζηεκα αλεζηξακκέλεο ζεξκνκφλσζεο δψκαηνο κε πιάθεο
Polytile.
H βαζηθή θαηαζθεπή ηεο νξνθήο κπνξεί λα είλαη απφ ζθπξφδεκα,
κέηαιιν ή μχιν: πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλε ψζηε λα αληέρεη ηα κέγηζηα
πξνβιεπφκελα θνξηία κε θαηάιιειν ζπληειεζηή αζθαιείαο. Tα δψκαηα κε
αλεζηξακκέλε ζεξκνκφλσζε δέρνληαη ηξία θχξηα θνξηία:
ζηαηηθά θνξηία: ην ίδην βάξνο φισλ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ.
θνξηία αλέκνπ: νη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο πηέζεηο πνπ δξνπλ επάλσ ζηελ
νξνθή ζα πξέπεη λα ππνινγίδνληαη κε ηελ πξφηππε ή ηελ θαηεπζπληηθή
κέζνδν.
θηλεηά θνξηία
ηελ θαηαζθεπή ηεο αλεζηξακκέλεο ζεξκνκφλσζεο δψκαηνο θάπνηα
πνζφηεηα λεξνχ ηεο βξνρήο ( ε νπνία θαη δελ ζα νδεγεζεί απφ ηηο θπζηθέο
θιίζεηο ζηηο πδξνξξνέο) ζα πεξάζεη θάησ απφ ηηο κνλσηηθέο πιάθεο θαη
κπνξεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα πξνθαιέζεη απψιεηα ζεξκφηεηαο. χκθσλα
κε ην EN ISO 6946:1997/A1, παξάξηεκα D4.3, ε επηπιένλ απψιεηα
ζεξκφηεηαο ιφγσ ηνπ λεξνχ ηεο βξνρήο ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί κε κηα
δηφξζσζε ΓU[W/m2xK)] ζην ζπλνιηθφ U-value ηεο θαηαζθεπήο.[Leimer,
Rode, Kunzel, Bednar, 2003]
Γεληθά πξνηείλεηαη γηα αλεζηξακκέλε κφλσζε ε ρξήζε ελφο ζπληειεζηή
πξνζαχμεζεο 20% ζην U-value. [Dow, L68151:P7111, May 2006] Κάησ
απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ε πξνζαχμεζε απηή κπνξεί λα κεησζεί ζην 2%
[BBA 97/3431]
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Καηά ηελ εθαξκνγή πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ζηα εμήο ζεκεία:
Γηα λα έρνπκε ηθαλή απνξξνή πδάησλ ε θιίζε πξέπεη λα είλαη
κεγαιχηεξε απφ 1:80 [BS 6229:2003]
Οη πδξνξξνέο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλεο έηζη ψζηε λα
δέρνληαη ηα φκβξηα ηφζν απφ ηελ πάλσ επηθάλεηα ηνπ Polytile φζν θαη
απφ ηελ θάησ. Γηεπθξηλήζεηο δίλνληαη ζην EN 12056:2000
Γηα ηελ θαιχηεξε απνζηξάγγηζε ησλ φκβξησλ πξνηείλεηαη απφ ην BS
8218:1998 ε ρξήζε ελφο κε πθαληνχ γεσπθάζκαηνο απφ ίλεο
πνιπεζηέξα 130-140 gr/m2. Σν γεσχθαζκα ζα εθαξκνζηεί κεηαμχ ηνπ
Polytile θαη ηεο ζηεγαλσηηθήο ζηξψζεο.
2.2 Χπήζη ηος Polytile
ηηο εθαξκνγέο αλεζηξακκέλεο κφλσζεο, ην ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί πξέπεη λα έρεη κία ζεηξά απφ απμεκέλεο απαηηήζεηο ηηο
νπνίεο ην Polytile θαιχπηεη απφιπηα. πλνπηηθά αλαθέξνληαη θάπνηεο απφ
ηηο θπζηθνκεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ
Γηαηεξεί ηηο ζεξκνκνλσηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο θαη είλαη αλζεθηηθφ ζηελ
απνξξφθεζε ηεο πγξαζίαο κε ηε ρξήζε ηνπ Styrofoam ηεο DOW σο
πιηθφ ζεξκνκφλσζεο. Η ρξήζε εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο κε ηε
ραξαθηεξηζηηθή δνκή θιεηζηψλ θπςειίδσλ πνπ έρεη δηαζθαιίδεη ην
ρακειφ ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο, ηε
ρακειή
πγξναπνξξνθεηηθφηεηα θαη ηελ πςειή αληνρή ζηε ζπκπίεζε.
Έρεη ηθαλνπνηεηηθή αληνρή ζηελ ζπκπίεζε κε ηε ρξήζε ιεπθήο
ηζηκεληνεηδνχο επηθάιπςεο κε ειάρηζηε αληνρή 20 Mpa.
Αληέρεη ζηηο επηδξάζεηο ηνπ θχθινπ πήμεο – ηήμεο ηνπ λεξνχ κε ηε
ρξήζε αεξαθηηθνχ ζην κείγκα ηνπ θνληάκαηνο. Η εηζαγσγή θπζαιίδσλ
αέξα ζην θνλίακα
εθηνλψλεη ηηο εθειθπζηηθέο δπλάκεηο πνπ
αλαπηχζζνληαη απφ ηε πήμε ηνπ λεξνχ ιφγσ παγεηνχ.
2.3 Πεδίο εθαπμογών ηος Polytile
Σν Polytile είλαη ζρεδηαζκέλν γηα λα δίλεη ην κέγηζην δπλαηφ φθεινο ζε
θαηαζθεπέο αλεζηξακκέλεο ζεξκνκφλσζεο δψκαηνο, θαζψο νη πεξηκεηξηθέο
πιεπξέο κε δηακφξθσζε ξακπνηέ (αξζεληθφ – ζειπθφ) εμαζθαιίδνπλ θαιή
ζπλαξκνγή κεηαμχ ησλ πιαθψλ θαη ζηαζεξφηεηα ψζηε λα κε
δεκηνπξγνχληαη ζεξκνγέθπξεο, αιιά θαη λα έρνπκε έλα επηζθέςηκν δψκα.
Απηέο νη ηδηφηεηεο θάλνπλ ηδαληθή ηε ρξήζε ηνπ ζε κεγάιεο επηθάλεηαο
(ζρνιεία, βηνκεραληθά θηίξηα, θ.α.)
ε κηθξφηεξα θηίξηα ή ζε παιαηέο θαηαζθεπέο πξνζθέξεη επθνιία θαη
ηαρχηεηα ηνπνζέηεζεο αιιά θαη κηθξφ βάξνο (46kg/m²) θαηάιιειν γηα
δψκαηα ειάρηζηνπ θνξηίνπ πιαθφζηξσζεο.
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ην Polytile είλαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκν ψζηε
λα κπνξνχλ λα γίλνληαη εχθνια νπνηεζδήπνηε επεκβάζεηο ή επηζθεπέο ζην
θηίξην ή αθφκε θαη θαζ’ χςνο επεθηάζεηο.
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Δηθφλα 3 – Σνπνζεηεκέλν Polytile

3. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2006 αλαηέζεθε ζην ΚΑΠΔ λα δηελεξγήζεη κηα
νηθνλνκνηερληθή έξεπλα γηα ηα νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζεο ηνπ Polytile
Η κειέηε ζηεξίρζεθε ζηελ εμήο βάζε:
Η ειιεληθή επηθξάηεηα δηαηξέζεθε ζε 4 θιηκαηηθέο δψλεο βάζε ησλ
ζπλζεθψλ κέζεο ζεξκνθξαζίαο/ πγξαζίαο/ αλέκνπ θαη ειηνθάλεηαο.
Δμεηάζζεθαλ κηα ηππηθή 4-φξνθε θαηαζθεπή απφ ζθπξφδεκα
(πνιπθαηνηθία) θαη κηα ηππηθή 2-νξνθε θαηαζθεπή απφ ζθπξφδεκα
(κνλνθαηνηθία)
Η ζχγθξηζε ππνιφγηζε ην νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηε εμνηθνλφκεζε
ελέξγεηαο γηα δψκαηα κε ζεξκνκφλσζε απφ Polytile ζε ζρέζε κε κε
ζεξκνκνλσκέλα δψκαηα.
Δμεηάζζεθε επίζεο ε κέζε κείσζε εθπνκπψλ αεξίσλ ξχπσλ ζηελ
αηκφζθαηξα θαη ν κέζνο ρξφλνο απφζβεζεο ηνπ θφζηνπο ηεο
ζεξκνκφλσζεο ηνπ δψκαηνο.
πγθεληξσηηθά ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο
Πίλαθαο 2. Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κε ρξήζε Polytile- Πνιπθαηνηθία
(ΚΑΠΔ, 2006))
Σππηθή
4φξνθε
θαηαζθεπή
Α δψλε
Β δψλε
Γ δψλε
Γ δψλε

πλνιηθή
εμνηθνλφκεζε
ελέξγεηαο
7,31%
7,14%
7,79%

Μέζε κείσζε
εθπνκπψλ CO
CO2,SO2
7,00%
6,6%
7,6%
7,81%

Υξφλνο
απφζβεζεο
θφζηνπο

Μέζν εηήζην
νηθνλνκηθφ
σθεινο κεηα ηελ
απφζβεζε (Δπξψ)
6-8 ρξφληα
302
6-8 ρξφληα
425
5,5-7 ρξφληα
628
4-6 ρξφληα
910
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Πίλαθαο 3. Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κε ρξήζε Polytile- κνλνθαηνηθία
(ΚΑΠΔ, 2006)
Σππηθή
2φξνθε
θαηαζθεπή
Α δψλε
Β δψλε
Γ δψλε
Γ δψλε

πλνιηθή
εμνηθνλφκεζε
ελέξγεηαο
28,90%
31,83%
33,53%

Μέζε κείσζε
εθπνκπψλ CO
CO2,SO2

Υξφλνο
απφζβεζεο
θφζηνπο

39,70%
38,23%
38,82%
34,29%

7-9 ρξφληα
5-7 ρξφληα
3-5 ρξφληα
2-4 ρξφληα

Μέζν εηήζην
νηθνλνκηθφ
σθεινο κεηα ηελ
απφζβεζε (Δπξψ)
744
1133,5
1596,8
2310,4

Δηθφλα 4 – θιηκαηηθέο δψλεο θαηά ΚΑΠΔ

ε γεληθέο γξακκέο ε κειέηε δείρλεη φηη κηα ηππηθή πνιπθαηνηθία ζηελ
Αζήλα ζα κπνξνχζε λα θεξδίζεη πεξίπνπ 1000 Δπξψ ην ρξφλν αλ
ρξεζηκνπνηνχζε Polytile ζην Γψκα ηεο. Γεληθά ηα ελεξγεηαθά νθέιε
κπνξνχλ λα θηάζνπλ κέρξη θαη ην 34% (ειεθηξηθφ ξεχκα + πεηξέιαην
ζέξκαλζεο ή θπζηθφ αέξην) Δθηφο απφ ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο
κεηψλεηαη θαη ε εθπνκπή αεξίσλ ξχπσλ κέρξη 40% .
Αμίδεη λα ηνλίζνπκε φηη ε κειέηε έρεη γίλεη κε νηθνλνκηθά δεδνκέλα
ηνπ 2006. Η επηθαηξνπνίεζε ηεο κειέηεο απηήο κε δεδνκέλα ηνπ 2008 θαη
ηηο απμεκέλεο ηηκέο ηφζν ζην πεηξέιαην φζν θαη ζην ειεθηξηθφ ξεχκα ζα
δψζεη πξνθαλψο πνιχ πην ζεηηθά απνηειέζκαηα.
4. ΤΓΚΡΙΗ ΚΟΣΟΤ
Με ζηφρν λα γλσξίζνπκε ην θφζηνο εθαξκνγήο ηνπ Polytile ζηελ ειιεληθή
αγνξά δηελεξγήζακε ζηηο αξρέο ηνπ 2007 κηα ζεηξά πξνζσπηθψλ
ζπλεληεχμεσλ κε εθαξκνζηέο. Έγηλαλ ζπλνιηθά 10 ζπλεληεχμεηο κε
εθαξκνζηέο νη νπνίνη ζεσξήζεθαλ αληηπξνζσπεπηηθνί ηεο ειιεληθήο
αγνξάο. Σα δεδνκέλα πνπ ηνπο ζέζακε ήηαλ ηα εμήο:

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, 21-23 Μαΐου, 2008

7

Κηίξην κε επίπεδε ζηέγε 150 κ2 ζηελ Αζήλα πνπ απαηηεί ζηεγάλσζε θαη
ζεξκνκφλσζε
Κνζηνιφγεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ εθηφο ηνπ ΦΠΑ θαη ΙΚΑ
χγθξηζε φισλ ησλ αληαγσληζηηθψλ ιχζεσλ ζηεγάλσζεο θαη
ζεξκνκφλσζεο κε φιεο ηηο πηζαλέο απαηηήζεηο βαηφηεηαο
Πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ θφζηε αλα ηεηξαγσληθφ κέηξν:
Σύγκριση Λύσεων Στεγάνωσης και Θερμομόνωσης
70
60

Εσρώ

50
ελάτιζηο

40

μέζη ηιμή

30

μέγιζηο

20

ανεζηρ. με απλή
απόθεζη
ηαραηζόπλακας

ανεζηρ. με
ταλίκι

ανεζηρ. με
polytile

μόνφζη με
βιομητανικό
δάπεδο

ανεζηρ. με
ηαραηζόπλακα

0

κανονική με
υηθίδα

10

Δηθφλα 5 χγθξηζε Λχζεσλ

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:
Οη ιχζεηο πνπ πξνζθέξνπλ εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε βαηφηεηα
(ζπκβαηηθή κε ςεθίδα θαη αλεζηξακκέλε κε ραιίθη) βξίζθνληαη ζην ίδην
ρακειφ επίπεδν θφζηνπο. (πεξίπνπ 32-35 Δπξψ /m2).Απηέο νη ιχζεηο
αλαθέξνληαη ζε θηίξηα κε νξνθέο πξαθηηθά κε πξνζβάζηκεο
Οη ιχζεηο πνπ πξνζθέξνπλ πεξηνξηζκέλε βαηφηεηα (polytile θαη απιή
απφζεζε ηαξαηζφπιαθαο) βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν
θφζηνπο.(πεξίπνπ 42 Δπξψ /m2) Σν Polytile πξνζθέξεη ην πιενλέθηεκα
κηα βηνκεραλνπνηεκέλεο ιχζεο
Λχζεηο πνπ πξνζθέξνπλ πιήξε βαηφηεηα είλαη ζεκαληηθά
αθξηβφηεξεο (>>45 Δπξψ /m) θαη αλαθέξνληαη ζε θηίξηα δηαθνξεηηθψλ
απαηηήζεσλ.
5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε ρξήζε ηνπ Polytile ζε
κηα επίπεδε νξνθή πξνζθέξεη ηα εμήο πιενλεθηήκαηα:
Πξντφλ βηνκεραλνπνηεκέλεο, ειεγρφκελεο θαη ζηαζεξήο παξαγσγήο
ρξεζηκνπνηψληαο έλα αμηφπηζην κνλσηηθφ πιηθφ.
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Η ρξήζε ηνπ ζε έλα ζχζηεκα αλεζηξακκέλεο κφλσζεο νξνθήο
πξνζηαηεχεη ηε ζηεγαλσηηθή ζηξψζε απφ θαηξηθέο θαηαπνλήζεηο θαη
γήξαλζε
Έρεη κηθξφ ζρεηηθά βάξνο θαη είλαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκν.
Γελ ππάξρνπλ ζεξκηθέο γέθπξεο ράξε ζηελ ξακπνηέ δηακφξθσζε ησλ
αθκψλ ηνπ.
Πξνζθέξεη ζεκαληηθά νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληνινγηθά νθέιε
Δίλαη ην νηθνλνκηθφηεξν ζχζηεκα ζε ζρέζε κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα πνπ
πξνζθέξεη.
6. ΑΝΑΦΟΡΔ
Tεσνικέρ εκθέζειρ
DOW-ιχζεηο δφκεζεο (2007)
Κ.Α.Π.Δ. “Σερλννηθνλνκηθή Μειέηε ελεξγεηαθήο
ζεξκνκνλσηηθνχ πιαθηδίνπ δσκάησλ-Polytile” (2006)
DOW – L68151:P7111, May 2006

ζπκπεξηθνξάο

Ππόηςπα (standards)
ASTM C39/C39M-05e1 Standard Test Method for Compressive Strength
of Cylindrical Concrete Specimens(2003)
BS EN 13892-2:2002 Methods of test for screed materials.
Determination of flexural and compressive strength(2002)
BS 5075-2:1982 Concrete admixtures. Specification for air-entraining
admixtures(1982)
DD CEN/TS 772-22:2006 Methods of test for masonry units.
Determination of freeze/thaw resistance of clay masonry units(2006)
EN ISO 6946:1997 Building components and building elements.
Thermal resistance and thermal transmittance. Calculation method
British board of Agrement No 97/3431, August 2003
EN 12056-1:2000 Gravity drainage systems inside buildings. General
and performance requirements
EN 13164:2001 Thermal insulation products for building –Factory made
products of extruded polysterine
BS 6229:2003 Flat roofs with continuously supported coverings. Code of
practice
BS 8218:1998 Code of practice for mastic asphalt roofing
British Board of Agrément(BBA) No 97/3431, August 2003
Π.Γ. 1.6.4.7.1979 (ΦΔΚ 362Γ’) «Καλνληζκφο δηα ηελ ζεξκνκφλσζε
Κηηξίσλ»
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Άπθπα
Bofah, Gerhard, Kramer, WSP Consulting Engineers, Sep 1995,
Calculation of Pressure equilibration underneath loose-laid, flow permeable
roof insulation boards.
Leimer, Rode, Kunzel, Bednar , BBS, 2003, Requirements of ionverted
roofs with a drainage layer.
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