Οι αρµοί διαστολής τοίχου ή δαπέδου αποτελούν ένα µόνιµα δυσεπίλυτο κατασκευαστικό πρόβληµα, που το
συναντούµε σχεδόν σε κάθε δοµικό έργο.
Η ορθή ανάλυση των ιδιαιτέρων απαιτήσεων κάθε αρµού διαστολής µπορεί να βοηθήσει ώστε να επιλέξουµε τον
σωστό σχεδιασµό και να καταλήξουµε σε µία σωστή και λειτουργική εφαρµογή. Η αστοχία στον σχεδιασµό και την
κατασκευή των αρµών µπορεί να έχει καταστροφικά αποτελέσµατα από «απλά» ραγίσµατα σε δάπεδα και τοίχους,
εµφάνιση υγρασίας, ράγισµα-σπάσιµο των ακµών του αρµού µέχρι την πιθανότητα ανεξέλεγκτης εξάπλωσης µίας
πυρκαγιάς. Τα δε αποτελέσµατα θα γίνουν γρήγορα ορατά εξαιτίας των δυναµικών τάσεων και κινήσεων της
κατασκευής, των πιθανών µικροκαθιζήσεων καθώς και των δονήσεων εξαιτίας του περιβάλλοντος (ή πιο ακραία ενός
σεισµού).
Καταρχήν λοιπόν σε συνδυασµό µε τα σχέδια του έργου πρέπει να ταξινοµήσουµε τους αρµούς διαστολής ανάλογα µε
τον τύπο όπως αυτός ορίζεται από τα Ινστιτούτα ∆οµικών έργων όπως π.χ. αυτό του Βερολίνου ή άλλα. Η σχετική
θεωρητική ανάλυση του διαχωρισµού των αρµών ακολουθεί ως έχει:
Οι αρµοί διαστολής δηµιουργούνται στα δάπεδα από κεραµικά πλακίδια για να αποφευχθούν ραγίσµατα και σχισίµατα
από δυναµικές τάσεις και διαστολές. Αντιπροσωπεύουν όµως αδύνατα σηµεία της κάλυψης, τα οποία µπορεί να
αποτελέσουν εστία σοβαρών ζηµιών. Για αυτό το λόγο : Οι αρµοί διαστολής απαιτούν συντήρηση! Πρέπει να
ελέγχονται και να συντηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Σύµφωνα µε τον ZDB κώδικα πρακτικής «Αρµοί
διαστολής σε επιστρώσεις και επικαλύψεις µε πλακίδια τοίχων και δαπέδων» υπάρχει διαχωρισµός µεταξύ των
παρακάτω τύπων αρµών διαστολής :
Κατασκευαστικοί αρµοί διαστολής ( αρµοί κτιρίων).
Αρµοί διαστολής διαχωρισµού (-οριοθέτησης) τµηµάτων .
Μεταβατικοί αρµοί διαστολής.
Συνδετικοί αρµοί διαστολής.
Αρµοί συρρίκνωσης.
Πεδίο εφαρµογής

∆ιευθέτηση, διάσταση τµηµάτων, µήκος πλευράς

Τιµές προσεγγιστικά
πλάτους αρµού mm

Βάθος αρµού

Κατά κανόνα στο
ίδιο πλάτος

Πλήρες βάθος

1. Κατασκευαστικοί αρµοί διαστολής (Αρµοί κτιρίων).
Στην ίδια θέση όπως και στο φέρων οργανισµό του κτιρίου
Επικάλυψη τοίχων,
επίστρωση δαπέδων
2. Αρµοί οριοθέτησης τµηµάτων (αρµοί διαστολής επικάλυψης) ή αρµοί µετάβασης.
2.1 Εσωτερική κάλυψη
τοίχων
2.1.1 Τοποθέτηση παχιάς Στην µετάβαση µε την οροφή.
στρώσης.
Στην µετάβαση µε το δάπεδο, επάνω από διαχωριστικό ή µονωτικό
στρώµα. Σε συνεχής επιστρώσεις στο ύψος του ορόφου,(γενικά στην
κάτω ακµή της οροφής), σε κάθε αλλαγή των υλικών υποστρώµατος
χωρίς ενιαία βάση κόλλησης.
2.1.2 Τοποθέτηση λεπτής Στην µετάβαση µε την οροφή, µε το δάπεδο σε κάθετες εσωτερικές
στρώσης.
γωνίες, πάνω από τις αλλαγές υλικών υποστρώµατος, σε συνεχής
καλύψεις στο ύψος του ορόφου (γενικά στην κάτω ακµή της
οροφής).

5-10

Ως το κάθετο
υπόστρωµα.

5-10

Ως το κάθετο
υπόστρωµα.

2.2 Εξωτερική κάλυψη
τοίχων

10

Ως το υπόστρωµα
κόλλησης.

5-10

Ως το υπόστρωµα
κόλλησης.

5-10

Ως το διαχωρισµό

8-10

Ως το µονωτικό
στρώµα.

2.3 Εσωτερική κάλυψη
δαπέδων.
2.3.1 Τοποθέτηση παχιάς
ή λεπτής στρώσης
σε κονία.
2.3.1.1 σε µπετόν
2.3.1.2 σε διαχωριστικό

2.3.1.3 σε µόνωση

Σε εσωτερικές και εξωτερικές γωνίες κτιρίων, σε συνεχής γραµµών
κάλυψης προσόψεων ,σε κολώνες και παραπέτα, στο ύψος των
ορόφων (κάτω ακµή της οροφής),πλευρικό µήκος τµηµάτων 3-6 m.

Στη µετάβαση στον τοίχο, σε κολώνες, στύλους, στερεωµένες
εσωτερικές τοποθετήσεις και δοµικά στοιχεία που διαπερνούν το
δάπεδο.
Στα όρια των τµηµάτων, πλευρικό µήκος τµηµάτων 8-12 m.
Στη µετάβαση στον τοίχο, κολώνες, στύλους, στερεωµένες
εσωτερικές τοποθετήσεις και δοµικά στοιχεία που διαπερνούν το
δάπεδο, πόρτες, σε σηµειωµένα αντισταθµιστικά της επιφανείας
σύµφωνα µε τον σχεδιασµό, σε αλλαγές πάχους κονίας. Πρέπει να
δηµιουργούνται όσο το δυνατόν πιο συµπαγή τµήµατα.
Στα όρια των τµηµάτων, πλευρικό µήκος τµηµάτων < 8 m.
Στη µετάβαση στον τοίχο, κολώνες, στύλους, στερεωµένες
εσωτερικές τοποθετήσεις και δοµικά στοιχεία που διαπερνούν το
δάπεδο, πόρτες, σε σηµειωµένα αντισταθµιστικά της επιφανείας
σύµφωνα µε τον σχεδιασµό, σε αλλαγές πάχους κονίας. Πρέπει να
δηµιουργούνται όσο το δυνατόν πιο συµπαγή τµήµατα. Τα τµήµατα
δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 40 m2.

2.4 Εξωτερική κάλυψη
δαπέδων.
2.4.1 Τοποθέτηση παχιάς
ή λεπτής στρώσης
σε κονία.
2.3.1.1 σε µπετόν
2.3.1.2 σε διαχωριστικό
2.3.1.3 σε µόνωση

Στα όρια των τµηµάτων , πλευρικό µήκος 2,5- 5 m.
Στη µετάβαση στον τοίχο, κολώνες, στύλους, στερεωµένες
εσωτερικές τοποθετήσεις και δοµικά στοιχεία που διαπερνούν το
δάπεδο.

2.5 Κάλυψη ,επίστρωση
δεξαµενών κολύµβησης
εσωτερικών, εξωτερικών

Μεταξύ στέψης της πισίνας και περιβάλλοντος χώρου. Σε σηµεία
κάµψης µεταξύ διαφορετικών βαθών της δεξαµενής. Σε συνάρτηση
µε την ηλικία του υποστρώµατος, και το µέγεθος της δεξαµενής, οι
αρµοί µπορεί να είναι απαραίτητοι σε περιοχές κάθετων γωνιών, και
µεταξύ δαπέδου – τοίχου. Σε µεγάλες εξωτερικές πισίνες αυτοί οι
αρµοί πρέπει να γίνονται πάντα.
3.
Αρµοί µετάβασης.
Σε όλες τις καλύψεις
Σε όλες τις εσωτερικές στο υπόστρωµα στερεωµένες εφαρµογές µε
διαφορετικούς συντελεστές διαστολής .

Ως το υπόστρωµα
κόλλησης, το
διαχωριστικό, το
µονωτικό.

10

Ως το υπόστρωµα
κόλλησης.

10

Στο πάχος του
πλακιδίου, ή ως
το υπόστρωµα.

>5

Κατασκευαστικοί αρµοί διαστολής ( αρµοί κτιρίων).
Αυτοί οι αρµοί διαπερνούν όλα τα τµήµατα µηχανικής και µη φόρτισης, και πρέπει να µεταφερθούν και στην τελική
επιφάνεια από πλακάκια στα ίδια σηµεία και µε το ίδιο πλάτος όπως προδιαγράφονται στο σχέδιο του κτιρίου.
Αρµοί διαστολής διαχωρισµού (-οριοθέτησης) τµηµάτων .
Οι αρµοί αυτοί χωρίζουν µεγάλες επιφάνειες µε κεραµικά σε µικρότερες. Πρέπει να γίνει συνεχόµενος από την
επιφάνεια µέχρι κάτω στο υπόστρωµα δοµής (φέρων οργανισµό), ή µέχρι το διαχωριστικό µέσο , ή µέχρι το µονωτικό
στρώµα.
Μεταβατικοί αρµοί διαστολής.
Αυτοί οι αρµοί σχηµατίζουν τα όρια της κεραµικής κάλυψης στην µετάβαση στον τοίχο, ή σε δοµικά στοιχεία που
διαπερνούν την κάλυψη. Πρέπει να κατασκευάζονται µε τον ίδιο τρόπο όπως και οι αρµοί διαχωρισµού.
Συνδετικοί αρµοί διαστολής.
Αυτοί οι αρµοί µπορεί να είναι απαραίτητοι µεταξύ διαφορετικών τύπων κάλυψης των δαπέδων, στην τοποθέτηση
δοµικών στοιχείων, ή εσωτερικά στερεωµένα στοιχεία. Οι αρµοί, κατά κανόνα, φτιάχνονται στο πάχος των κεραµικών
πλακιδίων , αλλά εάν κριθεί σκόπιµο και σε όλο το βάθος της επικάλυψης.
Αρµοί συρρίκνωσης.
Τα µερικού βάθους κοψίµατα γίνονται κυρίως στις τσιµεντοκονίες. ∆εν είναι αρµοί διαστολής, αλλά σηµεία αδυναµίας
του υποστρώµατος. Φτιάχνονται µε κόψιµο στην κονία στο 1/3 µε 1/ 2 του βάθους της. Ο σκοπός τους είναι να
απορροφήσουν την κίνηση συρρίκνωσης της τσιµεντοκονίας. Τους κρατάµε ανοιχτούς και το νωρίτερο σε 28 ηµέρες ,
µαζί όλα τα ραγίσµατα, τα κλίνουµε µε συνθετική ρητίνη. Οι αρµοί συρρίκνωσης δεν λαµβάνονται υπόψη στην
τοποθέτηση των πλακιδίων.
Η κατασκευή των αρµών.
Οι κατασκευαστικοί αρµοί ,µετά από το κατάλληλο προγέµισµα, µπορούν να σφραγιστούν µε ειδικά προφίλ, ή
ελαστικά υλικά σφράγισης.
Στην περίπτωση δαπέδων καλυµµένων µε κεραµικά πλακίδια η προστασία των ακµών τους πρέπει να ληφθεί υπόψη.
Ειδικά σε αρµούς βιοµηχανικών χώρων µε βαριά κυκλοφορία, οι ακµές των πλακιδίων πρέπει να προστατεύονται από
ειδικά προφίλ. Οι αρµοί οριοθέτησης και ακµών και σύνδεσης µπορούν , µετά το κατάλληλο προγέµισµα , να
σφραγιστούν µε ελαστικά υλικά. Κατά κανόνα τα υλικά ή τα προφίλ γέµισης των αρµών διαστολής στα δάπεδα από
κεραµικά πλακίδια, πρέπει να είναι υδατοστεγανά.
Ειδικότερα στους βιοµηχανικούς χώρους , ο σχεδιασµός των αρµών πρέπει να υπολογίζει ότι οι αρµοί πρέπει να
αντέχουν τα µηχανικά και χηµικά φορτία. Οι απαιτήσεις του κάθε χώρου πρέπει να ορίζονται ακριβώς. Η κατασκευή
των αρµών πρέπει να γίνεται σε συνεργασία µε ειδικούς στον τοµέα αυτό.

Αφού καταλήξαµε στη θεωρητική κατάταξη των αρµών και τους διαχωρίσαµε σε δαπέδου και τοίχου καθώς και
κτιριακούς (ή σεισµικούς) ή άλλο τύπο, πρέπει να εξετάσουµε κάποια θέµατα µηχανικά (φορτία-καταπόνηση), θερµικά
(θερµικά σοκ, ψύξη, κατάψυξη, έκθεση σε UV κλπ), χηµικά (αντοχές σε πιθανές χηµικές καταπονήσεις), στεγανωτικά
(στεγανή σφράγιση αρµών σε υγρά δωµάτια , δώµατα κλπ), πυρασφάλειας (κατασκευή πυρασφαλών αρµών για να µην
διαδίδεται η φωτιά προς τα πάνω), µικροβιολογικά – υγειονοµικά ( να µην κρατούν οι αρµοί βρώµα που εννοεί την
δηµιουργία µικροβιακού βιοφίλµ, καθώς και τα υλικά να µην εκπέµπουν µεταναστευτικές ουσίες επικίνδυνες για την
υγεία), ηχοµονωτικά και τέλος πρακτικά θέµατα δυνατότητας εφαρµογών των λύσεων που καταλήξαµε.

Γενικά πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη σε πρώτο στάδιο τα παρακάτω:
Α.. +- οριζόντια αποδεκτή, επιτρεπόµενη, ανεκτή κίνηση
Β. +- κάθετη κίνηση , πιθανότητα καθίζησης, σεισµική δραστηριότητα, νέο κτίριο κλπ.
Γ. πλάτος αρµού
∆. ύψος κατασκευής (ταλαντώσεις κλπ)
Ε. χρήση και υλικά επιφανείας (π.χ. άσφαλτος, πλακίδια κλπ) – προσοχή στα υλικά µε τα οποία έρχεται σε επαφή ο
αρµός διαστολής (π.χ. υλικά που εκπέµπουν διαλύτες µε πολυµερή ελαστικά υλικά)
Στ. κανονική µηχανική φόρτιση κατά DIN 1055 & 1072 ή ειδικές προδιαγραφές.
Ε. υδατοστεγανότητα
Ζ. θερµικά φορτία ή UV
Η. χηµικά φορτία
Θ. πυρασφάλεια
Ι. ηχοµόνωση
Κ. απαιτήσεις υγιεινής
Σε δεύτερο στάδιο πρέπει να λάβουµε υπόψη τα παρακάτω
a. το ίδιο βάθος του αρµού (τύπος και κατηγορία) και η συνέχεια του από το υπόστρωµα µέχρι την επιφάνεια.
b. Τελειοποίηση και δυνατότητα επεξεργασίας των ακµών του αρµού µετά την ολοκλήρωσή του ή την
τοποθέτηση ειδικού προφίλ. ∆υνατότητα επιπλέον στεγνωτικού υλικού ανάµεσα από το προφίλ και την
επιφάνεια κατά µήκος των ακµών.
c. Στην περίπτωση των προφίλ θα πρέπει να λαµβάνουµε σηµαντικά υπόψη την δυνατότητα στεγανής σφράγισης
ανάµεσα στο προφίλ και το υπόλοιπο δάπεδο. Στερέωση του προφίλ σε συνθετικές ρητίνες ή τζινέτια ή ειδικά
βιδωτά αγκύρια (σε προφίλ αρµών κτιρίου, πλάτος αρµού µεγαλύτερο από 2cm).Στην περίπτωση των αγκυρίων
η απόστασή τους από το προφίλ πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µηδενίζει τις ροπές του µηχανικού φορτίου και
εάν απαιτείται για τον χώρο θα πρέπει να µονώνονται υδατοστεγανά ή οξύµαχα (χηµικό βύσµα).
1. Μηχανικές αντοχές δυνατότητες κίνησης και αντιµετώπισης σεισµικών καταστάσεων.
Οι µηχανικές αντοχές σε αρµούς διαστολής δαπέδου (κυρίως) αφορούν βιοµηχανικούς χώρους, εµπορικά κέντρα
χώρους γραφείων-αποθηκών κλπ. Οι καταπονήσεις των αρµών διαστολής από κλάρκ µε στατικά φορτία 10kN/
τροχό σε επιφάνεια επαφής της ρόδας 25/30mm (και ακόµη µικρότερες επιφάνειες επαφής – κατά συνέπεια
µεγαλύτερες πιέσεις) είναι πλέον συχνό φαινόµενο. Όσο µεγαλύτερες είναι οι µηχανικές καταπονήσεις στα δάπεδα
(DIN 18560) , τόσο µεγαλύτερη είναι η ανάγκη του σωστού σχεδιασµού των αρµών διαστολής.
Στο σχήµα 1. βλέπετε την κατανοµή των δυνάµεων σε έναν αρµό διαστολής κτιρίου µε άνοιγµα περίπου 5-6 cm.

DIN
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1055
1055
1055
1072
1072
1072
1072
1072
ειδική
εφαρµ.

Φορτίο/τροχό χωρίς
επιτρεπτή
πρόσκρουση γ= 1,4

Τροχός/εµβαδόν
επιφάνειας επαφής

Απόσταση αγκυρίων
από τον αρµό

Απόσταση από την
ακµή του µπετόν

ΚΝ
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αγκυρίων
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cm *

Παλετοφόρο

10
15
32,5
60
40
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20
50
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10

20/20
20/20
20/20
20/20
20/30
20/26
20/20
20/40
20/60
2/3
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30
30
30
30
30
30
30
30
30

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

4 [5]
4 [5]
4 [5]
4 [5]
4 [5]
4 [5]
4 [5]
4 [5]
4 [5]
4 [5]

Αυτοκίνητο

6

30

15

4 [5]

ΟΧΗΜΑ

Κλαρκ

Φορτηγό

Τα αγκύρια αφορούν χηµικά βύσµατα ενώ [τα αγκύρια αυτά αφορούν µηχανικά βύσµατα]
Συνήθως συνιστάται ούπα 8mm και βίδα 6mm (DIN 571).
Επίσης ανά περίπτωση βλέπουµε τις δυνατότητες εφαρµογών και επιλέγουµε. (παράρτηµα Α.)

Καλό θα είναι να γνωρίζουµε τις προδιαγραφές φορτίων βάσει του DIN 1055 για κλαρκ, κανονικά οχήµατα και του
DIN 1072 για κανονικά κινούµενα φορτία.(πίνακας 1). Όπως παρατηρείται από τον πίνακα είναι ιδιαίτερα χρήσιµη και
γνώση της επιφανείας επαφής του τροχού του οχήµατος µε το δάπεδο και κατά συνέπεια και µε τους αρµούς διαστολής.
( από τον τύπο της πίεσης P = F/ s όπου Ρ = πίεση, F = δύναµη φορτίο, s = επιφάνεια επαφής καταλαβαίνουµε ότι για
µικρό επιφάνεια επαφής π.χ. τεφλόν ρόδα η πίεση γίνεται πάρα πολύ µεγάλη.

2. υδατοστεγανότητα . Οι αρµοί διαστολής πρέπει τις περισσότερες φορές να είναι στεγανοί ώστε να µην
δηµιουργούνται προβλήµατα στα υποστρώµατα ή στους κάτω ορόφους (σε περίπτωση αρµών κτιρίων) Έτσι
έχουµε ιδιαίτερα προβλήµατα σε αρµούς κτιρίων σε εξωτερικές εφαρµογές τοίχοι, δώµατα οροφές, σε
εργοστάσια τροφίµων ποτών, σε παρκινγκ και πολυκαταστήµατα (mall). Επίσης έχουµε προβλήµατα και στις
περιπτώσεις των άλλων τύπων αρµών όταν έχουµε βιοµηχανίες τροφίµων ποτών, εµπορικά κέντρα, δώµατα και
οροφές, µπαλκόνια µε πλακίδια, µάρµαρα, χυτά δάπεδα κλπ. σε εκείνες τις περιπτώσεις στην περίπτωση των
προφίλ µικρών αρµών πρέπει να προσέχουµε την ένωση του υπόλοιπου δαπέδου στις ακµές µε τον αρµό και
στο υλικό γέµισης του προφίλ, εάν υπάρχει ακόµη αµφιβολία ως προς την κατασκευή του προφίλ καλό είναι να
υπάρχει από κάτω στεγνά εφαρµοσµένη ελαστική µεµβράνη η οποία να εµποδίζει την διείσδυση του νερού στο
υπόστρωµα.. Στα προφίλ των κτιριακών αρµών σηµαντικό είναι να είναι στεγανές οι αρµόσεις µε τα λάστιχα
του προφίλ, ή ένωσης του κάθε προφίλ µε το επόµενο τεµάχιο και η στεγάνωση της ακµής του προφίλ µε το
δάπεδο εάν σε αυτή την περίπτωση περνάνε νερά θα πρέπει να υπάρχει ειδική στεγανή ελαστική µεµβράνη
κανάλι που να εκτονώνεται σε κάποιο σηµείο σε αποχέτευση. Μία ανάστροφη τέτοια κατασκευή κάνουµε στις
οροφές στις ενώσεις κτιρίων µερικές φορές και προφίλ αντιγραφής κίνησης για την αποµάκρυνση των νερών
από τα σηµεία διείσδυσης. Για ειδικότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους τεχνικούς µας σχετικά µε τους
τύπους των προφίλ της DURAL ή µε ειδικές κατασκευές.

Περίπτωση που η στεγάνωση πρέπει να γίνει χωρίς προφίλ αλλά µε την χρήση ελαστικού πολυµερούς υλικού ενός
ή 2 συστατικών πρέπει να προσέχουµε τις διαστάσεις βάθος/πλάτος του αρµού, το προγέµισµα (κορδόνι
πολυαιθυλενίου ή A250), τα υλικά πάνω στα οποία θα έχει πρόσφυση η ελαστική µαστίχη (συµβατή επιφάνεια π.χ.
S70 και µάρµαρο (1)), εάν χρειάζεται αστάρι (π.χ. S18 σε πισίνα) , την µηχανική καταπόνηση, την αντοχή σε φωτιά
, χηµικά, θερµοκρασίες κλπ. Σηµαντικό σηµείο είναι η χρήση πρακτικών και εύκολων στην εργασία υλικών όπως
π.χ. M360 για εξωτερικούς αρµούς σε τοίχους κτιρίων η οποία κολλάει και σε υγρό υπόστρωµα και βάφεται, ή η
Α215 η οποία επισκευάζει γρήγορα και εύκολα εξωτερικές µικρορηγµατώσεις του σοβά και αφού στεγνώσει
βάφεται.
ΣΧΕΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ- ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΒΑΘΟΥΣ
ΑΡΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΚΟΡ∆ΟΝΙ
B
10 15
25
25
30 mm
T
8 10
12
15
15 mm

Πιο ειδικά θέµατα θα δούµε παρακάτω και στα ειδικά παραρτήµατα (π.χ. παράρτηµα β)
Μία άλλη λύση για την πρόβλεψη στεγάνωσης στα θεµέλια ή υπόγεια των σπιτιών είναι και το κορδόνι µπετονίτη ο
οποίος τοποθετείται στο µπετό του δαπέδου του υπογείου και στην συνέχεια «πέφτουν» τα πλαϊνά τοιχία, οπότε
όταν πάει να διείσδυση νερό αυτή η ταινία διαστέλλεται και σταµατά την διέλευση.

Όµοιας λογικής είναι και τα ειδικά λάστιχα στις θεµελιώσεις ή στις αλλαγές στρώσεων µπετόν.

Εδώ είναι το κατάλληλο σηµείο να σηµειώσουµε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των έτοιµων προφίλ σε
σχέση µε τις µαστίχες στεγάνωσης. (2)
3. Σηµαντικό ζήτηµα επίσης αποτελούν οι αντοχές των προφίλ και των πολυµερικών ελαστικών (σιλικόνες κλπ)
στην αντοχή τους σε θερµικά σοκ (εξωτερικά, εργασιακός χώρος, µηχανή κλπ) , αντοχή σε παγετό π.χ. εξωτερικά ή
σε κατάψυξη, αντοχή σε καιρικές µεταβολές και UV, αντοχή σε χηµικά µέσα π.χ. συνεργεία, ισχυρά καθαριστικά,
βενζινάδικα, δεξαµενές, εργοστάσια τροφίµων, κλπ., και πιο ειδικά σε χώρους τροφίµων να µην περιέχουν
επικίνδυνες µυκητοκτόνες ουσίες (βιοκτόνες), να µην περιέχουν µεταναστευτικές ή πτητικές ουσίες οι οποίες θα
µπορούσαν να καταλήξουν στα τρόφιµα µε απρόβλεπτες συνέπειες. Έτσι για εργασιακούς χώρους µε βαρείες
καταπονήσεις έχουµε την S34 ή οποία έχει µεγάλη θερµοκρασιακή αντοχή, αντοχή σε χηµικά και µηχανικά φορτία,
επίσης δεν αποτελεί κίνδυνο για την τοποθέτηση της σε δάπεδο εργοστασίου τροφίµων (όχι σε άµεση επαφή µε
τρόφιµα). Για άµεση επαφή µε τρόφιµα υπάρχει η S27, ενώ η S70 είναι συµβατή µε τα µάρµαρα (δεν τα λεκιάζει),
έχει µεγάλη αντοχή σε καθαριστικά, σε UV ακτινοβολία, και σε µηχανικές καταπονήσεις. ΠΡΟΣΟΧΗ όταν σε
κάποιο χώρο έχουµε χηµικά και ταυτόχρονα υψηλές θερµοκρασίες ή συνδυασµό χηµικών σε καθαριστικά πρέπει να
λαµβάνουµε υπόψη το φαινόµενο της συνέργιας δηλ. της αύξησης της δραστικότητας των χηµικών εξαιτίας της
θερµοκρασίας και της συνύπαρξης άλλων χηµικών µέσων. ΠΡΟΣΟΧΗ σε χώρους µε µόνιµα χαµηλή θερµοκρασία
(π.χ. καταψύξεις ή σοκ) και βαριά µηχανική καταπόνηση θα πρέπει να προτιµάµε τα έτοιµα προφίλ (ανοξείδωτα µε
προβουλκανισµένη µαστίχη ή EPDM κλπ). ΠΡΟΣΟΧΗ
σε συσκευές όπως ηλιακοί θερµοσίφωνες ή
φωτοβολταικές κυψέλες χρησιµοποιούµε κατά κύριο λόγο σιλικόνες µε ιδιαίτερη αντοχή στην UV και σε καιρικές
συνθήκες (S9). ΠΡΟΣΟΧΗ σε περιπτώσεις ακτινοβολιών όπως π.χ. ακτινών X στα εργαστήρια ακτινογραφιών
χρησιµοποιούµαι ειδική σιλικόνη την S10. ΠΡΟΣΟΧΗ σε περιπτώσεις νοσοκοµείων και χειρουργείων πρέπει να
χρησιµοποιούµε πιστοποιηµένες σιλικόνες για αποστειρωµένα δωµάτια.
4. Πυρασφάλεια αρµών διαστολής.

Καταρχήν εάν χρησιµοποιήσουµε σιλικόνη θα πρέπει να µην διαδίδει την φωτιά όπως π.χ. η S54 ή S94 επίσης όταν
έχουµε µεγάλους αρµούς κτιρίων οι οποίοι µπορούν να αποτελέσουν δίοδο σε περίπτωση πυρκαγιάς πρέπει να
χρησιµοποιηθεί προφίλ διαστολής, το οποίο όµως θα πρέπει και αυτό (όπως και στην σιλικόνη) να έχει υποκείµενο
ή υπερκείµενο φράγµα φωτιάς.
Για την επιλογή του σωστού φράγµατος πρέπει να λάβουµε υπόψη τα παρακάτω :
- κριτήρια κίνησης. Θα πρέπει να έχουν την ίδια ικανότητα εύρους κίνησης όπως και τα προτεινόµενα
συστήµατα αρµών. Οι κινήσεις αυτές περιέχουν θερµικές, ατµοσφαιρικές (αέρας κλπ), τρισδιάστατη
δυνατότητα µετακίνησης (σεισµική αντοχή). Η ανοχή επί του ονοµαστικού πλάτους του αρµού είναι +50% για θερµικές κινήσεις και µέχρι +- 100% για σεισµικές.
- Απαιτήσεις για την καθυστέρηση της φωτιάς. Τα φράγµατα ταξινοµούνται ανάλογα µε την δυνατότητα
καθυστέρησης διάδοσης της φωτιάς από 1 έως 4 ώρες. Επίσης σε σχέση µε το σύστηµα του αρµού
(προφίλ κλπ) χωρίζονται σε F (flame φωτιά), Τ (thermal θερµικά) και A (air leakage διαρροή καπνού).
- Συµβατότητα µε τις κείµενες νοµοθεσίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουν συνήθως ειδικοί
µηχανικοί ή το τεχνικό τµήµα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
- ∆οκιµές και πιστοποιητικά. Όταν δεν υπάρχουν πρέπει να απαιτούνται από την εταιρεία παραγωγής να
προχωρήσει σε εργαστηριακά τεστ από πιστοποιηµένα εργαστήρια αλλιώς θα έχουµε προβλήµατα από
την αποδοχή του έργου από τεχνικές υπηρεσίες και Πυροσβεστική.
- Χρήση καλής ποιότητας υλικών. Η ανεξάρτητη από το χρόνο αντοχή των υλικών είναι σηµαντική για
να µην υποβαθµίζεται η ασφάλεια της κατασκευής µε την πάροδο του χρόνου.

-

-

Κάποιο τύποι τέτοιων αρµών παραβάλλονται παρακάτω:

ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Α. εξωτερική τοιχοποιία
Στην εξωτερική τοιχοποιία συναντούµαι αρµούς κτιρίων (χωρίζονται και τα θεµέλια, λειτουργία σεισµική και
αντιµετώπιση καθιζήσεων), αρµοί συναρµογής, εναλλαγή υλικών σε διάφορα βάθη από την επιφάνεια της κατασκευής,
αρµοί διαστολής µεγάλων επιφανειών. Οι σκληροί αρµοί όπως αυτοί µεταξύ πετρών ή εµφανών τούβλων κλπ δεν µας
αφορούν. Επίσης προβλήµατα εµφανίζονται από την λάθος δικτύωση και υποδιαίρεση των επιφανειών µε αρµούς
καθώς και η µη σωστή άρµοση µεταξύ κτιρίων µε διαφορετικό ύψος. Οπότε χρειάζεται σωστή µελέτη στο στάδιο της
κατασκευής και σωστή επιλογή τεχνιτών οι οποίοι είναι ιδιαίτερα επιµελείς και υπεύθυνοι στην εργασία τους γιατί το
κόστος επισκευών είναι συνήθως µεγάλο.
-

Ρωγµές σε προστατευτικές εξωτερικές τοιχοποιίες.
Ρωγµές εµφανίστηκαν σε προστατευτικές
τοιχοποιίες µε ή χωρίς αεριζόµενο διάκενο, πάχους 11,5 cm και µάλιστα µε ιδιαίτερη συχνότητα.
Μεγάλες επιφάνειες προστατευτικών τοιχοποιιών εξωτερικών τοίχων που δεν χωρίζονται σε
µικρότερες µε αρµούς διαστολής παρουσιάζουν συχνά µεγάλες ρωγµές κατακόρυφων ή διαγωνίων
διευθύνσεων που ξεκινάνε από τα ανοίγµατα του κτιρίου, κυρίως όταν τα χρώµατα είναι σκούρα,
εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία, και έχουν µήκος άνω των 12m (έως 33m) και ύψος άνω των 2
ορόφων. Ακόµη οριζόντιες και διαγώνιες ρωγµές δηµιουργήθηκαν εκεί όπου οι προστατευτικές
τοιχοποιίες κάλυπταν τις προσόψεις πολυώροφων κτιρίων έχοντας συµπαγής συνδέσεις στις άκρες τους
µε πρέκια, γείσα κλπ µε αποτέλεσµα να εισχωρεί από κεί η υγρασία.

Η αποστράγγιση αποτελεί επίσης είναι εν δυνάµει επικίνδυνο σηµείο των κατασκευών και είναι
απαραίτητη η σωστή τοποθέτησή του και στεγάνωσή του. Εδώ έχουµε δύο περιπτώσεις : δώµατα
και µπαλκόνια. 1.Στα δώµατα θα πρέπει να αποστραγγίζεται το νερό της βροχής τόσο από την
επιφάνεια του επιστρώµατος όσο και της υγρασίας που διεισδύει κάτω από την επιφάνεια του
επιστρώµατος αλλά και της θερµοµόνωσης. Οι κλίσεις για το επιθυµητό αποτέλεσµα είναι 1,5-2%, ενώ
οι εξωτερικές υδρορροές είναι αποτελεσµατικές µόνο σε µικρές επιφάνειες αποστράγγισης (π.χ. σε
µπαλκόνια). Το ύφος που απαιτείται για το σιφώνιο καθώς και οι απαιτούµενες οπές στην
θερµοµόνωση και την πλάκα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στην µελέτη. Η τοποθέτηση της σχάρας ή
της σχάρας µε την πατούρα της πρέπει να γίνεται µε σωστή στεγάνωση τόσο περιµετρικά όσο και από
κάτω από αυτή. Τα σιφώνια και οι υδροροές πρέπει κανονικά να θερµοµονώνονται για να µην
παγώνουν µέσα νερά το χειµώνα και «γυρίζουν» προς τα πάνω ανάµεσα στις στεγανωτικές στρώσεις
και τις τελικές επιστρώσεις. Επίσης θα πρέπει να στερεώνονται µε τρόπο ώστε να µην µετατοπίζονται
υπό την επίδραση µηχανικών φορτίων. 2. Στα µπαλκόνια πρέπει να αποστραγγίζεται τόσο το
επιφανειακό νερό της βροχής όσο και αυτό που εισχωρεί κάτω από την επίστρωση µέχρι την
στεγανωτική στρώση (θερµοµόνωση δεν έχουµε στα µπαλκόνια). Η κλίση πρέπει να είναι περίπου 1,52% µεγαλύτερη θα είχε σαν αποτέλεσµα την ολίσθηση αντικειµένων στην επιφάνεια όπως τραπέζια,
καρέκλες κλπ. Οι εξωτερικές οριζόντιες υδρορροές θα πρέπει να συνδέονται αποτελεσµατικά µε την
στεγανωτική στρώση (δες προφίλ της DURAL) αλλιώς µπορεί να δηµιουργήσουν προβλήµατα. Επίσης
οι εξωτερικές υδρορροές δεν πρέπει να έχουν µεγάλα µήκη γιατί παραµορφώνονται από τις θερµικές
συστολοδιαστολές και υπάρχει κίνδυνος και «ξεκουµπώσουν» µεταξύ τους.

-

-

-

Το προστατευτικό εξωτερικό κέλυφος υπόκειται µετά το κτίσιµο του σε φαινόµενα συρρίκνωσης και
θερµοκρασιακές διακυµάνσεις οι οποίες εξαναγκάζουν την τοιχοποιία σε µεταβολές µήκους. Οι
µεταβολές όµως παρεµποδίζονται από την στήριξη της προστατευτικής τοιχοποιίας λόγω των
διαφορετικών υλικών που απαρτίζουν το κτίριο µε αποτέλεσµα την δηµιουργία ρωγµών. Σε τοιχοποιίες
πάχους από 11,5 cm και άνω δεν χρειάζεται από στατική άποψη πρόσφυση σε όλη την επιφάνεια του
υποστρώµατος. Όταν όµως δεν υπάρχει αυτή η συνεχής σύνδεση µεταξύ υποστρώµατος και
προστατευτικής τοιχοποιίας τότε οι µεταβολές που προστίθενται µπορούν να δηµιουργήσουν
σηµαντικές τάσεις και ρωγµές. Άρα η επιφάνεια των προστατευτικών τοιχοποιιών θα πρέπει να
περιορίζεται και στο ύψος και στο µήκος της, ενώ στις άκρες πρέπει να διακόπτεται µε αρµούς
διαστολής. Το συνολικό µήκος προστατευτικών τοιχοποιιών δεν πρέπει να υπερβαίνει σε τοιχοποιίες
από τούβλα τα 12m (λίθους µέχρι 6m). Αρµοί διαστολής πρέπει να προβλέπονται στις γωνίες και όπου
υπάρχει συµπαγής σύνδεση µε την φέρουσα κατασκευή (γείσα, πρέκια κλπ). Επίσης οι προστατευτικές
τοιχοποιίες δεν πρέπει να φορτίζονται µε βάρη και το ανώτατο ύψος τους θα πρέπει να υπολογίζεται σε
σχέση µε το υπόστρωµα και τον τρόπο σύνδεσης µε αυτό.

Οι επιφανειακές εσωτερικές στρώσεις εξυπηρετούν πολλές λειτουργίες και βασικά την αισθητική ικανοποίηση του
αγοραστή. Από τεχνικής πλευράς στεγανωποιούν, απορροφούν την υγρασία βελτιώνοντας το µικροκλίµα του σπιτιού,
απορροφούν τους ήχους και βοηθούν στην σταθεροποίηση της θερµοκρασίας. Ακόµη προστατεύουν τους τοίχους και
τα δάπεδα από µηχανικές καταπονήσεις και συνεισφέρουν στο εύκολο καθαρισµό του σπιτιού. Στο συγκεκριµένο
κεφάλαιο δεν θα αναφερθούµε τόσο στους σοβάδες και τα επιχρίσµατα δαπέδου όσο στα προβληµατικά σηµεία που
µπορούµε να συναντήσουµε στο εσωτερικό ενός σπιτιού (θεωρούµε ότι οι σοβάδες τσιµεντοκονίες κλπ έχουν γίνει

βάση των προδιαγραφών των κονιαµάτων των κατασκευαστών ή βάση ορθών οδηγιών από τους επιβλέποντες
µηχανικούς).
- Υγροί χώροι µπάνια κλπ. Σε ιδιαίτερα υγρούς χώρους απαγορεύονται τα γυψοκονιάµατα, οι απλές
γυψοσανίδες και Novopan. Σε λιγότερο υγρούς χώρους και εάν χρησιµοποιηθούν τα ανωτέρω πρέπει
πρώτα να γίνει στεγανωποιητική επίστρωση µε ένα σύστηµα τύπου OTTO FLEX (επίσης πριν
τοποθετηθούν τα ανωτέρω ως διαχωριστικά πρέπει να ασταρώνονται τα σόκορα τους – 2-3 φορές) που
προβλέπει την προστασία των ακµών µε ειδικές ταινίες και των εξόδων των σωλήνων µε ειδικές
µανσέτες. Οι ενώσεις των ανωτέρω διαχωριστικών θα πρέπει να σφραγίζονται µε ταινία (ως ανωτέρω)
ή µε ειδικό πλέγµα και ελαστικό ακρυλικό στόκο (π.χ. Α205) . Σε ανώµαλα υποστρώµατα θα πρέπει να
καλύπτουµε µε επίχρισµα τουλάχιστον 1cm στην τοιχοποιία ή 4-5cm τσιµεντοκονία στο δάπεδο
(προσοχή η επιφάνειά του πρέπει να είναι κάπως άγρια). Για την τοποθέτηση πλακιδίων πάνω σε
γυψοσανίδα θα πρέπει θα πρέπει αυτή να έχει πάχος τουλάχιστον 12,5mm και ο σκελετός τους πρέπει
να έχει αποστάσεις έως 40-42cm. Η κόλλα πλακιδίων απλώνεται σπάτουλα και µετά χτενίζεται µε
χτένα-σπάτουλα ώστε να επιτυγχάνεται στρώµα κόλλας περίπου 3mm. Επίσης τα πλακίδια πρέπει να
πατιούνται ή να χτυπιούνται ώστε η κόλληση να αφορά ποσοστό επιφανείας µεγαλύτερο από 80%. Οι
αρµοί µεταξύ των πλακιδίων ανάλογα της εφαρµογής, του υποστρώµατος και των διαστάσεων θα
πρέπει να είναι πλάτους περίπου 2-5mm και να γεµίζονται µε υδατοστεγανό υλικό αρµολόγησης (σε
αντίθεση µε δώµατα και µπαλκόνια όπου προτιµάται χονδρόκοκκος αρµός). Στα πολύ υγρά δωµάτια
προτιµάται εποξικός στόκος και στις ακµές προτείνεται η χρήση σιλικόνων µε αστάρι για καλύτερη
πρόσφυση. Οι βλάβες σε επιφάνειες µε πλακίδια και µε µεγάλη καταπόνηση από υγρασία
παρατηρούνται κυρίως λόγω κακών αρµολογήσεων στις επιφάνειες, στις ακµές και στα σηµεία όπου
έχουµε εξόδους σωλήνων ή αποχετεύσεων (τα προβλήµατα αυτά είναι πιο µεγάλα στις επιφάνειες στην
µεριά του ντους κλπ). οι λόγοι που το νερό περνά από τους αρµούς είναι, εξαιτίας κακής αρµολόγησης,
επιλογή λάθος υλικού, δηµιουργία τριχοειδών ρωγµών, κακή τοποθέτηση µε µηδενικό αρµό (ο οποίος
δεν είναι δυνατόν να γεµίσει µε υλικό αρµολόγηση γιατί αυτό θα φύγει εύκολα), χρήση στόκου σε
σηµεία που απαιτείται ελαστικό υλικό στεγάνωσης κλπ.
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