




Για περισσότερο από 30 χρόνια Ivas ερευνά, σχεδιάζει και παράγεισυστήματα θερμικής μόνωσης, αποκατάστασης και βελτίωσης τηςενεργειακής απόδοσης κτιρίων. Είναι ο ηγέτης στην Ιταλία με περισ-σότερα από 18 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα εφαρμογών σε όλουςτους τύπους κτιρίων.
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Tο TermoK8® βελτιστοποιεί τους παράγοντες που κα-
θορίζουν ένα ιδανικό και άνετο κλιματολογικό περι-
βάλλον: η αναλογία μεταξύ της σχετικής υγρασίας και
της θερμοκρασίας δωματίου, που επιτυγχάνονται εξα-
σφαλίζουν τους καλύτερους όρους ευημερίας και άνε-
σης.

Το TermoK8® κρατά το κτίριο σε θερμική ηρεμία. Το
καλοκαίρι, το σύστημα προστατεύει τους τοίχους εξω-
τερικά από τις ακτίνες του ήλιου που φέρουν σημαν-
τική θερμική ενέργεια. Το χειμώνα, το σύστημα
σταματά τη θερμότητα που συσσωρεύεται στους τοί-
χους από τη διαφυγή της προς το εξωτερικό περιβάλ-
λον. Εξασφαλίζει μείωση του χρόνου που απαιτείται
για να θερμανθεί ή να ψυχθεί το κτίριο με αποτέλεσμα
τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων ή ενέργειας
από 40% σε 70%. Υπολογίζεται ότι η επένδυση που γί-
νεται με την εφαρμογή του συστήματος αποσβένεται
στα επόμενα πέντε έτη.

Το TermoK8® εξασφαλίζει θερμουγρομετρική προ-
στασία των δομικών στοιχείων, από τις πιέσεις στις
οποίες υποβάλλονται εξ αιτίας των ξαφνικών αλλα-
γών στη θερμοκρασία και την υγρασία. Προλαμβάνει
τις ρωγμές και τις σχισμές που δημιουργούνται και
επιτρέπουν τις διηθήσεις του νερού που οδηγούν στη
διάβρωση και την επιδείνωση των τοίχων, τη δημι-
ουργία φουσκαλών, τη διόγκωση και την υγρασία. Το
TermoK8® προσφέρεται έτσι ως πρόληψη ή λύση απο-
κατάστασης.
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Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το σύστημα Ivas Termok 8 σε σχέση με άλλες δυνατές τεχνικές λύσεις είναι
πολυάριθμα και χαρακτηρίζονται από:
• Θερμαντικά πλεονεκτήματα
• Δομικά πλεονεκτήματα
• Οικονομικά πλεονεκτήματα
• Αισθητικά πλεονεκτήματα
• Περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα

• Συνεχή και ενιαία μόνωση

Συνεχή και ενιαία μόνωση σημαίνει ότι με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης επιτυγχάνεται η επικάλυψη με θερ-
μομονωτικό υλικό ολόκληρου του κτιρίου εξωτερικά, χωρίς να υπάρχουν μη μονωμένα τμήματα ενώ παράλληλα υπο-
στηρίζεται πλήρως ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός ενός κτιρίου. Έτσι εξασφαλίζεται ένα ισορροπημένο περιβάλλον για μια
κατασκευή αυξάνοντας την διάρκεια ζωής, μια και δεν είναι εκτεθειμένη σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες και θερμικά σοκ.

• Σωστή και ολοκληρωτική εξάλειψη θερμικών γεφυρών

Εξαιτίας της φύσης του το
Termok8 ελαχιστοποιεί τις
θερμικές απώλειες λόγω
εξάλειψης των θερμικών γε-
φυρών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1.2 ΘΕΡΜΙΚΑ πλεονεκτήματα

�

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

1



• Χρήση της θερμικής ακινησίας των τοίχων

• Σωστή και ισορροπημένη διάχυση της υγρασίας

Τοίχοι που είναι πολύ διαπερατοί στην υγρασία κάνουν άβολη την παραμονή σε ένα χώρο λόγω της έλλειψης
υγρασίας μέσα στις κατοικίες. Τοίχοι που δεν είναι πολύ διαπερατοί δίνουν την αίσθηση του άβολου εξαιτίας της
έντονης παρουσίας υγρασίας μέσα στις κατοικίες. Το σύστημα Termok 8 είναι ικανό να ισορροπεί κατάλληλα
αυτή την κατάσταση βοηθώντας στην ομαλή ροή υγρασίας προς τα έξω και αποτρέποντας τον κίνδυνο σχηματι-
σμού υγρασίας μέσα στους τοίχους, ακόμα και χωρίς την χρήση καναλιών.

Η εφαρμογή της τελικής στρώσης στην εξωτερική
πλευρά ενός κτιρίου σημαίνει ότι η ζέστη που συσ-
σωρεύεται στην τοιχοποιία και σε όλο το πάχος της
κατασκευής μπορεί να αξιοποιηθεί κατά τους χειμε-
ρινούς μήνες. Η θερμότητα που διεισδύει κατά την
διάρκεια του καλοκαιριού στο εσωτερικό μέσω των
τοίχων εξαρτάται από τη μέση θερμοκρασία του τοί-
χου και του όγκου του. Το σύστημα Termok 8 αξιο-
ποιεί την αύξηση της θερμικής ακινησίας του κτιρίου
κατά τη συσσώρευση, σε όλο τον όγκο των τοίχων,
και της θέρμανσης που παράγεται μέσα σε αυτούς
και ως εκ τούτου αυξάνεται η θερμική επίδραση των
σφονδύλων καθυστερώντας τις επιδράσεις που
προξενούνται από τις αποκλίσεις στην εξωτερική
θερμοκρασία.
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Οι δυναμικές επιδράσεις που προκαλούνται από ακραίες διακυ-
μάνσεις της θερμοκρασίας πάνω στα διαφορετικά υλικά είναι
συχνά εκρηκτικές. Ρωγμές και βαθιές χαραμάδες σχηματίζονται
που βοηθούν την διείσδυση νερού και προκαλούν αποσύνθεση,
κηλίδες, μούχλα και διόγκωση της τοιχοποιίας. Το σύστημα Ter-
mok 8 δημιουργεί μια εξωτερική επίστρωση στην κατασκευή του
κτιρίου κάτω από μόνιμες θερμουδρομετρικές συνθήκες και αυτό
παίζει σημαντικό ρόλο σχετικά με την συντήρηση των υλικών κα-
τασκευής πάνω από μια περίοδο χρόνου.

• Εξοικονόμηση ενέργειας

Όπως έχει υποδειχθεί ήδη, η ποσότητα θέρμανσης που φεύγει προς τα έξω κατά τους χειμερινούς μήνες μει-
ώνεται δραστικά μετά την εφαρμογή του συστήματος Termok 8 με μια μείωση στην κατανάλωσης των καυσίμων
για θέρμανση πάνω από 40% και παράλληλα μια μεγάλη μείωση των παραγόντων μόλυνσης της ατμόσφαιρας.

1.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ πλεονεκτήματα

1.2 ΔΟΜΙΚΑ πλεονεκτήματα
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• Μείωση πάχους

Μείωση πάχους σημαίνει ότι τα κτίρια μπορούν να μονωθούν με μια στρώση υλικού εξωτερικά, κάνοντας πε-
ριττή τη διπλή τοιχοποιία και το επιπρόσθετο βάρος που αυτή συνεπάγεται στη κατασκευή κι έτσι να αυξάνεται ο
χώρος διαμονής μέσα στις κατοικίες. Επιπλέον, αναφορικά με την επισκευή υπαρχόντων κτιρίων, το σύστημα
Termok 8 έχει το πλεονέκτημα ότι εφαρμόζεται χωρίς καμία ταλαιπωρία για τους κατοίκους και χωρίς να μει-
ώνεται ο χώρος διαμονής. Το σύστημα μόνωσης Termok 8 μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα σε ατελείωτα κτίρια κά-
νοντας περιττή έτσι την εφαρμογή εσωτερικής μόνωσης και εξοικονομώντας επίσης την χρήση σοβά και του
τελικού χρωματισμού του με συνέπεια την εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος.

• Απλές, αξιόπιστες και σωστές λύσεις

Η αναζήτηση σωστών, σύνθετων λύσεων για συγκεκριμένα κατασκευαστικά προβλήματα, όπως η μόνωση δο-
καριών σε σοφίτες, δημιουργούν προβλήματα που συχνά προκαλούν παθολογίες που είναι δύσκολο να διορθω-
θούν. Εξαιτίας της απλότητας του, το σύστημα Termok 8 λύνει αυτά τα ιδιαίτερα κατασκευαστικά προβλήματα
που συχνά δεν διορθώνονται εύκολα, με ένα απλό, αξιόπιστο και οικονομικό τρόπο.

• Αύξηση της αξίας της ιδιοκτησίας

Χάρη στη μεγάλη γκάμα συστημάτων χρωμάτων και φινιρισμάτων, είναι δυνατό να επιτευχθεί το διπλάσιο στην
απόδοση της αισθητικής εμφάνισης του κτιρίου, με παράλληλη λύση όλων των θερμουδρομετρικών προβλημά-
των να υπάρξει αύξηση της εμπορικής αξίας της ιδιοκτησίας.

Η Ivas μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις των σχεδιαστών χάρη στη μεγάλη γκάμα του συστήματος Ter-
mok 8 (Classiko, Minerale, Meccanico, Fonostop, Modular D, HR, Liscio, Front-Wall), με διάφορους τρόπους τε-
λικών επιστρώσεων (συνθετικό, φυσικό, υδροσυλικονάτο, Listellotto) και ποικιλία στη υφή των επιφανειών
(λεία, ρουστίκ, σπογγώδη, σπατουλαριστή, σαγρέ) συνδυασμένες με την δυνατότητα να παίρνουν διάφορα τελικά
χρωματικά αποτελέσματα.

1.3 ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ πλεονεκτήματα
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Το σύστημα Termok 8 προσφέρει χαρακτηριστικά που σέβονται το περιβάλλον. Είναι χωρίς αμφιβολία ένας από
τους πιο οικολογικούς, τεχνικούς κύκλους στη κατασκευή. Στην πραγματικότητα κατέχει μια θαυμάσια απόδοση
στη σχέση οικολογική απόδοση – κόστος. Η χρήση του επιτρέπει μια σταθερή εξοικονόμηση ενέργειας. Το πραγ-
ματικό οικολογικό περιεχόμενο ενός συστήματος δεν είναι μια σχέση «φυσικό = οικολογικό», αλλά η δυνατότητα
του να μην απελευθερώνει μολυντικές και να μην περιέχει δηλητηριώδη ουσίες που θα μπορούσαν να βλάψουν
το περιβάλλον, να ανακυκλώνεται και να μειώνει το διασκορπισμό ενέργειας, είτε ζεσταίνοντας είτε ψύχοντας τα
κτίρια στα οποία εφαρμόζεται. Το σύστημα Termok 8 κατέχει όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

Το σύστημα Termok 8 σαν συστατικό μιας κατασκευής πρέπει επίσης να ικανοποιεί και άλλες απαιτήσεις όπως η
ασφάλεια και η διάρκεια ζωής. Αυτές οι απαιτήσεις συμπεριλαμβάνονται στις οδηγίες τις Ε.Ε. για να αποκτηθεί
το πιστοποιητικό «Agrement of U.E.A.» (Union Europeenne pour l’ Agrement Technique dans la Construction)
και καλύβουν τους εξής τομείς:

• Ασφάλεια

Η κάλυψη πρέπει να παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις αναφορικά με τη στατική ασφάλεια και τη συμπεριφορά
σε περίπτωση πυρκαγιάς. Θα πρέπει να αντέχει σε εξωτερικές πιέσεις, ανέμους, χτυπήματα ή άλλα χωρίς να απο-
σπάται από την επιφάνεια και να πέφτει. Επιπλέον, σε περίπτωση πυρκαγιάς, θα πρέπει να προσφέρει την απα-
ραίτητη ασφάλεια, όπως ορίζεται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

• Υδρομετρική συμπεριφορά

Η κάλυψη θα πρέπει να προσφέρει μη διαπερατότητα στο νερό, εμποδίζοντας τις διεισδύσεις διάφορων τύπων
υγρών. Θα πρέπει να εμποδίζει το σχηματισμό υγρασίας στην τοιχοποιία η στο στρώμα μόνωσης και θα πρέπει επί-
σης να αντέχει στις αποκλίσεις θερμοκρασιών. Με άλλα λόγια δεν θα πρέπει να αλλάζει σχήμα ή να διαφορο-
ποιείται σε περιπτώσεις μεγάλων μεταπτώσεων της θερμοκρασίας.

• Συμπεριφορά κάτω από πίεση

Το σύστημα θα πρέπει να διατηρεί τα μονωτικά και υδατοστεγή χαρακτηριστικά του ενάντια σε ατμοσφαιρικούς
παράγοντες ακόμα και σε περιπτώσεις τυχαίων ζημιών ή άλλων παρενοχλήσεων που προκαλούνται από τη φυ-
σιολογική χρήση, όπως την τοποθέτηση αντικειμένων πάνω στην κάτοψη ή και στην περίπτωση που η κατασκευή
κινηθεί.

• Διάρκεια

Το σύστημα θα πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 30 χρόνια με κανονικές συνθήκες χρήσης και συντήρησης. Γι
αυτό, ανεξάρτητα από τα υλικά ή τα τμήματα, όπου χάρη στην απλότητα του μπορεί να θεωρηθεί σαν μέρος της κα-
νονικής συντήρησης, όλα τα συνιστώμενα υλικά θα πρέπει να έχουν χαρακτηριστικά που διασφαλίζουν την ποι-
ότητα της δουλείας.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ και ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

1.3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ πλεονεκτήματα
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Η βάση για την αξιοπιστία των συστημάτων μόνωσης που παράγονται από την Ivas είναι στα πιστοποιητικά κα-
ταλληλότητας για την εφαρμογή που εκτελείται είτε σε επίπεδο ολόκληρου του συστήματος είτε σε επίπεδο υλι-
κών. Ειδικότερα, έχοντας το πιστοποιητικό τεχνικής καταλληλότητας που εκδίδεται από το I.C.I.T.E – CNR στη
βάση των ευρωπαϊκών οδηγιών της U.E.A.t.c. υποδηλώνει την αναγνώριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο της ποιότη-
τας, της αξιοπιστία παραγωγής, και των προδιαγραφών ασφαλείας του συστήματος Termok 8.

Η Ivas εγγυάται την ασφάλεια τους συστήματος Termok 8 μέσω διαρκών, σταθερών και προγραμματισμένων
ελέγχων στην παραγωγή των ξεχωριστών συστατικών με σκοπό τον έλεγχο της ανταπόκρισης αυτών στα δεδο-
μένα απαραίτητα χαρακτηριστικά για την διάρκεια του συστήματος. Αυτοί οι έλεγχοι μαζί με την έρευνα ανάπτυ-
ξης είναι δυνατοί μόνο σε ένα οργανισμό που παρέχει ένα αποδοτικό και καλά εξοπλισμένο εργαστήριο
διοικούμενο από τεχνικούς με μακρά και μεγάλη εμπειρία.

Οι απαιτήσεις των πελατών που είναι πάντα πιο προσεκτικοί στη συντήρηση των κτιρίων τους, σε συνδυασμό με
την αξιοπιστία του συστήματος Termok 8 δημιούργησε μια ιδιαίτερη πολιτική ασφάλειας (�0 χρόνια εγγυημένη
αντικατάστασης της δουλειάς που εκτελέστηκε) για το σύστημα. Μέσα σε �0 χρόνια αυτή η πολιτική εγγυάται την
αποκατάσταση οποιοδήποτε μερών που μπορεί να υποστούν βλάβη και η οποία θα προκληθεί από παραλείψεις
κατά την κατασκευή ή σε ατέλεια των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.

πολιτική ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ και ΕΛΕΓΧΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ των συστημάτων IVAS

�0
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ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

��

Το σύστημα εξωτερι-
κής θερμομόνωσης
Termok8 αποτελείται
από διάφορα υλικά το
κάθε ένα από τα οποία
εκτελεί συγκεκριμέ-
νες λειτουργίες. Αυτά
τα υλικά αποτελούν τη
βάση για τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά του
συστήματος

1. Υπόστρωμα
Δεν αποτελεί στοιχείο του συστήματος ωστόσο αποτελεί
βασικό παράγοντα για την επιτυχία του καθώς επηρεάζει
την καλή πρόσφυση όλων των υλικών και γι αυτό σε αρ-
κετές περιπτώσεις χρειάζεται μια ειδική προεργασία.

2. Κόλλα και οδηγοί συγκράτησης των
μονωτικών πανέλων
Η λειτουργία αυτών των στοιχείων είναι να σταθεροποι-
ήσουνταμονωτικάπάνελπάνωστητοιχοποιίακαιναενι-
σχύσουν το σύστημα σε κρίσιμα σημεία (π.χ. γωνίες,
παράθυρα κτλ).

3. Μονωτικά πάνελ
Τα μονωτικά πάνελ είναι το κύριο υλικό του συστήματος,
πάνω στο οποίο βασίζονται όλα τα υπόλοιπα. Τα ποιο
κοινάπάνελπουχρησιμοποιούνταιείναι διογκωμένηπο-
λυστερίνη, πετροβάμβακας ή γυαλομβάμβακας. Δίνει
στον τοίχο που εφαρμόζεται θερμική προστασία.

4. Υαλόπλεγμα ενίσχυσης
Το δίχτυ είναι το στοιχείο εκείνο που δίνει στο σύστημα
την ικανότητα να αντέχει σε χτυπήματα καθώς και τις συ-
στολοδιαστολές του κτιρίου που προκαλούνται από από-
τομες αλλαγές της θερμοκρασίας.

5. Κονίαμα επικάλυψης
Προστατεύει το μονωτικό πάνελ και δημιουργεί την κα-
τάλληλη επιφάνεια για την εφαρμογή του τελικού φινι-
ρίσματος.

6. Τελικό φινίρισμα
Το τελικό φινίρισμα συμπληρώνει το σύστημα προστα-
τεύονταςόλαταυπόλοιπαυλικάαπόκακέςκαιρικέςσυν-
θήκες και ηλιακή ακτινοβολία, ενώ δίνει και ένα
εξαιρετικό τελικό αισθητικό αποτέλεσμα σε διάφορες
αποχρώσεις.
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Ανεξάρτητα από το αν η εφαρμογή του συστήματος Termok8 θα γίνει πάνω σε νέες ή σε υφιστάμενες επιφάνειες
ο συνολικός σχεδιασμός του πριν την εφαρμογή παραμένει ο ίδιος.

Περιβαλλοντική άποψη
Η επιλογή του τελικού χρώματος δεν είναι σημαντική μόνο από αισθητικής αλλά πάνω απ’ όλα από λειτουργικής
πλευράς. Στην πραγματικότητα η ακτινοβολία από τις ακτίνες του ήλιου κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, αν η
επιφάνεια είναι πολύ σκούρα, θα μπορούσε να προκαλέσει μια εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία πάνω στην επι-
φάνεια (περίπου 70ο C). Λόγω του τρόπου λειτουργίας του συστήματος η θερμότητα αυτή δεν μεταφέρεται στο
εσωτερικό του τοίχου με αποτέλεσμα η εξωτερική επιφάνεια να δέχεται υψηλές πιέσεις. Για να αποφευχθεί αυτό,
το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στη λειτουργικότητα του συστήματος, συνιστάται η επιλογή ελα-
φρών χρωμάτων σε επιφάνειες που εκτίθενται στον ήλιο. Επιπλέον συνίσταται η αποφυγή έντονες αντιθέσεις
χρωμάτων σε επιφάνειες εκτεθειμένες στον ήλιο έτσι ώστε να μην δημιουργούνται συστολοδιαστολές από την
διαφορετική συγκέντρωση θερμότητας που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην δημιουργία ρωγμών.

Υπόστρωμα
Η επιτυχία του συστήματος βασίζεται κατά πολύ στην γνώση της σύστασης και της κατάστασης του υποστρώμα-
τος. Πριν την εφαρμογή είναι απαραίτητο να βεβαιώνεται ότι:
• Η επιφάνεια του υποστρώματος είναι κάθετη και ομοιογενή χωρίς καθόλου ανωμαλίες. Εάν υπάρχουν μπορεί
να δημιουργηθούν πιέσεις εσωτερικά του συστήματος που μπορεί να οδηγήσουν σε ρωγμές της εξωτερικής επι-
φάνειας.
• Η επιφάνεια του υποστρώματος είναι στεγνή και δεν υπάρχει συνεχής αναδυόμενη υγρασία από το έδαφος που
θα μπορούσε να βλάψει το σύστημα.
• Καθαρή από σκόνη ή υπολείμματα οποιουδήποτε είδους.
• Δεν είναι πολύ απορροφητική έτσι ώστε το συνδετικό υλικό να μην μπορεί να επιτύχει καλή πρόσφυση.
Έχοντας ελέγξει όλα τα παραπάνω και τις απαιτήσεις που έχει το υπόστρωμα έτσι ώστε να εφαρμοστεί σωστά το
Termok8, ίσως είναι απαραίτητο να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις πριν την εφαρμογή του συστήματος.

• Είναι καλό να γίνεται μια δοκιμή πρόσφυσης εάν υπάρχει αμφιβολία κατά πόσο η επιφάνεια έχει καλή συνοχή
και μηχανική αντίσταση. Απλώνεται μια στρώση συνδετικού υλικού (π.χ. Klebocem) 3-�mm πάνω στην επιφάνεια
και έπειτα καλύβεται με ένα μονωτικό πάνελ με σκοπό να μην αφυδατώνεται εξαιρετικά γρήγορα η κόλλα. Όταν
γίνει αυτό απομακρύνεται το μονωτικό πάνελ και τοποθετούνται μεταλλικές πλάκες στη θέση του (χρησιμοποι-
ώντας ειδική κόλλα) σε διάφορες τομές ανάμεσα σε �0 και �0 cm�. Χρησιμοποιώντας μια ειδική μηχανή οι με-
ταλλικές πλάκες σπρώχνονται με ταχύτητα από � έως �0 mm/minute. Γίνονται � τέτοιες δοκιμές και ο μέσος
όρος που είναι αποδεκτός δεν πρέπει να είναι λιγότερο από 0,3 Mpa ή 3 N/mm�. Εάν η ικανότητα πρόσφυσης της
επιφάνειας δεν είναι ικανοποιητική θα πρέπει να απομακρυνθούν τμήματα του τοίχου που δεν είναι καλά προ-
σκολλημένα. Εάν υπάρχουν ρωγμές στον τελικό σοβά θα πρέπει να γίνει προσεκτική εφαρμογή και μόνο έπειτα
από λεπτομερειακή ανάλυση. Αυτές οι ρωγμές δεν προκαλούν πρόβλημα στην καλή λειτουργία της επικάλυψης
εάν πρόκειται για τριχοειδή ρωγμές που προκαλούνται από το γρήγορο στέγνωμα του σοβά, εάν όμως προέρ-
χονται από δομικά προβλήματα θα πρέπει να βρεθεί η αιτία που τα προκαλεί και εάν εξακολουθεί να υφίσταται να
αντιμετωπιστεί. Εάν υπάρχουν σπασμένα τμήματα σε σοβά τα οποία όμως δεν δείχνουν σημάδια υγρασίας και
είναι σταθεροποιημένα, μπορούν να καλυφθούν χωρίς κανένα πρόβλημα. Σε περίπτωση σπασμένων τμημάτων
στο σοβά τα οποία δεν έχουν σταθεροποιηθεί θα πρέπει να γίνουν ειδικές επεμβάσεις έτσι ώστε αυτά να μην δη-
μιουργούν πιέσεις στο μονωτικό πάνελ ή στα υλικά που το καλύπτουν, όπως να αυξηθεί το πάχος της μόνωσης
και προσθέτοντας επιπλέον ενίσχυση με δίχτυ και κάνοντας επικάλυψη με σοβά που έχει μεγαλύτερη μηχανική
αντοχή.

Η σωστή αντιμετώπιση των διαφόρων τύπων υποστρωμάτων είναι η ακόλουθη:
• Για επιφάνεια από οπλισμένο σκυρόδεμα η προετοιμασία είναι η ίδια όπως και στις νέες κατασκευές. Εάν το σκυ-
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ρόδεμα έχει μερικώς υποστεί βλάβες τότε θα χρειαστεί να εκτελεσθούν εργασίες αποκατάστασης χρησιμοποι-
ώντας ειδικά κονιάματα.
• Για επιφάνεια καλυμμένη με σοβά με συνδετικά υλικά όπως ο ασβέστης και το τσιμέντο χωρίς τελικό χρώμα,
θα πρέπει να πλένεται πρώτα προσεκτικά και να βουρτσίζεται με μηχανές πλυσίματος και έπειτα να ελέγχεται
επιμελώς για τυχών ρωγμές οι οποίες εάν υπάρχουν θα πρέπει να στοκάρονται. Εάν ο σοβάς έχει μεγαλύτερη
ζημιά όπως κομμάτια που αποκολλούνται θα πρέπει αυτά να απομακρύνονται και στη συνέχεια να εφαρμόζεται
σοβάς εξομάλυνσης.
• Για επιφάνεια καλυμμένη με σοβά με συνδετικά υλικά όπως ο ασβέστης και το τσιμέντο με τελικό χρώμα, θα
πρέπει να πλένεται πρώτα προσεκτικά και να βουρτσίζεται με μηχανές πλυσίματος μέχρι να απομακρύνεται τε-
λείως το χρώμα. Εάν το χρώμα είναι σε καλή κατάσταση μπορεί να προχωρήσει η εφαρμογή του συστήματος
αφού γίνει εφαρμογή ενός primer και αφού διενεργηθεί μια δοκιμή για την καλή πρόσφυση.
• Για επιφάνεια από πέτρα θα πρέπει να γίνει μια προσεκτική ανάλυση με σκοπό να απομακρυνθούν τυχόν τμή-
ματα που έχουν αποσπαστεί από το υπόστρωμα και να ξαναγεμίσουν με πληρωτικό υλικό.
• Σε κάθε περίπτωση η επιφάνεια θα πρέπει να είναι καθαρή από σκόνη και οργανικούς παράγοντες ή υπολείμ-
ματα. Ανάλογα με την περίπτωση η διαδικασία θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει:
• Μηχανικό βούρτσισμα
• Πλύσιμο με υψηλή πίεση
• Πλύσιμο με ζεστό νερό αλλά χωρίς αφρίζοντα απορρυπαντικά
• Αμμοβολή
• Διαλυτικά
• Μια άλλη περίπτωση που θα πρέπει να ελέγχεται είναι η παρουσία υγρασίας στο υπόστρωμα, συμπεριλαμβα-
νομένου της αναδυόμενης υγρασίας από το έδαφος. Να βεβαιώνεται ότι η υγρασία δεν υπερβαίνει το 70%της
σχετικής υγρασίας. Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να γίνει επέμβαση με συγκεκριμένες εργασίες ενάντια
στην υγρασία.
• Το επίπεδο της επιφάνειας θα πρέπει να ελέγχεται με ένα πήχη. Χρησιμοποιώνοντας ένα πήχη 4 μέτρων θα πρέ-
πει να βεβαιώνεται ότι τυχών διαφορές στην επιφάνεια του υποστρώματος δεν ξεπερνούν τα 7-�0mm πάχος.
Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει η επιφάνεια να εξομαλύνεται με ειδικά κονιάματα τα οποία δεν συρρικνώ-
νονται μετά την εφαρμογή.
• Είναι απαραίτητο να απομακρύνονται οποιαδήποτε ξένα σώματα από την επιφάνεια του τοίχου όπως καρφιά,
βίδες κτλ.

Σωστή εφαρμογή = υψηλή ποιότητα

Αυτή η σημαντική φράση αφορά το σχεδιαστή, την κατασκευαστική εταιρία, αυτόν που θα κάνει την εφαρμογή και
τον ιδιοκτήτη του κτιρίου. Όλοι έχουν το μεγαλύτερο δυνατό συμφέρον να κάνουν μια δουλειά με διάρκεια και
υψηλή ποιότητα. Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες για να επιτευχθεί το αποτέλεσμα;
• Αξιοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος και όχι συναθροιζόμενων επιμέρους συστημάτων.
• Χρήση επαγγελματιών τεχνικών.
• Τήρηση των πληροφοριών που παρέχονται από τον κατασκευαστή του συστήματος στο κομμάτι που αφορά την
κατασκευαστική εταιρία.

Το σύστημα Termok 8 πρέπει να εφαρμοστεί σε ένα υγιές υπόστρωμα το οποίο να εγγυάται όχι μόνο την σωστή
πρόσφυση αλλά και καλά μηχανικά χαρακτηριστικά. Σε περίπτωση παλαιών επιφανειών, πρέπει να πραγματο-
ποιηθεί μια σταθεροποίηση του υποστρώματος κάνοντας χρήση του σωστού κύκλου εφαρμογής.

η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
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Η κόλλα θα πρέπει να παραμένει για μερικά λεπτά μετά το
ανακάτεμα και πριν τη χρήση καθώς και θα πρέπει να
ελέγχεται για να μην τυχόν έχουν σχηματιστεί ολόκληρα
κομμάτια τα οποία θα έχουν αρχίσει να στεγνώνουν. Η
εφαρμογή του συγκολλητικού υλικού πάνω στο μονω-
τικό πάνελ θα πρέπει να γίνεται στις άκρες και σε σημεία
του κέντρου του πάνελ. Αυτή η μέθοδος συγκόλλησης εγ-
γυάται την σωστή πρόσφυση ακόμα και σε επιφάνειες με
μικρές διαφορές στο επίπεδο (+- �mm). Η συνεχής
εφαρμογή του συγκολλητικού υλικού με μια πριονωτή
σπάτουλα πάνω σε πάνελ επιτρέπεται εάν η επιφάνεια
είναι ιδιαίτερα επίπεδη ή για ειδικές μονώσεις.

Η πρώτη ενέργεια της εφαρμογής είναι να σχεδιαστούν οι
σωστές αναλογίες και να ρυθμιστούν σωστά οι οδηγοί
στους οποίους θα περιέχονται τα μονωτικά πάνελ. Αυτοί
οι οδηγοί εφαρμόζονται μηχανικά στην επιφάνεια και θα
πρέπει να είναι τέλεια ευθυγραμμισμένοι.
Η επόμενη ενέργεια είναι να ετοιμαστεί το συγκολλητικό
υλικό ανακατεύοντας το με τσιμέντο αν γίνεται χρήση της
συγκολλητικής κόλλας Lecocem, Lecocem C��, Leco-
cem �00 (βλέπε τεχνικό φύλλο του υλικού), ή ανακα-
τεύοντας το με νερό στην σωστή ποσότητα ένα γίνεται
χρήση της συγκολλητικής κόλλας Klebocem (βλέπε τε-
χνικό φύλλο του υλικού). Η μίξη θα πρέπει να γίνει με μη-
χανικά μέσα και όχι με το χέρι και με τρόπο έτσι ώστε να
αποκτηθεί ομοιομορφία στο μείγμα, χωρίς θρόμβους ή
θύλακες αέρα.

�4

Η εφαρμογή των πάνελ στις επιφάνειες πρέπει να αρχίσει από την κάτω πλευρά της επιφάνειας
σε οριζόντια γραμμή αντισταθμίζοντας τους αρμούς της επιφάνειας. Η αντιστάθμιση της επιφά-
νειας δεν πρέπει να είναι λιγότερο από 6 εκ. ή 3 φορές το πάχος του μονωτικού φύλλου που
χρησιμοποιείται. Τα διάφορα πάνελ θα πρέπει να εφαρμόζονται τέλεια μεταξύ τους και ο αρμός δεν θα πρέ-
πει να φαίνεται. Εάν είναι αναγκαίο γεμίστε το χώρο ανάμεσα στα πάνελ εάν το ταίριασμα δεν είναι τέλειο (πε-
ρισσότερο από � εκ.) με στεγνά κομμάτια λεπτού μονωτικού υλικού.



Εφαρμογές στις γωνίες μπορούν να αρχίσουν τοποθε-
τώντας τους απλούς οδηγούς γωνιών ή οδηγούς με ενί-
σχυση από υαλόπλεγμα εφόσον τα μονωτικά πάνελ έχουν
εφαρμοστεί και το επίπεδο της επιφάνειας έχει ελεγχθεί.
Αυτοί οι οδηγοί εφαρμόζονται με το συγκολλητικό υλικό
Lecocem, Lecocem C��, Lecocem �00, Klebocem φρον-
τίζοντας ότι το επίπεδο πάχους στις γωνίες είναι το
σωστό. Η επικάλυψη στο σύστημα Termok 8 πρέπει να
εκτελεστεί μόνο όταν έχει τελειώσει η εφαρμογή της συγ-
κόλλησης - Lecocem, Lecocem C��, Lecocem �00, Kle-
bocem – των μονωτικών πάνελ (και μόνο μετά από το
ολοκληρωτικό στέγνωμα της συγκολλητικής στρώσης)
και την προσθήκη του υαλοπλέγματος – Armatex C�, Ar-
matex C� “R” – με μια σπάτουλα. Το κονίαμα αυτό εφαρ-
μόζεται με ατσάλινη σπάτουλα σε ένα ενιαίο και
ομοιόμορφο πάχος περίπου �.�/� mm και το υαλόπλεγμα
απλώνεται πάνω στη φρέσκια ακόμα στρώση με κάθετη

κατεύθυνση (ξετυλίγοντας το ρολό από πάνω προς τα κάτω) και σκεπάζοντας το υαλόπλεγμα. Το υαλόπλεγμα θα
πρέπει να βυθιστεί μέσα στο κονίαμα με ομοιόμορφο τρόπο μέχρι να εξαφανιστεί τελείως, χωρίς να μετακινείται
το κονίαμα αλλά απλώνοντας το ομοιόμορφα πάνω σε ολόκληρη την επιφάνεια και αποφεύγοντας να δημιουρ-
γηθούν θύλακες αέρα ή δίπλες, χωρίς όμως να κινδυνεύει να κοπεί το υαλόπλεγμα.

Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την
διάρκεια αυτής της εργασίας ώστε να αποτρέπον-
ται κινήσεις των πάνελ πάνω στο υπόστρωμα. Δια-
γράμματα σωστών εφαρμογών υποδεικνύονται
δίπλα.

Είναι απαραίτητο, κατά την διαδικασία εφαρμογής των
μονωτικών πάνελ, να ελέγχεται συχνά η επιφάνεια με μια
πήχη 4 μέτρων ώστε να επιτυγχάνεται μια επίπεδη επι-
φάνεια. Η επιφάνεια που αποκτιέται δεν θα πρέπει να έχει
διαφορές περισσότερο από 7-�0 mm. Ένα αυτό έχει συμ-
βεί είναι απαραίτητο η επιφάνεια να πλανιστεί ή να λει-
ανθεί ώστε να διορθωθεί η διαφορά. Η εφαρμογή
στηριγμάτων στον τοίχο στο σύστημα Termok 8 είναι
απαραίτητη κάθε φορά που εκτελείται εργασία σε επιφά-
νειες όπου η απλή συγκόλληση των φύλλων δεν εγγυά-
ται την τέλεια πρόσφυση ανάμεσα στο μονωτικό υλικό
και το υπόστρωμα (π.χ. θρυμματισμένες επιφάνειες στο
υπόστρωμα ή ιδιαίτερα λεία υποστρώματα). Η επιλογή
της στιγμής για την εφαρμογή των στηριγμάτων τοίχου
είναι αποφασιστική για τον τύπο της μόνωσης που απαι-
τείται. Εάν απαιτείται «βαριά» μόνωση ή να χαρακτηρί-
ζεται από ένα ιδιαίτερα υψηλό συντελεστή θερμικής
διαστολής, τα στηρίγματα τοίχου θα πρέπει να εφαρμό-
ζονται μαζί με την εφαρμογή του συγκολλητικού υλικού
έτσι ώστε να αποτρέπεται το πέσιμο του πάνελ.
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Η τελική εφαρμογή συμπεριλαμβάνει την προστατευτική επικάλυψη για ολόκληρο το σύστημα. Επίσης αποτελεί
την αισθητική πλευρά του συστήματος Termok 8. Αυτή η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται αφού έχει στεγνώσει τε-
λείως η προηγούμενη στρώση και, ανάλογα με το τελείωμα που έχει επιλεγεί, η εργασία εκτελείται σύμφωνα με
τις οδηγίες που εμπεριέχονται στο τεχνικό φύλλο κάθε προϊόντος. Οι επικαλύψεις – Rivatone, Ivasil Lamato, In-
tonachino, Idrosiliconico – εφαρμόζονται άμεσα πάνω στην τελική στρώση εφαρμόζοντας την κατάλληλη διαδι-
κασία για τον τύπο του κάθε προϊόντος.

Εάν δεν χρησιμοποιήθηκαν οδηγοί για τις γωνίες που
έχουν δικό τους υαλόπλεγμα, θα είναι απαραίτητο να
απλωθεί υαλόπλεγμα στις γωνίες περίπου �0 εκ. Επι-
πλέον είναι ενδεδειγμένο να ενισχύονται περιοχές κοντά
σε ανοίγματα με κομμάτια από υαλόπλεγμα ��*3� εκ. έτσι
ώστε να ελαττώνεται η συγκέντρωση πιέσεων σε αυτές
τις ζώνες και να εμποδίζονται οι μικρορωγμές.

Έχοντας τελειώσει την διαδικασία της επικάλυψης θα
πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος ώστε να βεβαιώνεται ότι
το υαλόπλεγμα έχει καλυφθεί σε όλα τα σημεία της επι-
φάνειας και εάν χρειαστεί να εφαρμόζεται ακόμα μια
στρώση ώστε να καλύβονται τυχόν σημεία όπου το υα-
λόπλεγμα είναι εκτεθειμένο.

Το υαλόπλεγμα Armatex C�, είναι το ενισχυτικό υαλό-
πλεγμα για ζώνες οι οποίες δεν υπόκεινται ιδιαίτερα σε
τυχαία χτυπήματα.
Το υαλόπλεγμα Armatex C� “R” είναι το ενισχυτικό δίχτυ
για ζώνες οι οποίες υπόκεινται σε τυχαία χτυπήματα και
για τους περίγυρους κτιρίων.

��



Η εφαρμογή των διαφόρων τύπων του συστήματος Termok 8 απαιτεί τεχνολογία και ειδική εμπειρία η οποία θα
πρέπει να εφαρμοστεί ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα:

• Ομαλότητα της εξωτερικής επιφάνειας

Είναι βασικό να επιτευχθεί η ομαλότητα της εξωτερικής επιφάνειας των μονωτικών φύλλων κατά τη διάρκεια της
φάσης εφαρμογής. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με την εφαρμογή του συγκολλητικού υλικού με το
καλύτερο τρόπο σύμφωνα με τις οδηγίες, το συχνό έλεγχο της ομαλότητας της επιφάνειας με τη χρήση μιας βέρ-
γας 4 μέτρων, την λείανση σε περίπτωση διαφορών στο επίπεδο μετά την εφαρμογή, εφαρμογή όπου είναι ανα-
γκαίο των στηριγμάτων ώστε να μην πέφτουν τα πάνελ. Η σωστή ομαλότητα της επιφάνειας όχι μόνο εγγυάται ένα
ικανοποιητικό αισθητικό αποτέλεσμα του συστήματος Termok 8 αλλά βεβαιώνει ότι και η επόμενη φάση της επί-
στρωσης με κονίαμα ολοκληρώνεται με ομοιόμορφο πάχος.

• Σωστή τοποθέτηση των οδηγών

Η εφαρμογή των οδηγών του συστήματος Termok 8 στις γωνίες κτιρίων είναι σημαντική για τη σωστή ευθυ-
γράμμιση. Επιπλέον αυτή η εφαρμογή προετοιμάζει την επιφάνεια ώστε η φάση της επίστρωσης με κονίαμα να
γίνει χωρίς δυσκολία.

• Σωστή εφαρμογή του δίχτυ Armatex

Η ενίσχυση με υαλόπλεγμα εφαρμόζεται μόνο στην φρέσκια ακόμα στρώση και βυθίζεται μέσα στο υλικό με τη
βοήθεια μιας σπάτουλας. Το υαλόπλεγμα θα πρέπει να εφαρμόζεται κάθετα και να επικαλύπτεται πλήρως. Εάν
υπάρχουν ζώνες όπου το υαλόπλεγμα δεν έχει επικαλυφτεί τελείως μετά το στέγνωμα της στρώσης, θα πρέπει
να γίνει εφαρμογή ακόμα μια στρώσης. Σε γωνίες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί οδηγοί με δικό τους υαλόπλεγμα
θα πρέπει να τοποθετηθούν κομμάτια από δίχτυ και να επικαλυφτούν σωστά από το κονίαμα.

• Φινίρισμα

Το φινίρισμα αντιπροσωπεύει την τελική εργασία και γι αυτό θα πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή στις λεπτο-
μέρειες ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα. Το σύστημα Termok 8 απαιτεί ειδικά
φινιρίσματα ιδιαίτερα σχηματισμένα και ελεγμένα να ικανοποιούν τεχνικές απαιτήσεις προστασίας ενός τελει-
ωτικού προϊόντος το οποίο θα μπορούσε να εκτεθεί σε θερμουδρομετρικές πιέσεις. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει
να δίνεται στο φινίρισμα γύρω από πλαίσια παραθύρων, περβάζια κτλ.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
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Συστατικά
Συγκολλητικό υλικό: Klebocem
Μονωτικό υλικό: EPS �0 RF IC (προτείνεται), EPS �� RF IC, EPS �� RF IC
Κονίαμα: Klebocem
Ενισχυτικό δίχτυ: Armatex C�, Armatex C� “R”
Φινίρισμα: Rivatone*
Βοηθητικά υλικά: Οδηγοί βάσης, Γωνιόκρανα, Στηρίγματα τοίχων,

*Φινιρίσματα μπορούν επίσης να γίνουν και με άλλες σειρές προϊόντων

Προδιαγραφές αντικειμένων

Εφαρμογή των οδηγών στη βάση (σύμφωνα με το πάχος της μόνωσης).
Εφαρμογή των UNI EPS (εξιλασμένη πολυστερίνη) μονωτικών φύλλων, πυκνότητα �0 kg/m3 (βάσει κανονισμού
του UNI �43�), θερμική αγωγιμότητα 0,04� W/m.K. (UNI 73�7), επίπεδο � αντίδραση σε πυρκαγιά (UNI 84�7), αν-
τίσταση συμπίεσης �00 Kpa (UNI �3�0), ελάχιστη αντίσταση ελαστικότητας �70 Kpa (UNI 807�), διαστάσεις πάνελ
�00Χ�0 εκ. με πάχος από 3εκ. και πάνω.
Η συγκόλληση των πάνελ στην επιφάνεια της πρόσοψης εκτελείται με την εφαρμογή μιας στρώσης κονιάματος
Klebocem βασισμένου σε συνθετικές ρητίνες σε λωρίδες περιμετρικά του φύλλου και σε σημεία στο εσωτερικό
του καθώς και με στηρίγματα τοίχων αν το υπόστρωμα δεν μπορεί να εγγυηθεί καλή πρόσφυση (4 ανά m�).
Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής τα μονωτικά πάνελ καλύπτονται με �mm συγκολλητικού υλικού Klebocem, μέσα
στο οποίο το αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα Armatex C� τοποθετείται όσο το κονίαμα είναι ακόμα φρέσκο. Η επικά-
λυψη του υαλοπλέγματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον �0 mm και ��mm στις γωνίες, οι οποίες θα έχουν προ-
ηγουμένως προστατευτεί με καλύμματα αλουμινίου.
Έπειτα μια συνεχόμενη στρώση �.�/� mm Rivatone, βασισμένου σε συνθετικές ρητίνες και χρωστικές ουσίες,
εφαρμόζεται πάνω στο στεγνό κονίαμα χρησιμοποιώντας μια σπάτουλα. Το rivatone είναι μια σύνθεση που πε-
ριέχει μείγμα από χαλαζιακή άμμο και μαρμαρόσκονη με προσθετικά ενάντια στη μούχλα και τη δημιουργία αφρού,
ανθεκτικά στον ασβέστη, την υπεριώδη ακτινοβολία και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Διαστολή αρμών και συν-
δέσεων μεταξύ του μονωτικού συστήματος και των οδηγών καλύβονται κάνοντας χρήση κατάλληλου πληρωτι-
κού υλικού το οποίο έπειτα μπορεί να βαφεί.

Σημείωση: Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται κάθε φορά στην κατάσταση που βρίσκεται το υπόστρωμα που
θα εφαρμοστεί το σύστημα Termok 8 classico καθώς και στην ανάλυση βασικών προβλημάτων του κτιρίου και
γι αυτό κάθε εφαρμογή θα πρέπει να εξετάζεται χωριστά.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΟ συστημάτων ΤΕRMOK 8 classico

�8

9



��

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ



Πανόραμα, Περιοχή ΠΑ.Γ.Ν.Η., 7�� 00 Ηράκλειο Κρήτης,
Τηλ.:�8�0.�4.34.44, Fax: �8�0.�4.34.4�,

www.ivas.gr & www.ivashellas.gr


