
                                                             

                     

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ

ΕΙΣΑΓΩ ΓΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή, αφορά την εγκατάσταση του οριζοντίου 
συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης UPONOR S.A. Συνοδεύει τη μελέτη 
εφαρμογής και τις κατόψεις της εγκατάστασης με τα κυκλώματα, ανά 
θερμαινόμενο χώρο και ανά θερμαινόμενο επίπεδο.
Επιπλέον παρέχονται οδηγίες σωστής χύτευσης της τσιμεντοκονίας 
επικάλυψης καθώς και συμβουλές για την τελική επικάλυψη του δαπέδου του 
θερμαινόμενου χώρου.
Η υψηλή ποιότητα των υλικών της UPONOR S.A, σε συνδυασμό με την χωρίς 
παρέκκλιση τήρηση της μελέτης, των σχεδίων εφαρμογής και των οδηγιών 
της παρούσας τεχνικής περιγραφής, εξασφαλίζουν την άριστη λειτουργικότητα
του συστήματος και την εγγυημένη μακροχρόνια  λειτουργια του. .

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

1.Oμοιόμορφη/ευχάριστη/υγιεινή κατανομή θερμοκρασίας (ζεστά πόδια-κρύο
κεφάλι).
2.Eξοικονόμηση ενέργειας 10%.
3.Yψηλή αισθητική και πλήρης εκμετάλλευση χώρου.
4.Kαθαρή θέρμανση λόγω χαμηλών θερμοκρασιών  (δεν προκαλείται κάψιμο
της σκόνης ).
5.Σωλήνες απο PE-Xa με φράγμα οξυγόνου ,θερμική και μηχανικη μνημη.

6. Πολυστρωματικος  Unipipe plus

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ



Σωλήνας απο δικτυωμένο πολυαιθυλένιο PEX-a με φράγμα οξυγόνου 17x2 και
16x2.
Εξαρτήματα-συλλέκτης όλα υψηλών γερμανικών προδιαγραφών(DIN),
της UPONOR.

Συνθήκες λειτουργίας:

α) θερμοκρασία νερού προσαγωγής 40-50C.
β) θερμοκρασία νερού επιστροφής 30-40C.
γ) ΔΤ=10C (αντί ΔΤ=20C στην κλασσική θέρμανση) , άρα έχουμε μεγαλύτερη
παροχή νερού  ,  άρα απαιτείται κεντρική στήλη μεγαλύτερης διαμέτρου από
ότι στην κλασσική θέρμανση (περίπου 40% προσαυξημένη).
1.Χρήση τετράοδης βάνας ανάμιξης.
2.Μπορεί  να  υπάρχει  συνδυασμένο  σύστημα  θέρμανσης  (1  λέβητας  που
λειτουργεί  στους  85C  αλλά  2  κεντρικές  στήλες)  η  με  σταθμους  ελεγχου
UPONOR.
3.Ανεξαρτησία στην επιλογή πηγής θερμότητας(λέβητας πετρελαίου,  αερίου,
αντλία θερμότητας, σύστημα ηλιακής ενέργειας, γεωθερμία κ.τ.λ.).
4.Ανεξαρτησία  στην  επιλογή  δαπέδου(πλακάκι,  μάρμαρο,  κολλητό  παρκέ,
καρφωτό δάπεδο) ,θεωρώντας στην μελέτη τους αντίστοιχους συντελεστές
αντίστασης θερμοαγωγιμότητας (1/λ) και τα πάχη των δαπέδων.
5.Καθαρισμος κατασκευής-υπερκείμενα υλικά απο την πλάκα της οικοδομής:
α) μονωτικό υλικό 30mm κατ¨ελάχιστον (Κ-25).

β) θερμομπετόν 5-7cm.
γ) τελικό δάπεδο.

Τεσσερεις τρόποι-συστήματα UPONOR

α) με πλάκα κόμβων.
β) με μίνι πλάκα κόμβων (Minitec ).
γ) με σύστημα tacker.
δ) με σύστημα βεργα.

Τρόποι στρώσης:

α) μαίανδρος
β) σαλιγκαρος

Προδιαγραφές:

α)max θερμοκρασία χώρων διαμονής 28-29C.
β)max  θερμοκρασία  περιμετρικών  ζωνών  μέχρι  35C(εξωτερικοί  τοίχοι,
ανοίγματα).



γ)max πτώση πίεσης ανά κύκλωμα 3mΣ.Υ.
δ)max μέτρα στρώσης ανά κύκλωμα 120m.
θερμομπετόν-κατασκευή.
ε) τήρηση αναλογιών μίγματος.
ζ) τήρηση αρμών διαστολής(χώροι πάνω από 40m², χώροι με λόγο πλευρών
μικρότερο  ή  ίσο  από  1/2  ,στα  ενδιάμεσα  χωρίσματα  των  χώρων-όπου
υπάρχουν πόρτες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

1. Τοποθέτηση της περιμετρικής ταινίας UPONOR σαν σοβατεπί σε όλους
τους εσωτερικούς τοίχους, πόρτες ,μπαλκονόπορτες και περιμετρικά σε όλους
τους  θερμαινόμενους  χώρους.  Βασική  είναι  επίσης  η  τοποθέτηση  της
περιμετρικής ταινίας στις γωνίες ώστε να μην δημιουργείται τόξο αλλά ορθή
γωνία. Όπου η περιμετρική ταινία είναι δύσκολο να τοποθετηθεί (π.χ. έλλειψη
τοίχου)  καλό  είναι  να  στερεώνεται  με  κάποιο  αυτοσχέδιο  καλούπι  (π.χ.
σανίδα) μιας και η ταινία παίζει ρόλο αρμού διαστολής τουλάχιστον 5mm στο
θερμαινόμενο δάπεδο .
2.  Σωστή τοποθέτηση της θερμομόνωσης πάνω στην πλάκα της οικοδομής
.Πρέπει να αποφεύγονται τα κενά μεταξύ των διαφόρων πλακών μόνωσης  ,
δηλαδή τα διάφορα τεμάχια στρώσης να εφάπτονται μεταξύ τους.

5. ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

5.1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΚΡΟΥΠ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ

Η εγκατάσταση ξεκινά με την στήριξη του γκρουπ συλλεκτών στον πίνακα
διανομής ή αν δεν υπαρχει πινακας στο στοιχειο στηρηξης στον τοιχο.
.
Η θέση του συλλέκτη έχει προδιαγραφεί στη φάση της μελέτης.
Η σωστή θέση του συλλέκτη είναι σε ουδέτερους, ελεύθερα προσβάσιμους και
επισκέψιμους  χωρους  (διαδρομους,χωλ,αποθηκες),  σε  κεντρικο  σημειο  σε
σχεση  με  τους  θερμενομενους  χωρους  για  συμμετρικη  φορτηση  του
συστηματος και μειωση του μηκους συνδεσης των κυκλωματων.
Θα πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο (μπαλκόνια), σε
υπνοδωμάτια,και στα επιπλα κουζινας.
Κάθε θερμαινόμενο επίπεδο έχει τουλάχιστον ένα γκρουπ συλλέκτη, ο οποίος
είναι  τοποθετημένος  στο  ιδιο  επιπεδο,(συλλεκτης  ισογειο,στο  ισογειο,
συλλεκτης οροφου στον οροφο κλπ).
Σε  περίπτωση  ύπαρξης  στάθμης  στο  ίδιο  επίπεδο  (εσωτερικά  σκαλοπάτια)
καλό είναι να τοποθετουνται ανεξαρτητα γκρουπ συλλεκτων ανα επιπεδο.κατά
παρεκκλιση  και  σε  περιπτωση  μικρου  αριθμου  σκαλοπατιων  (<_2)  θα
μπορουσε να τοποθετηθει ενα γκρουπ για το συνολο του επιπεδου, αυστηρα
στο υψηλοτερο επιπεδο και με oλες τις προαναφερθεισες οδηγιες.



.
Η θέση των συλλεκτων σε σχέση με το τρέχον δάπεδο της πλάκας θα πρέπει
να είναι  τέτοια  ώστε να διευκολυνει  τον εγκαταστατη στο κουμπωμα των
κυκλωματων και να επιτρεπει την καμπυλωση των κυκλωματων καθως αυτά
θα αλλαξουν διευθυνση για θα τρεξουν στο δαπεδο.

Ενδεικτικά  θα  πρέπει  ο  άξονας  του  κάτω  συλλέκτη  (επιστροφής)  να
τοποθετηθεί σε ύψος ≥ 40cm.
Τοποθέτηση συλλέκτη σε φωταγωγούς, σε υπόγεια ανάποδα ή γενικώς κατά
παρέκκλιση των ανωτερω είναι απαραδεκτη και βαρυνει τον εγκαταστατη (και
τον  ιδιοκτητη  εφοσον  είναι  ενημερος  η  απαιτησε  κατι  τετοιο)  και  όχι  τον
μελετητη της εγκαταστασης ο οποιος εξεφρασε τις αντηρρησεις του.

5.2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

Η περιμετρική ταινία τοποθετείται κατά μήκος της εσωτερικής πλευράς των
εξωτερικών τοίχων και ολων των εσωτερικων τοιχων.
Η τοποθετηση της  πρεπει  να γινει  με  προσοχη διοτι  αυτή απομονωνει  και
προστατευει από τις τασεις τα σταθερα δομικα στοιχεια από το θερμενομενο
μπετο επικακαλυψης.

Με περιμετρική ταινία πρέπει να προστατευτούν επίσης κολώνες εσωτερικές
σε θερμαινόμενους χωρους οι οποιες δςν εφαπτονται σε τοιχοποιιες.

Στις  εξωτερικές  μπαλκονόπορτες  εφόσον  δεν  υπάρχει  μαρμαροποδιά,  δε
πρέπει να διακοπεί η συνεχεια της τοποθετησης αλλα θα πρεπει με αυτοσχεδια
στηριξη να τοποθετηθει  σωστα η περιμετρικη ,δηλαδη να στεκεται ορθια και
να μην είναι καμπυλωμενη. Το ιδιο πρεπει να συμβει και στα κεφαλοσκαλα.

Εφόσον διέρχονται σωλήνες άλλων εγκαταστάσεων στο σημείο τοποθέτησης
της περιμετρικής (τομη δαπεδου με τοιχοποιια) θα πρεπει να καλυφθουν οι
σωληνες με φυλλο ναιλον το οποιο να εκτεινεται περα από τις σωληνες τοσο
προς  την  τοιχοποιια  οσο  και  προς  το  δαπεδο,  και  η  περιμετρικη  να
τοποθετηθει  ειτε  αναμεσα  στις  σωληνες  και  τον  τοιχο  ειτε  στον  τοιχο
ακουμπωντας πανω στις σωληνες.
Σε περιπτωση που τελειωσει η περιμετρικη ταινια ,συνεχιζουμε με καινουργεια
επικαλυπτωντας την προηγουμενη τουλαχιστον δεκα ποντους.

5.3 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΡΜΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

Οι αρμοί διαστολής δημιουργούνται τοποθετώντας στην πλάκα του επιπέδου
το ειδικό φιλέτο αρμου και με αυτό τον τροπο διαχωριζουν τις θερμαινομενες
επειφανειες σε μικροτερες, συμφωνα με το DIN 18560.
Εδικοτερα, αρμοι διαστολης προβλεπονται και είναι υποχρεωτικη η εφαρμογη
τους, οπως παρακατω.



1. Σε όλες τις εσωτερικές πόρτες του επιπέδου, εφόσον η πόρτα διαχωρίζει 
θερμαινόμενες επιφανειες (σε αντιθετη περιπτωση, δηλαδη θερμενομενη 
προς μη θερμενομενη θα πρεπει να εχει τοποθετηθει ηδη η περιμετρικη 
ταινια.)

 Ο αρμος τοποθετειται αναμεσα (μπασκια) της πορτας, και το μηκος του, 
θα πρεπει να είναι οσο και το ανοιγμα της πορτας.

 2. Σε ενιαίες επιφάνειες μεγαλύτερες των 40m2. Ο αρμός θα χωρίσει την
ενιαία επιφάνεια σε μικροτερες.
3. Σε επιφάνειες των οποίων η μία πλευρά είναι μεγαλύτερη των 8m.
4.  Σε τετραγωνισμένες  επιφάνειες  των οποίων ο λόγος των πλευρών είναι
μεγαλύτερος από 2 προς 1.
5.  Σε  κολώνες  εσωτερικές  σε  θερμαινόμενους  χώρους  οι  οποίες  δεν
εφάπτονται σε τοιχοποιϊες,προβλεπται τοποθετηση αρμου σε σχημα σταυρου
και στις τεσσερεις πλευρες της κολωνας, για προστασια του δομικου στοιχειου
(σε συνεργασια με την περιμετρικη ταινια που το περιβαλλει).

6. Σε επιφάνειες οι οποίες θα έχουν διαφορετική επίστρωση τελικού δαπέδου.
7. Σε ήδη υπάρχοντες αρμούς της οικοδομής (αντισεισμικοί κλπ).

Ο αρμός διαστολής θα πρέπει να τοποθετηθεί με προσοχή γιατί θα πρέπει να
διατηρηθεί μέχρι και το τελικο δαπεδο.
Στα σχέδια της μελέτης φαίνονται όλες οι θέσεις των αρμών διαστολής με
ιδιαίτερο συμβολισμό, εκτος από τους αρμους της περιπτωσης (1) οι οποιοι
θεωρουνται δεδομενοι.
Για  την  επιλογή  της  θέσης  του  αρμού,  είναι  ευνόητο  ότι  θα  πρέπει  να
καλύπτονται όλες οι παραπανω προυποθεσεις.

5.4 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΡΦΟΠΛΑΚΑΣ

Η τοποθέτηση της μορφόπλακας όπως αναφέρθηκε και παραπάνω πρέπει να
γίνει  σε  καθαρή  πλάκα  χωρις  κλισεις  και  με  μετρημενα  τα  υψομετρα.  Η
τοποθετηση ξεκινα από μια γωνια του θερμενομενου χωρου και συνεχιζεται με
προσοχη  ώστε  τα  τεμαχια  να  κουμπωνουν  μεταξυ  τους,  χωρις  κενα  για
αποφυγη  δημιουργιας  θερμογεφυρας  και  ηχογεφυρας.  Δεν  απαιτειται
τοποθετηση επι πλεον υγροπροστασιας ενεντι του μπετον επικαλυψης.
 Σε περιπτώσεις πλάκας άνωθεν πυλωτής ή επί εδάφους χωρίς υγρομόνωση,
είναι  καλό  να  τοποθετηθεί  στην  πλάκα  πριν  την  μορφόπλακα  ένα  φύλλο
πολυαιθυλενίου  το  οποίο  θα  ανέρχεται  στο  σοβατεπί  στο  ύψος  της
περιμετρικής.  Αν  το  φύλλο  είναι  σε  τεμάχια,  αυτά  θα  πρέπει  να
υπερκαλύπτονται  στις  ενώσεις  τους.  Η  τοποθέτηση  του  φιλμ  αυτού,  έχει
σκοπό να εμποδίσει την διείσδυση ανερχόμενης υγρασίας.
Στην περιοχή τοποθέτησης των συλλεκτων και για επιφάνεια 1~2m2 ακριβώς
μπροστά  από  αυτό,  λόγω της  αυξημένης  συγκέντρωσης  σωλήνων  και  για
λόγους  ευκολότερης  στήριξής  τους,  μπορούν  να  ξυριστούν  οι  τάπες  τις



μορφόπλακας ή εναλλακτικά να τοποθετηθεί μονωτική πλάκα πάχους 1,5cm
χωρίς τάπες.

5.5 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΑ

Βάση της μελέτης οι θερμαινόμενοι χώροι χωρίζονται σε κυκλώματα.
Ο  σωλήνας  τοποθετείται  σε  σπιράλ  προστασίας  Φ28mm  στις  παρακάτω
περιπτώσεις:
1.  Στο  σημείο  αφετηρίας  και  επιστροφής  των  κυκλωμάτων  στο  γκρουπ
συλλεκτών,  λόγω  της  αυξημένης  συγκέντρωσης  σωλήνων.  Το  σπιράλ
διατηρείται  μέχρι  σημείου  όπου  οι  σωλήνες  πλέον  έχουν  αναπτυχθεί  σε
κανονική στρώση όπως προβλέπει η μελέτη (περίπου 1~1.5m μήκος σπιράλ).
2.  Εφόσον διέρχεται  διαμέσου αρμών διαστολής,  το σπιράλ θα έχει  μήκος
40cm και θα εκτείνεται εκατέρωθεν του αρμού ισόποσα.
2α.Ενδιαμεσα στις  πορτες το σπιραλ θα εχει μηκος 40cm και  θα εκτεινεται
εκατερωθεν του αρμου ισοποσα.
3. Σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον προδιαγράφεται και αναφέρεται στα σχέδια
τα μήκη των κυκλωμάτων κατά τη μελέτη προκύπτουν με βάση τις ανάγκες
των χώρων σε θέρμανση αλλά και περιορισμών που υφίστανται στην τεχνική
της ενδοδαπέδιας και αφορούν την μέγιστη επιτρεπόμενη πτώση πίεσης ανά
μέτρο σωλήνα και την μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία επιφάνειας ανάλογα
με το είδος του χώρου.
Αποκλίσεις στο μήκος του κυκλώματος σε σχέση με τα προβλεπόμενα στην
μελέτη θεωρούνται αναμενόμενες και εντός ορίων εφόσον δεν υπερβαίνουν
το 10% του μήκους κυκλώματος της μελέτης. Τέτοιες αποκλίσεις οφείλονται
στην πραγματική διαρρύθμιση του χώρου και στην όδευση των κυκλωμάτων
σε σχέση με αυτά που προβλέπει η μελέτη.
Ένα κύκλωμα εννοείται ως ενιαίο κομμάτι σωλήνας συνολικού μήκους όπως
προδιαγράφεται από την μελέτη. Δεν επιτρέπεται η σύνδεση με οποιοδήποτε
τρόπο κομματιών σωλήνα (ρετάλια) εντός του δαπέδου για τη δημιουργία του
συνολικού μήκους του κυκλώματος.
Όταν  ολοκληρωθεί  η  διάστρωση  των  κυκλωμάτων,  το  φιλμ  νάιλον  της
περιμετρικής να ανοίξει και να απλωθεί προς την επιφάνεια της μορφόπλακας.
Με αυτό τον τρόπο θα σιγουρευτεί η απομόνωση του θερμαινόμενου δαπέδου
από τα σταθερά δομικά στοιχεία της οικοδομής

5.6 ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

Πριν  τη χύτευση της τσιμεντοκονίας επικάλυψης, τα κυκλώματα πρέπει  να
γεμίσουν με νερό με ταυτόχρονη αποβολή του αέρα, και να πραγματοποιηθεί
δοκιμή στεγανότητας.
Η  διαδικασία  της  πλήρωσης  γίνεται  με  νερό  δικτύου,  από  τις  βαλβίδες
πλήρωσης των συλλεκτων.
Για τη σωστή εξαέρωση, θα πρέπει τα κυκλώματα να πληρώνονται ένα – ένα
και διαδοχικά από το τελευταίο προς το πρώτο (σε σχέση με τη θέση της
βαλβίδας πλήρωσης).



Εφόσον η διαδικασία εξαέρωσης ολοκληρωθεί επιτυχώς, το δίκτυο πρέπει να
πρεσαριστεί στο τριπλάσιο της αναμενόμενης πίεσης λειτουργίας.

6. ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

6.1 ΧΥΤΕΥΣΗ

Η τσιμεντοκονία επικάλυψης δεν είναι μια κοινή τσιμεντοκονία αλλά μια πλωτή
θερμαινόμενη τσιμεντοκονία με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το δεδομένο αυτό
επιβάλλει  την  ανάληψη  του  έργου  από  έμπειρα  συνεργεία  τα  οποία
αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα της εργασίας τους για την επιτυχημένη και
απροβλημάτιστη λειτουργία της ενδοδαπέδιας θέρμανσης.
Οι αναλογία των υλικών της τσιμεντοκονίας είναι συγκεκριμένη και πρέπει να
τηρείται σχολαστικά.

ΟΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΜΠΕΤΟ ΕΧΟΥΝ
ΩΣ ΕΞΗΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ(ανά 
μπετονιέρα):

50kg τσιμέντο

30 φτυαριές άμμο ποταμού (250 kg) 

22.5-25 λίτρα νερού δικτύου

0,55 λίτρα προσθετικό VD 450

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ(σε 1m³ 
μίγματος):

350kgr τσιμέντο

1575kgr άμμος (60% 0-4mm , 40% 4-8 mm)

157.5-175 kgr νερό

3.85 λίτρα προσθετικό VD 450



Η προετοιμασία του μείγματος πρέπει να πραγματοποιείται σε ειδική πρέσα για
βέλτιστη ανάμιξη των υλικών και καλύτερη ποιότητα του μείγματος.
Η  εργασία  χύτευσης  απαγορεύεται  να  πραγματοποιείται  σε  θερμοκρασίες
περιβάλλοντος μεγαλύτερες των 35οC και μικρότερες των 5οC.
Οι αρμοί διαστολής της ενδοδαπέδιας θα πρέπει οπωσδήποτε να τηρηθούν και
στην τσιμεντοκονία επικάλυψης.
Το  προβλεπόμενο  ύψος  της  τσιμεντοκονίας  επικάλυψης  (εφόσον  έχουν
τηρηθεί τα προβλεπόμενα σε προηγούμενη παράγραφο) είναι 5 cm.
Αποκλίσεις από το παραπάνω ύψος είναι αποδεκτές μόνο ως εξής: Ελάχιστο
ύψος 4cm. Μέγιστο 7cm.
 Μεγαλύτερα  ύψη  επιβαρύνουν  την  αδράνεια  του  συστήματος  και
δημιουργούν  καταστάσεις  λειτουργίας  οι  οποίες  δεν  προβλέπονται  στην
μελέτη.  Η  τελική  επιφάνεια  της  τσιμεντοκονίας  επικάλυψης  πρέπει  να
παραδοθεί  ευθυγραμμισμένη,  τριβιδιασμένη  και  γυαλισμένη  ώστε  να
τοποθετηθεί το τελικό δάπεδο χωρίς καμία επιπλέον απαραίτητη εργασία.
3. Απαιτείται γέμισμα θερμομπετόν 5-7cm ανάλογα με την τελική επίστρωση
(εξαίρεση αποτελούν χώροι  με  μεγάλη κλίση της οικοδομής  ,  όπου για  να
υπάρχει σωστό αλφάδιασμα απαιτείται παραπάνω γέμισμα).
Απαιτείται επίσκεψη του υπευθύνου του συνεργείου στην οικοδομή ώστε να
καθορισθεί επακριβώς το τι πάχος θερμομπετού θα χρειασθεί σε κάθε χώρο
και ανάλογα με την τελική επίστρωση που θα υποδείξει ο ιδιοκτήτης.
4. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται ώστε η περιμετρική ταινία να είναι
ορατή προς τα πάνω και μετά την ρίψη του θερμομπετού.
5. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στο σωστό αλφάδιασμα της οικοδομής
,ανάλογα με την τελική επίστρωση του δαπέδου  (πλακάκι,  μάρμαρο  ,  ξύλο)
και  τις  μαρμαροποδιές  ώστε  να  αποφεύγονται  μετέπειτα  παράπονα  του
ιδιοκτήτη για τις τελικές στάθμες.  Απαιτείται συνεπώς η σωστή επικοινωνία
μεταξύ συνεργείων ρίψεως θερμομπετού και ιδιοκτήτη για τις αλφαδιές
6. Απαιτείται η παράδοση σωστής τελικής επιφάνειας θερμομπετού ,ιδιαίτερα
στην περίπτωση κολλητού δαπέδου(πλακάκι ,παρκέ) ,ώστε να μην απαιτείται
επιπλέον τσιμεντοκονία ομαλοποίησης.

6.2 ΞΗΡΑΝΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ

Πριν  την  τοποθέτηση  των  τελικών  δαπέδων  η  τσιμεντοκονία  πρέπει  να
αφυγρανθεί. Η αφύγρανση θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια.
Το  πρώτο  στάδιο  αφορά  την  φυσική  αφύγρανση.  Αυτή  πραγματοποιείται
αφήνοντας την τσιμεντοκονία ελεύθερη να αποβάλλει την υγρασία της στο
περιβάλλον για τουλάχιστον 21 ημέρες.



Θα  πρέπει  να  προσεχθεί  ώστε  ο  χώρος  να  είναι  προστατευμένος  από  τα
καιρικά  φαινόμενα  (π.χ.  έντονη  τοπική  ηλιακή  ακτινοβολία  από  μεγάλες
τζαμαρίες, διείσδυση υγρασίας από βροχές, παγετός). Καλό είναι να υπάρχει
δυνατότητα φυσικού αερισμού.
Με  την  πάροδο  της  περιόδου  φυσικής  αφύγρανσης,  πρέπει  να
πραγματοποιηθεί  η διαδικασία τεχνητής αφύγρανσης. Αυτό προϋποθέτει  τη
δυνατότητα  ανύψωσης  της  θερμοκρασίας  μέχρι  τη  θερμοκρασία  που
προβλέπει η μελέτη.
Η διάρκεια της τεχνητής αφύγρανσης είναι περίπου 7-8 ημέρες.
Η πίεση στο δίκτυο θα πρέπει να ρυθμιστεί λίγο πάνω από την στατική πίεση
της  εγκατάστασης  ώστε  με  την  ανύψωση  της  θερμοκρασίας  η  πίεση  να
ανέλθει στην πίεση λειτουργίας.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1.  Με  το  πέρας  ρίψεως  του  θερμομπετόν  η  εγκατάσταση  παραμένει
πρεσαρισμένη.
2. Απαιτείται πάροδος 3 έως 4 εβδομάδων για την έναρξη της δοκιμαστικής
θέρμανσης δαπέδου.
3.  Ο  υπεύθυνος  εγκαταστάτης  που  θα  κάνει  τις  τελευταίες  ρυθμίσεις  θα
πρέπει  να  δίνει  την  τελική  θερμοκρασία  προσαγωγής  της  εγκατάστασης
σταδιακά και αυτό γίνεται με αύξηση 5 βαθμών Κελσίου ανά ημέρα για ιδανικό
στέγνωμα του θερμομπετόν. Για παράδειγμα αν η μελέτη έχει γίνει με μέγιστη
θερμοκρασία νερού προσαγωγής για το ενδοδαπέδιο , με 45 βαθμούς Κελσίου
,τότε  η αύξηση πρέπει  να  γίνει  από τους  25  με  30  βαθμούς με  σταδιακή
αύξηση  έως  τους  45  βαθμούς  Κελσίου.  Αν  θα  υπάρχει  μια  σταθερή
θερμοκρασία νερού(χρήση απλής τετράοδης ,χειροκίνητα ρυθμιζόμενης βάνας
) ή μια τελική θερμοκρασία νερού που θα εξαρτάται από τις εκάστοτε καιρικές
συνθήκες  (χρήση  αυτόματου  συστήματος  εξωτερικής  αντιστάθμισης)  ,είναι
καθαρά θέμα συνεννόησης ιδιοκτήτη τεχνικου.
4.  Με το περας της  δοκιμαστικής εκκίνησης επιτρέπεται η τοποθέτηση του
τελικού δαπέδου (πλακάκι, μάρμαρο, ξύλινο παρκέ κ.λ.π.)
5. Η σύνδεση του λέβητα η της αντλιας που έχει ήδη γίνει ολοκληρώνεται με
την ρύθμιση αυτων.
Της  τετράοδης  βάνας  ,  του  εξωτερικού  θερμοστάτη(αν  υπάρχει),  των
θερμοστατών  χώρων  και  των  συλλεκτών  (ρυθμιστικά-εξισορρόπηση
κυκλωμάτων)  η  με  το  ασυρματο  συστημα  ελεγχου  θερμοκρασιας  χωρων
UPONOR με συστημα δυναμικης διαχειρησης ενεργειας , 24V (DEM).
6. Τήρηση των οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης της όλης εγκατάστασης
για μέγιστη ασφάλεια και οικονομία.

ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ - ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΔΑΠΕΔΟ

Κατά την επίστρωση του θερμαινόμενου δαπέδου με πλακάκια ή μάρμαρο, η
δημιουργία αρμών διαστολής κρίνεται απαραίτητη.  Βάσει των προδιαγραφών
και για να είμαστε ασφαλείς ο αρμός διαστολής του θερμομπετού πρέπει να



προεκτείνεται  μέχρι  τον  αρμό  του  δαπέδου(π.χ.  αρμοί  πλακιδίων  )  .Τα
κριτήρια δημιουργίας αρμών διαστολής είναι γνωστά :
1.Πάνω από αρμούς διαστολής της φέρουσας πλάκας της οικοδομής.
2.Επιφάνειες πάνω από 40m².
3.Ενδιάμεσα χωρίσματα (κατωκάσια) χώρων.
4.Μακρόστενοι χώροι με λόγο πλευρών <1/2.
5.Σε ιδιαίτερα εύθραυστα σημεία.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ο ιδιοκτήτης ή ο μηχανικός του έργου επιθυμεί να
στρώσει  τα  δάπεδα  με  κάποιο  περίτεχνο  ή  εξειδικευμένο  τρόπο(π.χ.
ρομβοειδής  στρώση  πλακιδίων  σε  ένα  μεγάλο  σαλόνι)  και  η  τήρηση  των
αρμών διαστολής δημιουργεί πρόβλημα αισθητικής τότε μπορεί να προταθεί η
παρακάτω λύση:
Στους  χώρους  και  στα  σημεία  που  πρέπει  να  γίνουν  αρμοί  διαστολής
(εξαιρούνται οι αρμοί στην πλάκα της οικοδομής)  υπάρχει η δυνατότητα μη
τήρησης των αρμών ,κάνοντας την εξής κατασκευή.
Πάνω από τον αρμό διαστολής του θερμομπετόν και σε πλάτος 30cm δεξιά και
30cm αριστερά περίπου από αυτόν πρέπει να τοποθετηθεί ένα λεπτό φύλλο
από ΡΕ . Στην περίπτωση αυτή οι συστολές και διαστολές του κολυμβητού
εκτονώνονται σε αυτό το διπλωμένο φύλλο ΡΕ (ολίσθηση του ενός κομματιού
πάνω στο άλλο) χωρίς να δημιουργήσει πρόβλημα στην τελική επίστρωση .
Βεβαίως η λύση αυτή είναι θέμα εμπειρίας κατασκευής και δεν μπορεί να
υπάρξει επίσημη εγγύηση από κάποια εταιρεία.

7. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Παρακάτω  αναφέρονται  γενικές  οδηγίες  επιλογής  συνδετικών
υλικών, υλικών πλήρωσης αρμών και τοποθέτησης.
Σχετικά με τις ιδιότητες των συνδετικών υλικών:
Οι  παρακάτω  οδηγίες  είναι  ενδεικτικές  και  δεν  υποκαθιστούν  τις
οδηγίες χρήσης των εκάστοτε προμηθευτών των υλικών για τα οποία
εγγυητές είναι οι ίδιοι.
Για την διαδικασία της τοποθέτησης:
Οι  οδηγίες  περί  αρμολόγησης,  είναι  υποχρεωτικές  και  πρέπει  να
τηρηθούν από το συνεργείο τοποθέτησης.
Για την ποιότητα της εργασίας και για τυχόν επιπλέον εργασίες καλής
τοποθέτησης  και  προσαρμογής  του  τελικού  δαπέδου  σε  συνθήκες
λειτουργίας,  υπεύθυνος  και  εγγυητής  είναι  ο  εργολάβος
τοποθέτησης.

7.1 ΓΕΝΙΚΑ

Όπως  αναφέρθηκε,  η  τσιμεντοκονία  επικάλυψης  δεν  είναι  μια  κοινή
τσιμεντοκονία  αλλά  μια  πλωτή  θερμαινόμενη  τσιμεντοκονία  με  ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά. Αυτό σημαίνει ότι οι καταπονήσεις των κονιαμάτων και των
επενδύσεων των δαπέδων είναι μεγαλύτερες από ότι στα κοινά δάπεδα.
Κατά την τοποθέτηση της τελικής επένδυσης δεν επιτρέπεται καμία εργασία η
οποία  θα μπορούσε να  προκαλέσει  ζημία  στον  εγκιβωτισμένο σωλήνα του
συστήματος (τρύπημα, κόψιμο, τρόχισμα της τσιμεντοκονίας επικάλυψης).



Η περιμετρική  ταινία  στους  τοίχους  διατηρείται  και  δεν  ξυρίζεται  πριν  την
τοποθέτηση της τελικής επένδυσης, για να παραλάβει και τις διαστολές αυτής.
Οι  αρμοί  διαστολής  της  ενδοδαπέδιας  οι  οποίοι  διατηρήθηκαν  και  στην
χύτευση της τσιμεντοκονίας επικάλυψης, θα πρέπει οπωσδήποτε να τηρηθούν
και στην τοποθέτηση της τελικής επένδυσης και το πάχος αυτών θα πρέπει να
είναι τουλάχιστον 5mm. (εκτός της περίπτωσης κολλητού ξύλου).
Στην περίπτωση που για αισθητικούς λόγους ή για λόγους λειτουργικούς, οι
αρμοί διαστολής δεν συμπίπτουν με αυτούς της τελικής επίστρωσης, υπάρχει
η δυνατότητα ≪μεταφοράς του αρμού διαστολής της ενδοδαπέδιας≫. Με τον
όρο μεταφορά ουσιαστικά εννοείται η παραλαβή των συστολοδιαστολών της
τελικής επίστρωσης σε διαφορετική αλλά συγκεκριμένη θέση σε σχέση με τη
τσιμεντοκονία επικάλυψης.

Μεταφορά αρμού επιτρέπεται μόνο  στους αρμούς των ενιαίων χώρων.
Δεν  επιτρέπεται  στους  αρμούς  των  εσωτερικών  κουφωμάτων  και  στους
αρμούς της οικοδομής, (όπως αυτοί ορίστηκαν στο αντίστοιχο κεφάλαιο της
τεχνικής περιγραφής).

Η διαδικασία μεταφοράς του αρμού είναι η παρακάτω:

1. Ο αρμός διαστολής της τσιμεντοκονίας επικάλυψης καθαρίζεται και τυχόν
ανωμαλίες στην επιφάνεια του γεμίζονται με ελαστικό υλικό (π.χ. μαστίχη).
2. Από τη μία πλευρά του αρμού της τσιμεντοκονίας και σε όλο το μήκος του,
τοποθετείται  φύλλο πολυαιθυλενίου.  Το  πλάτος  του  φύλλου θα πρέπει  να
είναι τόσο ώστε να καλύπτεται από τον νέο αρμό και τμήμα του τεμαχίου της
τελικής επικάλυψης. Με αυτό τον τρόπο το τεμάχιο της τελικής επικάλυψης
πατάει κατά ένα μέρος στην τσιμεντοκονία όπου και κολλάτε επί αυτής και
κατά ένα μέρος στο φιλμ πολυαιθυλενίου όπου κολλάτε επί αυτου.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ  ΜΕ ΚΟΛΛΑ

Είναι απαραίτητη η χρήση κατάλληλης κόλλας για θερμαινόμενα δάπεδα με
ιδιαίτερα καλές ελαστικές ιδιότητες και αντοχή στην γήρανση, για τις οποίες
εγγυάται ο προμηθευτής.
Η  περιμετρική  ταινία  μπορεί  να  ξυριστεί  εφόσον  έχει  ολοκληρωθεί  η
τοποθέτηση των κεραμικών πλακιδίων και πριν την τοποθέτηση των τεμαχίων
στο σοβατεπί.
Το σοβατεπί  τοποθετείται  στην προβλεπόμενη θέση του με  τρόπο
ώστε να ακουμπά χωρίς να κολληθεί στο πλακάκι του δαπέδου. Θα
πρέπει να κολληθεί στο τοίχο.
Κόλλα πλακιδίων.
Η προδιαγραφή οι οποία πρέπει να πληρείται είναι η C 2 TE σύμφωνα με την
EN 12004

Γέμισμα αρμών διαστολής τελικής επίστρωσης



Για  το  γέμισμα  των  αρμών  διαστολής  της  τελικής  επίστρωσης,  μπορεί  να
χρησιμοποιηθεί ελαστικό υλικό (π.χ. μαστίχη).

Γέμισμα διακένου πλακιδίων
Για το γέμισμα των διακένων των πλακιδίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοινός
αρμόστοκος.
Γέμισμα διακένου επαφής σοβατεπί με τελική επίστρωση.
Για το γέμισμα του διακένου επαφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαστίχη ή
σιλικονούχο υλικό.
Για  περισσότερες  τεχνικές  πληροφορίες  και  οδηγίες  χρήσης  θα  πρέπει  να
απευθυνθείτε στους κατασκευαστές ή στα εμπορικά καταστήματα διάθεσης
αυτών των προϊόντων.

7.3 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΜΕ ΚΟΛΛΑ

Είναι απαραίτητη η χρήση κατάλληλης κόλλας για θερμαινόμενα δάπεδα με
ιδιαίτερα καλές ελαστικές ιδιότητες και αντοχή στην γήρανση, για τις οποίες
εγγυάται ο προμηθευτής. Επιπλέον η κόλλα δεν πρέπει να επιδρά χρωματικά
στα τεμάχια της τελικής επίστρωσης.
Η  περιμετρική  ταινία  μπορεί  να  ξυριστεί  εφόσον  έχει  ολοκληρωθεί  η
τοποθέτηση των τεμαχίων μαρμάρου και πριν την τοποθέτηση των τεμαχίων
στο σοβατεπί.
Το σοβατεπί  τοποθετείται  στην προβλεπόμενη θέση του με  τρόπο
ώστε να ακουμπά χωρίς να κολληθεί στο μάρμαρο του δαπέδου. Θα
πρέπει να κολληθεί στο τοίχο.

.
Γέμισμα αρμών διαστολής τελικής επίστρωσης

Για  το  γέμισμα  των  αρμών  διαστολής  της  τελικής  επίστρωσης,  μπορεί  να
χρησιμοποιηθεί ελαστικό υλικό (π.χ. μαστίχη).

Γέμισμα διακένου μαρμάρων

Για το γέμισμα των διακένων των μαρμάρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοινός
αρμόστοκος.

Γέμισμα διακένου επαφής σοβατεπί με τελική επίστρωση

Για το γέμισμα του διακένου επαφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαστίχη ή
σιλικονούχο υλικό.
Για  περισσότερες  τεχνικές  πληροφορίες  και  οδηγίες  χρήσης  θα  πρέπει  να
απευθυνθείτε στους κατασκευαστές ή στα εμπορικά καταστήματα διάθεσης
αυτών των προϊόντων.



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ  ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΟΛΛΑ

Είναι απαραίτητη η χρήση κατάλληλης κόλλας για θερμαινόμενα δάπεδα με
ιδιαίτερα καλές ελαστικές ιδιότητες και αντοχή στην γήρανση, για τις οποίες
εγγυάται ο προμηθευτής.
Η  περιμετρική  ταινία  μπορεί  να  ξυριστεί  εφόσον  έχει  ολοκληρωθεί  η
τοποθέτηση των τεμαχίων ξύλου και πριν την τοποθέτηση των τεμαχίων στο
σοβατεπί.
Το σοβατεπί  τοποθετείται  στην προβλεπόμενη θέση του με  τρόπο
ώστε  να  ακουμπά  χωρίς  να  κολληθεί  στο  δαπέδο.  Θα  πρέπει  να
κολληθεί στο τοίχο.
Κόλλα ξύλινου δαπέδου
Κατάλληλες  είναι  οι  πολυουρεθανικές  κόλλες  ειδικές  για  ενδοδαπέδια
θέρμανση.
Γέμισμα διακένου επαφής σοβατεπί με τελική επίστρωση.
Για το γέμισμα των αρμών επαφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαστίχη ή
σιλικονούχο υλικό.
Για  περισσότερες  τεχνικές  πληροφορίες  και  οδηγίες  χρήσης  θα  πρέπει  να
απευθυνθείτε στους κατασκευαστές ή στα εμπορικά καταστήματα διάθεσης
αυτών των προϊόντων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
(Σε περιπτωση χαμηλης εξωτερικης θερμοκρασιας).

Σε  περιπτωση  εγκαταστασης  ενδοδαπεδιας  θερμανσης  ,που  δεν
εχει τεθει σε λειτουργια, υπαρχει κινδυνος κατά την περιοδο του
χειμωνα, να σπασουν οι σωληνες λογω παγου.
Γι αυτό κρινεται απαραιτητη η εκκενωση των σωληνωσεων, η
η πληρωση αυτων με ειδικο μειγμα αντιψυκτικου.


