ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΜΕ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ-BIOMHXANIEΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Επάνω στο σκυρόδεµα τοποθετούµε µεµβράνη ή ειδική βαφή για την
µελλοντική προστασία του δαπέδου από τυχόν διαρροές νερού ή οξέων. Σε
κάποιες λιγότερο απαιτητικές καταστάσεις απλά παράγουµε καλύτερης
ποιότητας τσιµεντοκονία.
2. Εφαρµόζουµε την τσιµεντοκονία κλίσεων 0,5-2% σε πάχος 2,5 cm –3 cm στο
χαµηλότερο σηµείο µέχρι του επιτρεπτού ύψους για την επιθυµητή κλίση.
Μέσα στο χαρµάνι προσθέτουµε ειδικό ενισχυτικό (latex).Επίσης µπορούµε
να προσθέσουµε ανάµεσα ειδικό υαλόπλεγµα για µεγαλύτερη συνοχή, ακόµη
επιλέγουµε χαλαζία (άµµο) διάφορων κοκκοµετριών (ή µίγµατα) ανάλογα µε
το συνολικό πάχος που θέλουµε να δηµιουργήσουµε. Πολλές φορές που
απαιτείται ταχεία πτώση (3-5 ηµέρες) της υγρασίας της τσιµεντοκονίας
κλίσεων, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ειδικού τύπου latex, σκέτο χωρίς
την προσθήκη νερού. Αν σκοπεύουµε να τοποθετήσουµε τα πλακίδια µε
εποξική κόλλα καλό θα είναι να ασταρώσουµε την επιφάνεια µε το ειδικό
αστάρι KCH primer 15 το οποίο έχει εξελιχθεί για να χρησιµοποιείται σε
επιφάνειες µε υγρασία άνω του 4% π.χ. 6-7% ,ή σε τσιµέντο 7 ηµερών που
στεγνώνει υπό κανονικές συνθήκες. Η κλίση καθορίζεται από την ποσότητα
υγρών που απελευθερώνονται επάνω στο δάπεδο, από τον τρόπο
αποστράγγισης (κανάλια ή σιφώνια) και από την πυκνότητα εξόδων
αποστράγγισης στον κάθε χώρο. Σε περίπτωση υπάρχοντος δαπέδου από
µωσαικό µε σωστές κλίσεις ασταρώνουµε την επιφάνεια µε ειδικό αστάρι ή
αραιωµένο latex (συνήθης τύπος 1 : 5 µε νερό) ή υλικά τύπου tiefengrund που
βοηθούν επίσης στην σκλήρυνση της επιφανείας . Όταν έχουµε υπάρχον
εποξικό δάπεδο το αφαιρούµε µε µηχανικά µέσα πχ. µηχανή τριβείο
µωσαικού τύπου «φρέζα». Σηµείωση τους αρµούς διαστολής της
τσιµεντοκονίας µπορούµε τους χαράξουµε µε τροχό ακόµη και µετά την
τοποθέτηση και αρµολόγηση των πλακιδίων. Έτσι οι τελικοί µας αρµοί είναι
και αρµοί της τσιµεντοκονίας ενώ ταυτόχρονα η πλήρωση τους µε ειδική
µαστίχη είναι ευκολότερη και σωστότερη. Εάν χρησιµοποιήσουµε έτοιµα
ειδικά προφίλ συστολοδιαστολής, τότε αρχίζουµε την τοποθέτηση και όταν
φτάσουµε µία ή δύο σειρές πλακιδίων πρίν τον επιθυµητό αρµό διαστολής,
υπολογίζουµε που θα έρθουν τα πλακίδια µας , χαράζουµε τον αρµό οπότε το
έτοιµο προφίλ έρχεται µε την τοποθέτηση ακριβώς επάνω από τον χαραγµένο
αρµό.
3. Τοποθετούµε τα πλακίδια µε κόλλα πλακιδίων (γκρί) τσιµεντοειδούς βάσης
χτενίζοντας κάθετα προς τα νεύρα από την κάτω πλευρά του πλακιδίου και τα
χτυπάµε καλά για να µην αφήσουµε κενά από κάτω. Η κόλλα θα πρέπει να
έχει αντοχή στην θλίψη περίπου 10 Νt/mm2 και ικανό συντελεστή θερµικής
διαστολής (4-8 Χ 10 Κ ). Στις περιπτώσεις ψυγείων χαµηλών θερµοκρασιών
θα πρέπει η κόλλα να είναι εποξική µε αντοχή έως –40 C.
4. Η αρµολόγηση των πλακιδίων γίνεται µε εποξικό στόκο και ειδικότερα στη
βιοµηχανιά τροφίµων.(σε άλλες ειδικές περιπτώσεις γίνεται µε αντίστοιχα
υλικά που αντέχουν στα αλκάλια και τα οξέα που καταπονούν το δάπεδο). Ο
εποξικός αρµός πρέπει να έχει αντοχή στην θερµοκρασία min 60 C, να έχει
ικανό θερµικό συντελεστή και σκληρότητα. Στις περιπτώσεις ψυγείων
χαµηλών θερµοκρασιών θα πρέπει το εποξικό υλικό να αντέχει µέχρι –45 C.

Τα καθαριστικά του δαπέδου θα πρέπει να είναι συµβατά µε την δοµή του
εποξικού. Σε περίπτωση ιδιαίτερης χηµικής καταπόνησης επιλέγουµε άλλα
είδη υλικών αρµολόγησης µε βάση άλλου τύπου εποξιδικές ρητίνες. Ακόµη σε
πολλές ειδικές περιπτώσεις π.χ. χώροι παραγωγής µπαταριών, το υλικό
κόλλησης είναι το ίδιο µε το υλικό αρµολόγησης , ενώ ταυτόχρονα
επιλέγουµε και την κατάλληλη επικάλυψη του υποστρώµατος.
5. Το πλακάκι που προτείνουµε είναι ανυάλωτο , πλήρους υαλωποιηµένης
µάζας(Klinker) µε χαµηλή απορροφητικότητα ,χαµηλή απόξεση , αντοχή στην
σύνθλιψη άνω των 180 Nt/mm2 , και αντιολισθηρότητα στους χώρους
παραγωγής- εργασίας R11-12(ή ανάλογη µε τις προδιαγραφές
αντιολισθηρότητας του χώρου εργασίας) . Η επιλογή του πάχους του
πλακιδίου γίνεται µε βάση την µηχανική (ή χηµική καταπόνηση π.χ.
δεξαµενές οξέων) .Αυτό έγκειται στο είδος των τροχοφόρων που κινούνται
µέσα στο χώρο, το είδος των ελαστικών, την συχνότητα κυκλοφορίας, τις
δονήσεις που πιθανόν προκαλούν. Ακόµη έγκειται στην πιθανή ολίσθηση
αντικειµένων (πχ παλέτες) ή και στην πρόκληση δονήσεων από µηχανήµατα,
στην µέση χρονική διάρκεια χηµικής καταπόνησης αλλά και από το είδος της
χηµικής δραστικότητας (περιεκτηκότητα, θερµοκρασία, είδος χηµικής
ένωσης) . Το χρώµα που απαιτείται σε χώρους επεξεργασίας τροφίµων είναι
το γκρί-άσπρο, γκρί-µπέζ. Σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου ολισθηρότητας
καταφεύγουµε σε σειρές πλακιδίων µε ανάγλυφη επιφάνεια (V4-8) .
(πληροφορίες τεχνικά εγχειρίδια GAIL CERAMICS, KERAMCHEMIE ,
INTERBAU CERAMICS, OTTOCHEMIE.)
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΧΟΥΣ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ
Α. ΣΤΑΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ
Β. ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΙΝΟΥΜ. ΟΧΗΜ.ΜΕΓΑΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ = ΜΕΓΑΛ. ΒΑΡΟΣ
Γ. ΕΙ∆ΟΣ ΤΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: ΜΙΚΡΕΣ + ΣΚΛΗΡΕΣ ΡΟ∆ΕΣ = ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΒΑΡΟΣ
ΤΟ Ι∆ΙΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΣΕ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΡΟ∆ΕΣ ΑΝΤΕΧΕΙ ΒΑΡΟΣ Χ
ΜΕ ΡΟ∆ΕΣ ΠΟΛΥΑΜΙ∆ΙΟΥ ΑΝΤΕΧΕΙ ΒΑΡΟΣ 2Χ
ΜΕ ΡΟ∆ΕΣ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΑΝΤΕΧΕΙ ΒΑΡΟΣ 3Χ
ΜΕ ΡΟ∆ΕΣ ΜΕ ΦΟΥΣΚΩΤΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΑΝΤΕΧΕΙ ΒΑΡΟΣ 5Χ

ΕΛΕΓΧΟΙ :
1. Πρίν την τοποθετηση των πλακιδίων ελέγχουµε τις κλίσεις και εάν στέγνωσε
η τσιµεντοκονία. (µε ένα κοµµάτι νάυλον που το αφήνουµε και βλέπουµε αν
µαυρίζει γρήγορα το τσιµέντο από κάτω).
2. Αφού κολληθούν τα πλακάκια ελέγχουµε την επιπεδότητα της τοποθέτησης
συνήθως µε ένα µαστάρι που σκουντάµε πάνω στα πλακάκια , έτσι βλέπουµε
εάν πετάνε οι άκρες.
3. Ακόµη ελέγχουµε εάν στέγνωσε η κόλλα , ο πιο ασφαλής τρόπος είναι να
αφαιρέσουµε ένα πλακάκι το οποίο µετά θα το κολλήσουµε και θα το
αρµολογήσουµε ταυτόχρονα µε εποξικό εάν βιαζόµαστε.
4. ελέγχουµε τους αρµούς διαστολής να είναι καθαροί και να αντιστοιχούν στα
σωστά σηµεία.
Στην περίπτωση χηµικών βιοµηχανιών η προστασία δαπέδων και δεξαµενών
διαφέρει ανάλογα µε το είδος την περιεκτικότητα και την θερµοκρασία των
ενώσεων που διαχειρίζονται. Γενικά όµως καταφεύγουµε σε τρείς λύσεις :
α. επικάλυψη των επιφανειών µε ειδικούς τύπους από λάστιχα µε ειδική
κόλληση.(rubber linings).
b. επικάλυψη των επιφανειών µε ειδικά συστήµατα επικαλύψεων από συνθετικέ
ρητίνες.
c. επικάλυψη των επιφανειών µε ένα από τα ανωτέρω και επιπλέον χτίσιµο µε
πλίνθους κεραµικούς πάχους από 18-100mm (δύο τύπων) , πλίνθους άνθρακα ή
πλίνθους γραφίτη.
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Η επιλογή της συνθετικής ρητίνης για το χτίσιµο και την αρµολόγηση γίνεται µε
βάση τις απαιτήσεις της εφαρµογής . Ένας γενικός πίνακας ιδιοτήτων παρατίθεται
αµέσως πιο κάτω :
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