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ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ        
  ένα άριστο δομικό υλικό 

ME 

 Εξαιρετικές μονωτικές ιδιότητες 

 Πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές 

 Απεριόριστη αντοχή στον χρόνο 

 Εξαιρετικές αντισεισμικές ιδιότητες 

ΕΠΙΛΥΕΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 

ΚΟΣΤΟΥΣ & ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
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 Τι είναι η διογκωμένη πολυστερίνη 
                       (EPS); 

 Η διογκωμένη πολυστερίνη ή εν 

συντομία EPS, είναι ένα ελαφρύ, 

άκαμπτο, πλαστικό και αφρώδες, 

δομικό υλικό που παράγεται από 

συμπαγείς κόκκους πολυμερούς του 

στυρενίου και αποτελείται κατά 98% 

από αέρα (80% Ν2 και 20% Ο2). 
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 Το EPS είναι ένα χημικώς καθαρό 

πολυμερές εξαιρετικά σταθερό στο χρόνο. 

 Τι είναι η διογκωμένη πολυστερίνη 
                       (EPS); 
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 Παράγεται από τη 

διάλυση πεντανίου 

στο πολυμερές 

στυρενίου το οποίο 

όταν θερμανθεί με 

ατμό, παράγει 

σφαιρίδια EPS.  

 Πώς παράγεται; 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 13163 
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 Αυτές οι κυψέλες (σφαιρίδια) καταλαμβά-
νουν περίπου 40 φορές τον όγκο της 
αρχικής σταγόνας πολυστερίνης. 

 Τέλος τα σφαιρίδια EPS τοποθετούνται 
μέσα σε κατάλληλες φόρμες (καλούπια) στα 
οποία με την βοήθεια ατμού αποκτούν την 
μορφή έτοιμου ή ημιέτοιμου προϊόντος 
ανάλογα με την εφαρμογή για την οποία 
προορίζονται 

 Πώς παράγεται; 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 13163 



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 
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για ανάγκες ψύξης & θέρμανσης 

 Κτίρια προ του 1979                   άνω των 200 Kwh/m2·ε 

 Κτίρια από 1979 έως σήμερα             100~160 Kwh/m2·ε* 

 Κτίρια με βάση τον ΚΕΝΑΚ                 60 ~ 80 Kwh/m2·ε** 

 Κτίρια μετά το 2018,  

     με βάση τη νέα EPBD                               15 Kwh/m2·ε*** 
 

*  η συνήθης πρακτική λόγω της ύπαρξης θερμογεφυρών (μη προβλεπόμενες από τον 

Κανονισμό Θερμομόνωσης) και του ελλιπούς πάχους μόνωσης στα δομικά στοιχεία του 

κτιρίου, κατατάσσει το σύνολο σχεδόν των κτιρίων στις 120 Kwh/m2·ε 

**   ανάλογα με την κλιματική ζώνη 
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  

EPBD 2010/31/EΕ 



   ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 
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• Εξωτερική Θερμομόνωση τοίχων σε νέα 

και παλαιά κτίρια   EN 13499 – ΕΤΑG OO4 

 Καλύπτει πάνω από το 

83 - 90% των εφαρμογών 

παγκοσμίως (CEPMC) 

 Εφαρμόζεται και 

συνιστάται από όλες τις 

μεγάλες εταιρείες 

συστημάτων εξωτερικής 

θερμομόνωσης 

© 

Έρευνα αγοράς_ETICS europa 2010 - 2014.pdf
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 Η εφαρμογή με EPS διέπεται τόσο 

από Ευρωπαϊκό Πρότυπο όσο και 

από Ελληνική Εθνική προδιαγραφή 

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-04 

 Προστατεύει το κτίριο και ειδικότερα 

τα δομικά του στοιχεία από τα 

θερμικά σοκ που δημιουργούν οι 

έντονες θερμοκρασιακές μεταβολές 

του περιβάλλοντος και συνεπώς 

αυξάνει το όριο ζωής του φέροντος 

οργανισμού του κτιρίου .  

• Εξωτερική Θερμομόνωση τοίχων σε νέα 

και παλαιά κτίρια   EN 13499 – ΕΤΑG OO4 



Π. Πατενιώτης 12 

 Εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή 
αναπνοή της τοιχοποιίας με 
αποτέλεσμα να μην επιτρέπει την 
εμφάνιση σημείου δρόσου, τόσο 
μεταξύ των δομικών στοιχείων 
όσο και στις εσωτερικές 
επιφάνειες των τοίχων.  

 Με αυτό τον τρόπο αποκλείει την 
εμφάνιση μούχλας στους τοίχους 
ακόμη και έπειτα από 
μακροχρόνια παραμονή της 
κατοικίας χωρίς αερισμό.  

• Εξωτερική Θερμομόνωση τοίχων σε νέα 

και παλαιά κτίρια   EN 13499 – ΕΤΑG OO4 

 

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ_ΠΑΡΟΥΣ.docx


Π. Πατενιώτης 13 

 Η εφαρμογή του συστήματος 

με EPS υλοποιεί κάθε 

αρχιτεκτονικό σχέδιο, 

ανεξαρτήτως μεγέθους και 

πολυπλοκότητας, 

κατασκευάζοντας την όλη 

εξωτερική όψη του κτιρίου, 

περιλαμβανομένων των 

χρωματισμών και του όλου 

διακόσμου. 

• Εξωτερική Θερμομόνωση τοίχων σε νέα 

και παλαιά κτίρια   EN 13499 – ΕΤΑG OO4 



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ 
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ 
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ 
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ 

17 



18 

 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ 30 ΕΤΩΝ 



Π. Πατενιώτης 19 

• Θερμομόνωση τοίχων & δομικών                

                           στοιχείων σε κτίρια 



ΤΡΟΠΟΙ ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 
 

  

 Εξωτερική Θερμομόνωση (κατακόρυφα αδιαφανή δομικά στοιχεία)  

 Συμβατικό δώμα  

 Αντεστραμμένο δώμα  

 Οροφή πιλοτής  

 Εσωτερική θερμομόνωση κεκλιμένων ξύλινων στεγών  

 Εσωτερική θερμομόνωση κεκλιμένων στεγών από σκυρόδεμα  

 Εσωτερική θερμομόνωση κεκλιμένων ξύλινων στεγών στην τελευταία 

πλάκα  

 Εξωτερική θερμομόνωση κεκλιμένων στεγών από σκυρόδεμα  

 Εξωτερική θερμομόνωση κεκλιμένων ξύλινων στεγών  

 Εσωτερική Θερμομόνωση (κάθετα αδιαφανή δομικά στοιχεία)  
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 Θερμομόνωση οροφών 

                    ΕΛΟΤ ΕΝ 13163 
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 Θερμομόνωση οροφών 

                    ΕΛΟΤ ΕΝ 13163 
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 Αρχιτεκτονικά  & Διακόσμηση  



Π. Πατενιώτης 24 

Σκυροδέτηση θεμελίων και δαπέδου υπογείου με EPS 

ΧΩΡΙΣ την χρήση ξυλοτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 14933:2007 

 



Π. Πατενιώτης 25 

Σκυροδέτηση θεμελίων και δαπέδου υπογείου με EPS 

ΧΩΡΙΣ την χρήση ξυλοτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 14933:2007 
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• Πλεονεκτήματα 

 Ευέλικτες μηχανικές ιδιότητες 
 

Η ευέλικτη διαδικασία παραγωγής κάνει τις 

μηχανικές ιδιότητες του EPS εύκολα 

προσαρμόσιμες σε οποιαδήποτε ιδιάζουσα 

εφαρμογή.  
 

 Πολλαπλή χρηστικότητα 
 

Το EPS μπορεί να κατασκευαστεί σε οποιοδήποτε 

σχήμα ή μέγεθος και συνεργάζεται με μια ευρεία 

ποικιλία υλικών 
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 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ   

Το EPS είναι ένα άριστο δομικό υλικό 

ΜΕ 
 Εξαιρετικές μονωτικές ιδιότητες 

 Πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές 

 Απεριόριστη αντοχή στον χρόνο 

 Εξαιρετικές αντισεισμικές ιδιότητες 
 

  ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΑΡΙΣΤΑ ΤΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 



ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ 
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Εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων 

Δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας 

Εύκολο στην εφαρμογή  

Απουσία θερμογεφυρών  

Αισθητική διαμόρφωση 

Πιστοποιημένο & δοκιμασμένο σύστημα  



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

 

 

Η ΜΟΝΗ ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ  

ΣΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΗΜΕΡΑ  

ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
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Ευχαριστούμε τον τεχνικό κόσμο και 
τους ιδιώτες που μας εμπιστεύονται  
για τις εφαρμογές ενεργειακής 
αναβάθμισης των κτιρίων τους και 
στηρίζουν την τοπική παραγωγή 
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Ευχαριστούμε  
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