Λύσεις θερμομόνωσης
Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτηρίων
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου ΚΕΝΑΚ
και τα επιδοτούμενα προγράμματα

Το παρόν τεχνικό εγχειρίδιο δημιουργήθηκε με σκοπό να
βοηθήσει τον αναγνώστη να κατανοήσει με απλό τρόπο
τις βασικές έννοιες της μόνωσης που πρέπει να γνωρίζει
κάποιος που επιθυμεί να προβεί σε ενεργειακή αναβάθμιση
μιας κατασκευής.
Η επιλογή των λύσεων έγινε με βάση τις συνηθέστερες
επεμβάσεις που μπορούμε να έχουμε σε υφιστάμενη μη
μονωμένη ή ελλιπώς μονωμένη κατασκευή.
Το τεχνικό τμήμα της FIBRAN είναι πρόθυμο να σας
ενημερώσει για τις δυνατότητες που μπορεί να έχετε σε πιο
σύνθετες και εξειδικευμένες κατασκευές, όπως αεριζόμενες
και επενδεδυμένες όψεις, φυτεμένα δώματα, μόνωση
σωληνώσεων, κ.τ.λ.
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Γιατί μονώνουμε τα κτήρια

Οικονομικό όφελος
& όφελος για το περιβάλλον

Οικονομικό όφελος & όφελος για το περιβάλλον

Τα κτήρια είναι υπεύθυνα για την κατανάλωση του 40%
της παγκόσμιας ενέργειας. Η θερμομόνωση των κατοικιών
σύμφωνα με τον κανονισμό θερμομόνωσης θα μπορούσε
να εξοικονομήσει ετησίως στους ιδιοκτήτες κατοικιών
περίπου 3,3 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, δηλαδή 360
δισεκατομμύρια €.

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

Η Ελλάδα συμμορφούμενη με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
συνέταξε το νέο ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής
Απόδοσης Κτηρίων), στον οποίο προβλέπονται μεγαλύτερα
πάχη θερμομόνωσης από αυτά που προέβλεπε ο
προηγούμενος Κανονισμός, για την επίτευξη του στόχου
μείωσης της καταναλώσιμης ενέργειας. Παράλληλα, με
την απαίτηση έκδοσης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής
Απόδοσης, το οποίο δηλώνει την ενεργειακή κλάση του
κτηρίου (δηλαδή πόσες kWh καταναλώνει ετησίως ανά
τ.μ. για θέρμανση, ψύξη, φωτισμό, ζεστό νερό) συμβάλλει
στην ευαισθητοποίηση των ιδιοκτητών, εκμισθωτών
και αγοραστών για τα ενεργειακά χαρακτηριστικά κάθε
ακινήτου.
Παράλληλα, με μια σειρά από επιδοτούμενα προγράμματα
ενεργειακής αναβάθμισης παλαιών κτηρίων η πολιτεία
ενισχύει τον περιορισμό της ενέργειας που καταναλώνουν
και βελτιώνει την ενεργειακή τους κλάση.
*Πηγή EURIMA
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Γιατί μονώνουμε τα κτήρια
Το ετήσιο οικονομικό όφελος από την εξοικονόμηση ενέργειας
σε μια κατοικία είναι τόσο μεγάλο, που η δαπάνη για τη
θερμομόνωση αποσβένεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Η αξία του ακινήτου αυξάνεται, καθώς το κόστος χρήσης της
κατοικίας παραμένει για μια ζωή εξαιρετικά χαμηλό.

Ποιότητα ζωής
Και ενώ μετά την θερμομόνωση το οικονομικό όφελος
είναι τεράστιο, το όφελος στην ποιότητα της ζωής μας
είναι ακόμη σημαντικότερο καθώς επιτυγχάνεται:
Βελτίωση της θερμικής άνεσης και της ποιότητας του
εσωτερικού περιβάλλοντος.
Ελαχιστοποίηση θερμογεφυρών και αποφυγή
συμπύκνωσης υδρατμών και ανάπτυξης
μικροοργανισμών.
Δυνατότητα παράλληλης βελτίωσης ηχομόνωσης
και πυροπροστασίας της κατασκευής.
Αύξηση της αντοχής του κτηρίου σε κλιματικές
καταπονήσεις και φθορές.
Συνολική βελτίωση της αισθητικής με επιλογή
μοντέρνων υλικών επίχρισης ή επικάλυψης.
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Πάχη μόνωσης

και εξοικονόμηση ενέργειας

Πάχη μόνωσης και εξοικονόμηση ενέργειας

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ενδεικτικά
παραδείγματα εξοικονόμησης ανάλογα με το δομικό
στοιχείο και σύμφωνα με τα νέα απαιτούμενα πάχη
θερμομόνωσης. Τα παραδείγματα αφορούν τέσσερις
διαφορετικές πόλεις που βρίσκονται αντίστοιχα στις
τέσσερις διαφορετικές κλιματικές ζώνες που ορίζει ο
νέος κανονισμός.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (kWh/m2 - lt/m2)
FIBRANxps
ή FIBRANgeo

Χωρίς
Θερμομόνωση
Α Ζώνη (Ηράκλειο)
Τοιχοποιία

● Θέρμανση
● Ψύξη

Απαιτήσεις
Κανονισμού
Θερμομόνωση 5 cm

32,07 /3,96
18,56/2,29

4,14/0,51
3,74/0,46
Θερμομόνωση 6 cm

Δώμα

● Θέρμανση
● Ψύξη

41,09/ 5,07
23,79/2,94

3,71/0,46
3,35/0,41
Θερμομόνωση 6 cm

Β Ζώνη (Αθήνα)
Τοιχοποιία

● Θέρμανση
● Ψύξη

50,10/6,19
21,93/2,71

Δώμα

● Θέρμανση
● Ψύξη

64,20/7,93
28,11/3,47

5,70/0,70
3,78/0,47
Θερμομόνωση 6 cm

Γ Ζώνη (Θεσ/νίκη)
Τοιχοποιία

● Θέρμανση
● Ψύξη

6,45/0,80
3,96/0,49
Θερμομόνωση 6 cm

70,21/8,67
16,74/2,07

8,68/1,07
2,67/0,33
Θερμομόνωση 8 cm

Δώμα

● Θέρμανση
● Ψύξη

69,64/8,60
21,45/2,65

Δ Ζώνη (Φλώρινα)

7,99/0,99
2,46/0,30
Θερμομόνωση 7 cm

Τοιχοποιία

● Θέρμανση
● Ψύξη

86,01/10,62
8,77/1,08

Δώμα

● Θέρμανση
● Ψύξη

110,22/13,61
11,24/1,39

12,29/1,52
1,25/0,15

FIBRANxps
ή FIBRANgeo

Ισχυρή
Θερμομόνωση

FIBRANxps
ή FIBRANgeo

FIBRANxps
ή FIBRANgeo

Βέλτιστη
Θερμομόνωση

Κτήριο Χαμηλής
Ενεργειακής
Κατανάλωσης

Θερμομόνωση 10 cm Θερμομόνωση 15 cm Θερμομόνωση 25 cm

2,50/0,31
2,26/0,28

1,73/0,21
1,56/0,19

1,12/0,14
1,01/0,13

Θερμομόνωση 10 cm Θερμομόνωση 15 cm Θερμομόνωση 25 cm

2,50/0,31
2,26/0,28

1,73/0,21
1,56/0,19

1,12/0,14
1,01/0,13

Θερμομόνωση 10 cm Θερμομόνωση 15 cm Θερμομόνωση 25 cm

4,35/0,54
2,67/0,33

3,00/0,37
1,84/0,23

1,95/0,24
1,20/0,15

Θερμομόνωση 10 cm Θερμομόνωση 15 cm Θερμομόνωση 25 cm

4,35/0,54
2,67/0,33

3,00/0,37
1,84/0,23

1,95/0,24
1,20/0,15

Θερμομόνωση 10 cm Θερμομόνωση 15 cm Θερμομόνωση 25 cm

6,62/0,82
2,04/0,25

4,57/0,56
1,41/0,17

2,97/0,34
0,91/0,11

Θερμομόνωση 10 cm Θερμομόνωση 15 cm Θερμομόνωση 25 cm

6,62/0,82
2,04/0,25

4,57/0,56
1,41/0,17

2,97/0,34
0,91/0,11

Θερμομόνωση 10 cm Θερμομόνωση 15 cm Θερμομόνωση 25 cm

10,48/1,29
1,07/0,13

7,23/0,89
0,74/0,09

4,70/0,58
0,48/0,06

Θερμομόνωση 10 cm Θερμομόνωση 15 cm Θερμομόνωση 15 cm Θερμομόνωση 25 cm

10,48/1,29
1,07/0,13

7,23/0,89
0,74/0,09

7,23/0,89
0,74/0,09

4,70/0,58
0,48/0,06

Υπόμνημα Πίνακα
•
•
•
•
•
•

Οι υπολογισμοί γίνονται σύμφωνα με το νέο ΚΕΝΑΚ.
lt/m2 η ισοδύναμη ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας σε lt/m2 πετρελαίου.
Συντελεστής θερμοπερατότητας αμόνωτου τοίχου (85 % τούβλα και 15% Ο/Σ) 2,38 W/m2K
Συντελεστής θερμοπερατότητας αμόνωτου δώματος 3,05 W/m2K
Συντελεστές θερμοπερατότητας μονωμένου τοίχου και δώματος σύμφωνα με το νέο ΚΕΝΑΚ
Οι Βαθμοημέρες θέρμανσης (με θερμοκρασία βάσης 16 /18 οC) και ψύξης (με θερμοκρασία βάσης 20 ο C)
σύμφωνα με την μελέτη του Κ. Παπακώστα «Εκτίμηση Βαθμοημερών Ελληνικών Πόλεων (2005)
• Ο συντελεστής χρήσης θέρμανσης 0,70 και ψύξης 1.

Από όλα τα υλικά μίας κατασκευής μόνο τα θερμομονωτικά υλικά
αποσβένουν το κόστος αγοράς και τοποθέτησής τους .
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Ζώνη Α
Ζώνη Β
Ζώνη Γ
Ζώνη Δ
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FIBRANgeo

Πετροβάμβακας

Προϊόντα που δίνουν λύσεις

Το βιοκλιματικό
θερμομονωτικό υλικό

0751

Το βασικό μονωτικό της βιοκλιματικής
αρχιτεκτονικής, εξασφαλίζει θερμομόνωση,
ηχομόνωση, πυροπροστασία και παθητικό
αερισμό.

• Ανόργανο και αδρανές υλικό, ανοιχτής δομής.
• Χαμηλός συντελεστής
θερμικής αγωγιμότητας.

• Εξαιρετική διαπνοή (μ=1).
• Υψηλή ηχοαπορρόφηση

σε μεγάλο εύρος συχνοτήτων (αw=1).

• Άκαυστο υλικό Α1.
• Μέγιστη θερμοκρασία

λειτουργίας μέχρι 700ο C.

• Το μονωτικό με το μεγαλύτερο
αριθμό εφαρμογών.

• Πιστοποίηση CE κατά
ΕΝ 13162, ΕΝ 13501-1,
ETAG 004, EUCEB.
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FIBRANxps

Εξηλασμένη πολυστερίνη
Το απόλυτο
θερμομονωτικό υλικό

Το αφρώδες μονωτικό με τη μικρότερη
απορρόφηση νερού, το σταθερότερο
συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας
σε βάθος χρόνου και τις υψηλότερες
μηχανικές αντοχές.

• Κλειστές πολυεδρικές μικροκυψέλες

αφρώδους δομής διαμέτρου 50 μm.

• Πάχος τοιχωμάτων κυψελίδων 1 μm.
• Μόνο 3% του όγκου της πλάκας
αποτελείται από τα τοιχώματα των
μικροκυψελών.

• Το 97% του υλικού αποτελείται από
αδρανές αέριο και αέρα.

• Πιστοποίηση CE κατά EN 13164,
EN 13501-1, ETAG 004.
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Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης
με πετροβάμβακα πλεκτής ίνας
FIBRANgeo BP-ETICS
1. Διακοσμητικό επίχρισµα
2. Εξωτερικό οπλισμένο επίχρισμα
3. Πετροβάμβακας πλεκτής ίνας 8
FIBRANgeo BP-ETICS
4. Βύσµατα στερέωσης
5. Τσιμεντόκολλα
6. Υφιστάμενος εξωτερικός σοβάς
7. Οπτοπλινθοδοµή ή Οπλισμένο
σκυρόδεμα
8. Εσωτερικός σοβάς
ΜΕΣΑ

6

4
5

2

1

7
3

ΤΟΙΧΟΣ

ΕΞΩ

Οφέλη

•
•
•
•
•
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Μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων για θέρμανση και ψύξη.
Πυροπροστασία και βελτίωση της Ηχομόνωσης.
Εξαιρετική διαπνοή του τοίχου.
Πλήρης εκμετάλλευση της θερμοχωρητικότητας του τοίχου.
Ελαχιστοποίηση των θερμογεφυρών και αποφυγή
συμπύκνωσης υδρατμών και ανάπτυξης μικροοργανισμών.

•

Μείωση της ταχύτητας θέρμανσης της τοιχοποιίας το
καλοκαίρι.

•
•

Μέγιστη προστασία όψεων από κλιματικές καταπονήσεις.

•
•
•

Κέρδος πολύτιμου εσωτερικού χώρου.

Ευελιξία στην τελική διαμόρφωση της όψης (υφή,
χρωματισμός).
Αύξηση της αξίας του ακινήτου.
Πλήρης έλεγχος της κατασκευής βάσει προδιαγραφών και
πιστοποιήσεων.

Τα πλεονεκτήματα της λύσης
με FIBRANgeo BP- ETICS:
Ο πετροβάμβακας FIBRANgeo BP-ETICS είναι άκαυστο
μονωτικό υλικό, αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες και
εξασφαλίζει, παράλληλα με τη θερμομόνωση, και
την πυροπροστασία των κτηρίων. Γι’ αυτό οι σχετικοί
κανονισμοί εγκρίνουν τον πετροβάμβακα ως μονωτικό
υλικό ιδίως για τα ψηλά κτήρια και τα κτήρια δημόσιας
χρήσης (ξενοδοχεία, σχολεία, κ.ά.).
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των συστημάτων με
πετροβάμβακα είναι το όφελος που προκύπτει στην
ηχομόνωση. Τα αφρώδη μονωτικά δε συνεισφέρουν
στην ηχομείωση από τον αερόφερτο ήχο. Αντίθετα,
ο πετροβάμβακας έχει υψηλό συντελεστή
ηχοαπορρόφησης και συνεισφέρει στην ηχομόνωση,
καθιστώντας το σύστημα ελκυστικό ιδιαίτερα σε κτήρια
που βρίσκονται σε περιοχές με έντονη κυκλοφοριακή
κίνηση και γενικότερα προβλήματα ηχορύπανσης.
Τα συστήματα με πετροβάμβακα υπερτερούν έναντι
όλων των αφρωδών μονωτικών σε ότι αφορά τη διαπνοή
του τοίχου, γεγονός που καθιστά τον πετροβάμβακα
αγαπημένο υλικό της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής,
καθώς επιτρέπει τον παθητικό αερισμό της κατασκευής.
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Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης
με εξηλασμένη πολυστερίνη
FIBRANxps ETICS GF
1. Διακοσμητικό επίχρισµα
2. Εξωτερικό οπλισμένο
βασικό επίχρισμα
3. Εξηλασµένη πολυστερίνη 8
FIBRANxps ETICS GF
4. Βύσµατα στερέωσης
5. Τσιμεντόκολλα
6. Υφιστάμενος εξωτερικός σοβάς
7. Οπτοπλινθοδομή
ή Οπλισμένο σκυρόδεμα
8. Εσωτερικός σοβάς
ΜΕΣΑ

6
7

4
5
2

1

3

ΤΟΙΧΟΣ

ΕΞΩ

Οφέλη

•

Μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων για θέρμανση και ψύξη.

• Ελαχιστοποίηση των θερμογεφυρών και αποφυγή
συμπύκνωσης υδρατμών και ανάπτυξης μικροοργανισμών.
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•

Πλήρης εκμετάλλευση της θερμοχωρητικότητας του τοίχου.

•

Μείωση της ταχύτητας θέρμανσης της τοιχοποιίας το
καλοκαίρι.

•

Μέγιστη προστασία όψεων από κλιματικές καταπονήσεις.

•

Ευελιξία στην τελική διαμόρφωση της όψης (υφή,
χρωματισμός).

•

Κέρδος πολύτιμου εσωτερικού χώρου.

•

Αύξηση της αξίας του ακινήτου.

•

Πλήρης έλεγχος της κατασκευής βάσει προδιαγραφών και
πιστοποιήσεων.

Τα πλεονεκτήματα της λύσης
με FIBRANxps ΕΤΙCS GF:
Η εξηλασμένη πολυστερίνη είναι το αφρώδες
μονωτικό με την μικρότερη δυνατή απορρόφηση
νερού. Έτσι, συγκριτικά με τα άλλα αφρώδη
μονωτικά εξασφαλίζει μεγαλύτερη σταθερότητα των
θερμομονωτικών ιδιοτήτων σε βάθος χρόνου.
Η ειδική σύνθεσή της, με τα εξαιρετικά λεπτά
τοιχώματα των κυψελίδων και την κατάλληλη
επιφανειακή επεξεργασία, εξασφαλίζει την
απαιτούμενη ισορροπημένη διαπνοή της τοιχοποιίας.
Το FIBRANxps ΕΤΙCS GF παρουσιάζει υψηλότερες
μηχανικές αντοχές και άριστη πρόσφυση στα
κονιάματα σε σχέση με τα άλλα αφρώδη μονωτικά.
Έτσι, απαιτεί πολύ μικρότερη μηχανική στερέωση ή και
καθόλου, αντέχει περισσότερο σε χτυπήματα και δίνει
τη δυνατότητα επικόλλησης βαρύτερων επενδύσεων
τεχνητής ή φυσικής πέτρας, πλακιδίων κ.τ.λ.
Δυνατότητα δημιουργίας διακοσμητικών σκοτιών.
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Εσωτερική θερμομόνωση
με πετροβάμβακα FIBRANgeo B-570
ή B-050 και γυψοσανίδα
6

2

4

3
5

1. Γυψοσανίδα
2. Μεταλλικός σκελετός
3. Πετροβάμβακας FIBRANgeo
B-570 ή B-050
4. Eσωτερικός σοβάς
5. Οπτοπλινθοδοµή
ΕΞΩ
6. Εξωτερικός σοβάς

1

ΤΟΙΧΟΣ

ΜΕΣΑ

Οφέλη

•

Μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων για θέρμανση και ψύξη.

•

Πυροπροστασία και βελτίωση της Ηχομόνωσης.

•

Δυνατότητα δημιουργίας αρχιτεκτονικών τελειωμάτων
(εσοχές, κρυφός φωτισμός, κ.τ.λ.).

•

Αύξηση της αξίας του ακινήτου.

•

Πλήρης έλεγχος της κατασκευής βάσει προδιαγραφών και
πιστοποιήσεων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η θερμομόνωση από την εσωτερική
πλευρά έχει αρκετά μειονεκτήματα όπως: αδυναμία πλήρους εξάλειψης
θερμογεφυρών, μείωση ωφέλιμου χώρου κατοικίας, αδυναμία
εκμετάλλευσης της θερμοχωρητικότητας του τοίχου, ανεπαρκής
περιορισμός της θερμοεισδοχής το καλοκαίρι.
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Τα πλεονεκτήματα της λύσης
με FIBRANgeo B-570 ή B-050:
Σε περίπτωση αδυναμίας κατασκευής
συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης
(π.χ. λόγω ύπαρξης εμφανούς
οπτοπλινθοδομής, μεσοτοιχία σε επαφή με άλλο
διαμέρισμα), η επέμβαση ενεργειακής αναβάθμισης του
τοίχου μπορεί να εκτελεστεί από την εσωτερική πλευρά.
Η χρήση συστημάτων πετροβάμβακα εξασφαλίζει
παράλληλα με τη θερμομόνωση και την πυροπροστασία
της κατασκευής.
Σημαντικό είναι το όφελος που προκύπτει σε ότι αφορά
την ηχομόνωση, για κατασκευές σε περιοχές με έντονη
κυκλοφοριακή κίνηση και γενικότερα προβλήματα
ηχορύπανσης.
Ο πετροβάμβακας επιτρέπει την εξαιρετική διαπνοή του
τοίχου και τον παθητικό αερισμό της κατασκευής.
Η μόνωση στο εσωτερικό εξασφαλίζει υψηλή ταχύτητα
θέρμανσης του χώρου τον χειμώνα ή ψύξης το καλοκαίρι,
αλλά και σχετικά γρήγορη απώλεια της θερμότητας ή
ψύξης, όταν διακόψουμε αντίστοιχα την λειτουργία των
συστημάτων θέρμανσης και ψύξης.
Το χειμώνα παρέχει περισσότερη θερμική άνεση, καθώς
η θερμοκρασία του αέρα στο εσωτερικό χώρο είναι
περίπου η ίδια με την επιφανειακή θερμοκρασία των
τοίχων. Αποτέλεσμα είναι η κυκλοφορία του εσωτερικού
αέρα να μη γίνεται αισθητή, να μην υπάρχει η αίσθηση
του ψυχρού τοίχου και να αποφεύγεται το φαινόμενο
της επιφανειακής συμπύκνωσης των υδρατμών και της
ανάπτυξης μούχλας.
Η γυψοσανίδα είναι ένα υλικό που επιτρέπει παράλληλα
τη διακοσμητική παρέμβαση στον τοίχο με τη δημιουργία
ιδιαίτερων κατασκευών.
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Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης
πιλοτής με πετροβάμβακα
FIBRANgeo BP-ETICS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7. Βύσματα στερέωσης
8. Εξωτερικό επίχρισμα οπλισμένο
με υαλόπλεγμα
9. Διακοσμητικό επίχρισμα

Πλακίδια
Κόλλα πλακιδίων
Γαρμπιλοσκυρόδεμα
Οπλισμένο σκυρόδεμα
Κόλλα
Πετροβάμβακας
FIBRANgeo BP-ETICS

1
3
7

6

4

2

8

5

ΠΙΛΟΤΗ

9

Οφέλη
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•

Μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων για θέρμανση και ψύξη.

•

Πυροπροστασία και βελτίωση της Ηχομόνωσης.

•

Ελαχιστοποίηση των θερμογεφυρών και αποφυγή
συμπύκνωσης υδρατμών και ανάπτυξης μικροοργανισμών.

•

Πλήρης εκμετάλλευση της θερμοχωρητικότητας
του δαπέδου.

•

Ευελιξία στην τελική διαμόρφωση της επιφάνειας
(υφή, χρωματισμός).

•

Αύξηση της αξίας του ακινήτου.

•

Πλήρης έλεγχος της κατασκευής βάσει προδιαγραφών
και πιστοποιήσεων.

Τα πλεονεκτήματα της λύσης
με FIBRANgeo BP-ETICS:
Η χρήση συστημάτων με πετροβάμβακα εξασφαλίζει
παράλληλα με τη θερμομόνωση και την πυροπροστασία
της κατασκευής.
Σε αντίθεση με τα αφρώδη μονωτικά σε περίπτωση
πυρκαγιάς, η φωτιά δε διαδίδεται σε άλλους ορόφους,
ούτε υποβαθμίζεται η στατική και αντισεισμική επάρκεια
του κτηριακού σκελετού λόγω ανάπτυξης υψηλών
θερμοκρασιών. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ιδιαίτερης
σημασίας για χώρους πιλοτής καθώς είναι συχνά χώροι
στάθμευσης αυτοκινήτων.
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των συστημάτων με
πετροβάμβακα είναι το όφελος που προκύπτει σε
ότι αφορά την ηχομόνωση. Ο πετροβάμβακας έχει
υψηλό συντελεστή ηχοαπορρόφησης και βελτιώνει
την ηχομόνωση, καθιστώντας το σύστημα ελκυστικό
ιδιαίτερα για τους χώρους πιλοτής που αποτελούν
χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων όλο το 24ωρο.

17

Σύστημα θερμομόνωσης πιλοτής με
πετροβάμβακα FIBRANgeo B-570
και γυψοσανίδα
1.
2.
3.
4.
5.

Πλακίδια
Κόλλα πλακιδίων
Γαρμπιλοσκυρόδεμα
Οπλισμένο σκυρόδεμα
Μεταλλικός σκελετός

8

6. Πετροβάμβακας FIBRANgeo B-570
7. Ανθυγρή γυψοσανίδα Technogips
8. Tσιμεντοσανίδα Shera/Hekimboard

6

1

3

ΠΙΛΟΤΗ

5

4

2

7

Οφέλη

• Μείωση ενεργειακών απαιτήσεων για θέρμανση και ψύξη.
• Πυροπροστασία και βελτίωση της Ηχομόνωσης.
• Ταχύτητα κατασκευής και ευκολία τοποθέτησης φωτιστικών.
• Ελαχιστοποίηση θερμογεφυρών και αποφυγή ανάπτυξης
μικροοργανισμών.

• Αύξηση της θερμοχωρητικότητας του δαπέδου.
• Αύξηση της αξίας του ακινήτου.
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Τα πλεονεκτήματα της λύσης
με FIBRANgeo B-570:
Η επένδυση της οροφής στην πιλοτή με πετροβάμβακα
και ανθυγρή γυψοσανίδα είναι μια εργασία θερμομόνωσης
σημαντικά ταχύτερη και οικονομικότερη σε σχέση με
την τοποθέτηση συστήματος θερμοπρόσοψης.
Παράλληλα μας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστούμε
με μεγαλύτερη ευκολία στοιχεία που είναι ήδη
τοποθετημένα στην πιλοτή όπως φωτιστικά, πινακίδες
καταστημάτων κ.τ.λ.
Όπως και στα συστήματα θερμοπρόσοψης με
πετροβάμβακα, έτσι και στην κατασκευή της επένδυσης
με γυψοσανίδα, μαζί με την ισχυρή θερμομόνωση,
εξασφαλίζουμε πυροπροστασία έναντι πυρκαγιάς και
πρόσθετη ηχομόνωση από τη χρήση της πιλοτής ως
χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων.
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Ηχομόνωση Δαπέδου ορόφου με πετροβάμβακα
FIBRANgeo υψηλών αντοχών και τελείωμα
πλακίδια ή μάρμαρο.
1

7
6
5
4
3
2

ΔΑΠΕΔΑ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Τοιχοποία
Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Πετροβαβμακας FIBRANgeo Β-051, Β-571, ΒP 30, ΒP 40 ή BP 50
Μεμβράνη διογκωμένου πολυαιθυλενίου FIBRANxpe
Ελαφροσκυρόδεμα
Κόλλα
Πλακίδιο - Μάρμαρο

Οφέλη

•

Μείωση του κτυπογενούς θορύβου.

•

Εκτός από ηχομόνωση προσδίδει βελτίωση
της ακουστικής του χώρου, θερμομόνωση και
πυροπροστασία στην κατασκευή

•
•

Αύξηση της αξίας του ακινήτου.

Πλήρης έλεγχος της κατασκευής βάση προδιαγραφών και
πιστοποιήσεων.
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Ηχομόνωση Δαπέδου ορόφου με
πετροβάμβακα FIBRANgeo υψηλών αντοχών
και τελείωμα ξύλινο δάπεδο.
1
7

8

3

6
5

4

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Τοιχοποιία
Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Πετροβάμβακας FIBRANgeo Β-051, Β-571, BP 40, BP 50 ή BP 70
Υπόστρωμα ξύλινου δαπέδου (π.χ. κόντρα πλακέ θαλάσσης)
Ελαστικό υπόστρωμα FIBRANxpe
Ξύλινο δάπεδο (π.χ. τύπου laminate)
Ελαστική σφράγιση αρμού διαστολής
Σοβατεπί

Τα πλεονεκτήματα της λύσης
με FIBRANgeo
Ο πετροβάμβακας είναι το καταλληλότερο υλικό για
ηχομόνωση καθώς η ελαστικότητα που προσφέρει η
δομή του μειώνει τους κραδασμούς και αυξάνει την
ηχομείωση.
Στην περίπτωση ξύλινου καρφωτού δαπέδου θα πρέπει
να εφαρμοστούν ειδικές αντικραδασμικές εδράσεις σε
επαφή με την πλάκα δαπέδου και την τοιχοποιία, για την
αποφυγή ηχογεφυρών.
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Αντεστραμμένη θερμομόνωση δώματος
με εξηλασμένη πολυστερίνη
FIBRANxps TL
1. FIBRANxps TL εξηλασμένη πολυστερίνη
με επικάλυψη τσιμεντοκονίας
ή κεραμικού πλακιδίου
2. Στεγανοποιητική
μεμβράνη
3. Στρώση κλίσεων
4. Οπλισμένο
σκυρόδεμα
5. Εσωτερικό
επίχρισμα

2

1

3
4
5

ΔΩΜΑ

Οφέλη

•

Μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων για θέρμανση και ψύξη.

•

Επίτευξη δροσερότερου εσωτερικού χώρου το καλοκαίρι.

•

Πλήρης εκμετάλλευση της θερμοχωρητικότητας
της ταράτσας.

•

Μέγιστη προστασία της στεγανοποιητικής στρώσης από
κλιματικές καταπονήσεις.

•

Αποφυγή συμπύκνωσης υδρατμών και ανάπτυξης
μικροοργανισμών.

•

Γρήγορη, εύκολη και ελαφριά κατασκευή.

•

Αύξηση της αξίας του ακινήτου.

•

Πλήρης έλεγχος της κατασκευής βάσει προδιαγραφών και
πιστοποιήσεων.
Εναλλακτικά των πλακών FIBRANxps TL για μη βατά δώματα,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν απλές πλάκες FIBRANxps και να
επικαλυφθούν με διαπνέουσα μεμβράνη ή γεωϋφασμα και πλάκες
πεζοδρομίου ή βότσαλα.
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Τα πλεονεκτήματα της λύσης
με FIBRANxps TL:
Το χαμηλό βάρος του μονωτικού (44 Kg/m² το
TL), επιβαρύνει ελάχιστα τις ταράτσες από άποψη
στατικότητας, καθιστώντας το κατάλληλο ακόμα και
για παλαιά κτήρια χωρίς την ανάγκη αφαίρεσης των
υφιστάμενων υποστρωμάτων (π.χ. μωσαϊκό).
Κατά τους χειμερινούς μήνες αυξάνεται η ωφέλιμη
θερμοχωρητικότητα της πλάκας, ενώ το καλοκαίρι,
καθώς μειώνεται η ταχύτητα θερμοεισδοχής, αυξάνεται η
θερμική αδράνεια, διατηρώντας δροσερό το εσωτερικό
περιβάλλον.
Η θερμομόνωση προστατεύει την στεγανοποίηση
διατηρώντας τη θερμοκρασία της σταθερή, παρόμοια με
τη θερμοκρασία του εσωτερικού του κτηρίου, αυξάνοντας
έτσι σημαντικά τη διάρκεια ζωής της στεγανοποίησης σε
σχέση με τη συμβατική μέθοδο θερμομόνωσης δώματος.
Η υγρασία ανάμεσα στις μονωτικές πλάκες δεν επηρεάζει
την θερμομονωτική ικανότητα της εξηλασμένης
πολυστερίνης, θα πρέπει όμως οι πλάκες να εφάπτονται
καλά στο υπόστρωμα.
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Συμβατική θερμομόνωση δώματος
με εξηλασμένη πολυστερίνη FIBRANxps 300

2
3
1
8

5

4
6
7

ΔΩΜΑ

1. Τελική επίστρωση με ασφαλτόπανο
2. Στεγανοποιητική μεμβράνη
3. Τσιμεντοκονία κλίσεων
4. FIBRANxps 300 εξηλασμένη
πολυστερίνη

5. Παλιό γέμισμα π.χ. μωσαϊκό
6. Οπλισμένο σκυρόδεμα
7. Εσωτερικό επίχρισμα
8. Ελαστική σφράγιση αρμών
διαστολής

Οφέλη

• Μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων για θέρμανση και ψύξη.
• Επίτευξη δροσερότερου εσωτερικού χώρου το καλοκαίρι.
• Eκμετάλλευση της θερμοχωρητικότητας της ταράτσας.
• Αποφυγή συμπύκνωσης υδρατμών και ανάπτυξης
μικροοργανισμών.
• Αύξηση της αξίας του ακινήτου.
• Πλήρης έλεγχος της κατασκευής βάσει προδιαγραφών και
πιστοποιήσεων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η θερμομόνωση με τον συμβατικό τρόπο
και τελική επιφάνεια την στεγανοποιητική μεμβράνη έχει αρκετά
μειονεκτήματα όπως: η στεγανοποίηση παραμένει εκτεθειμένη
στις καιρικές επιδράσεις με αποτέλεσμα να περιορίζεται η διάρκεια
ζωής της, ενώ η ταράτσα δεν είναι βατή και εκμεταλλεύσιμη. Γι’ αυτό
συνιστάται να προστατεύεται με τελική επίστρωση.
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ΔΩΜΑ

Θερμομόνωση με εξηλασμένη πολυστερίνη
με κλίση INCLINE

Η διαδικασία είναι απλή:
1. Μας στέλνετε την κάτοψη της στέγης σημειώνοντας τα σημεία των
υδρορροών και την επιθυμητή κλίση.
2. Σας στέλνουμε το σχέδιο του δώματος με τις κλίσεις και τις
αριθμημένες πλάκες FIBRANxps INCLINE με τα ελάχιστα πάχη, βάση
των απαιτήσεων του ΚΕνΑΚ.
3. Παραλαμβάνετε τις πλάκες FIBRANxps INCLINE και τις τοποθετείτε
στο δώμα με βάση το σχέδιο.
4. Τέλος καλύπτετε τις πλάκες INCLINE με τη στεγανοποιητική στρώση
(π.χ. αυτοκόλλητες ασφαλτικές ή θερμοπλαστικές μεμβράνες).

Οφέλη
• Θερμομόνωση & Κλίσεις απορροής ομβρίων με ένα υλικό.
• Ελάχιστο βάρος.
• Υψηλή ποιότητα κλίσης.
• Εύκολή και γρήγορη τοποθέτηση.
• Χαμηλό κόστος.
26
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Θερμομόνωση - Στεγανοποίηση
‘CLIMA ROOF’

1. Προετοιμασία δώματος: καθαρισμός και πλύσιμο επιφάνειας.
2. Επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών Clima Roof XPS ή
FIBRANxps ETICS GF της FIBRAN με το τσιμεντοειδές στεγανωτικό
συγκολλητικό κονίαμα Clima Roof KF-1 της KRAFT PAINTS.

ΔΩΜΑ

3. Εφαρμογή του τσιμεντοειδούς τεγανωτικού επιπεδούμενου
κονιάματος 2 συστατικών Clima Roof KF-2 της KRAFT PAINTS
αναμεμιγμένου με πρόσθετο πολυμερές νερού ακρυλικής βάσης
Clima Roof KF-2 Latex. Οπλισμός με υαλόπλεγμα 160 gr Clima
Roof KF NET της KRAFT PAINTS. Εφαρμογή 2ης στρώσης όπως στο
προηγούμενο βήμα, αλλά χωρίς το υαλόπλεγμα.

Οφέλη
• Μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων για θέρμανση και ψύξη.
• Επίτευξη δροσερότερου εσωτερικού χώρου το καλοκαίρι.
• Eκμετάλλευση της θερμοχωρητικότητας της ταράτσας.
• Αποφυγή συμπύκνωσης υδρατμών και ανάπτυξης
μικροοργανισμών.
• Αύξηση της αξίας του ακινήτου.
• Πλήρης έλεγχος της κατασκευής βάσει προδιαγραφών και
πιστοποιήσεων.

28
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Θερμομόνωση στο δάπεδο
(Ο/Σ ή ψευδοροφή) μη κατοικήσιμης σοφίτας
με πετροβάμβακα FIBRANgeo B-040 ή
B-050 ή Β-570 ή Β-001
2

ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ

1. Κεραμίδια
2. Επιτεγίδες
3. Μεμβράνη κεραμοσκεπών
4. Δοκάρι
5. Πετροβάμβακας FIBRANgeo
B-040, B-050, Β-570 ή Β-001
6. Οπλισμένο σκυρόδεμα
7. Επίχρισμα

1
4
3

5
6
7

Οφέλη

30

•

Μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων για θέρμανση και ψύξη.

•

Επίτευξη δροσερότερου εσωτερικού χώρου το καλοκαίρι.

•

Πλήρης εκμετάλλευση της ωφέλιμης θερμοχωρητικότητας
της πλάκας.

•

Πυροπροστασία και βελτίωση της Ηχομόνωσης.

•

Αποφυγή συμπύκνωσης υδρατμών και ανάπτυξης
μικροοργανισμών, τρωκτικών, κ.τ.λ.

•

Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση.

•

Αύξηση της αξίας του ακινήτου.

•

Πλήρης έλεγχος της κατασκευής βάσει προδιαγραφών και
πιστοποιήσεων.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Κεραμίδια
Επιτεγίδες
Μεμβράνη κεραμοσκεπών
Δοκάρι
Αναρτήσεις
Πετροβάμβακας FIBRANgeo B-040, B-050, Β-570 ή Β-001
Σκελετός ψευδοοροφής
Ξύλινη επένδυση ή γυψοσανίδα

Τα πλεονεκτήματα της λύσης
με FIBRANgeo B-040 ή B-050 ή Β-570 ή Β-001:
Είναι η μόνη τεχνική λύση θερμομόνωσης που δεν απαιτεί
ειδικές γνώσεις και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
Η τοποθέτηση μπορεί να γίνει εύκολα από οποιονδήποτε
με αποτέλεσμα να αποτελεί την πλέον οικονομική επιλογή
θερμομόνωσης.
Σε περίπτωση που η σοφίτα κατοικηθεί, η θερμομόνωση
αφαιρείται εύκολα και μπορεί να μεταφερθεί, ανάμεσα
στα δοκάρια της κεραμοσκεπής.
Κατά τους χειμερινούς μήνες αυξάνεται η ωφέλιμη
θερμοχωρητικότητα της πλάκας, ενώ το καλοκαίρι,
καθώς μειώνεται η ταχύτητα θερμοεισδοχής, αυξάνεται η
θερμική αδράνεια, διατηρώντας δροσερό το εσωτερικό
περιβάλλον.
Ο πετροβάμβακας, εκτός από θερμομόνωση, εξασφαλίζει
ηχομόνωση και πυροπροστασία.
Συνιστάται περιορισμένος φυσικός αερισμός της σοφίτας. Όπου
απαιτείται και φράγμα υδρατμών, χρησιμοποιείται πετροβάμβακας
FIBRANgeo AL με επικάλυψη αλουμινόφυλλου στην κάτω πλευρά.
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Θερμομόνωση κατοικήσιμης σοφίτας
με πετροβάμβακα FIBRANgeo B-040 ή
B-050 ή Β-570 ή Β-001
3

2

1
5

7

4

1. Κεραμίδια

6

2. Επιτεγίδες
3. Μεμβράνη κεραμοσκεπών
4. Πέτσωμα και τεγίδες
5. Πετροβάμβακας
FIBRANgeo B-040, B-050,
Β-570 ή Β-001
6. Πέτσωμα

ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ

7. Δοκάρι

Οφέλη

•

Μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων για θέρμανση και ψύξη.

•

Επίτευξη δροσερότερου εσωτερικού χώρου το καλοκαίρι.

•

Πυροπροστασία και βελτίωση της Ηχομόνωσης.

•

Αποφυγή συμπύκνωσης υδρατμών και ανάπτυξης
μικροοργανισμών, τρωκτικών, κ.τ.λ.

•

Αύξηση της αξίας του ακινήτου.

•

Πλήρης έλεγχος της κατασκευής βάσει προδιαγραφών
και πιστοποιήσεων.

Όπου απαιτείται φράγμα υδρατμών, χρησιμοποιείται
πετροβάμβακας FIBRANgeo AL με επικάλυψη αλουμινόφυλλου
στην κάτω πλευρά.
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Τα πλεονεκτήματα της λύσης
με FIBRANgeo B-040 ή B-050 ή Β-570 ή Β-001:
Σε τέτοιου είδους κατασκευές, όπου εκτός από τη
θερμομόνωση, απαιτείται βελτίωση της ηχομόνωσης και
πυροπροστασία της κατασκευής, ο πετροβάμβακας δίνει
τη λύση.
Το καλοκαίρι, καθώς μειώνεται η ταχύτητα θερμοεισδοχής,
αυξάνεται η θερμική αδράνεια, διατηρώντας δροσερό το
εσωτερικό περιβάλλον.
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Η FIBRAN AE παράγει προϊόντα για
τη θερμομόνωση, την ηχομόνωση
και την πυροπροστασία κτηριακών,
β ι ο μ η χα ν ι κ ώ ν κα ι ν α υ τ ι λ ι α κ ώ ν
εφαρμογών

…ειδικεύεται στην παραγωγή
θερμομονωτικών προϊόντων
ε ξ η λα σ μ έ ν η ς πολυ σ τ ερ ί ν η ς κα ι
πετροβάμβακα, τα οποία διανέμει
μ έ σ ω το υ δ ι κ τ ύ ο υ θ υ γ α τρ ι κ ώ ν
ε τ α ι ρ ε ι ώ ν, α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ω ν κ α ι
εμπορικών συνεργατών της

…συμμετέχει, σε συνεργασία
με εμπορικού ς συνδέσμου ς και
πανεπισ τημιακά ιδρύματα, σε
ερευνητικά προγράμματα

…συμβάλλει στην αύξηση της
ενεργειακής απόδοσης και τη
θ ε ρ μ ι κ ή ά ν ε σ η τ ω ν κ τ η ρ ί ω ν,
παράγοντας θερμομονωτικά υλικά
υψηλής ποιότητας

…ενημερώνει μηχανικούς,
κατασκευασ τές, εργολάβους,
μονωτές και ιδιώτες για τις ορθές
λύσεις μόνωσης με την έκδοση
εντύπων, με τεχνικές παρουσιάσεις
και συμμετέχοντας σε επιστημονικά
συνέδρια

34

… δ ί νει ι δ ι α ί τ ερ η έ μ φ α σ η σ τ ην
ασφάλεια και την υγεία των
εργαζομένων της, αλλά και στη συνεχή
εκπαίδευση και εξειδίκευσή τους

… α π α σ χο λ ε ί ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο υ ς μ ε
αίσθημα κοινωνικής ευθύνης,
σ τηρίζον τας ενεργά τις τοπικές
κοινωνίες

…παρακολουθεί τις ανάγκες των
συνεργατών της και κα λλιεργεί
σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης

…είναι ενεργό μέλος διεθνών
συνδέσμων (eurima, exiba) που
συμμετέχουν σ την ευρωπαϊκή
ανάπτυξη και στην προστασία του
περιβάλλοντος

…διατηρεί μονάδες παραγωγής σε
έξι ευρωπαϊκές χώρες και γραφεία
αντιπροσωπειών σε έντεκα κράτη

Η FIBRAN είναι ελληνική εταιρεία, με εμπορική
δραστηριότητα σε περισσότερες από 40 χώρες στην
Ευρώπη και παγκοσμίως
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