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28. Θερμομονωτικό δάπεδο επί εδάφους κάτω 
από σκυρόδεμα με ελαφρύ κονίαμα Bound EPS  

 
Περιγραφή στρώσεων 

(1) Έδαφος (2) Θερμομονωτικό υπόστρωμα POLIPLUS ή POLITERM (3) Διαχωριστική στρώση-
φράγμα υδρατμών (4) Πλέγμα (5) Σκυρόδεμα 

 

Χρήσεις 

Η θερμομονωτική διάστρωση του δαπέδου συστήνεται να πραγματοποιείται με POLIPLUS ή 
με POLITERM σε πυκνότητες 300-350Κg/m3 ανάλογα με τον συντελεστή θερμικής 
αγωγιμότητας “λ” και το μέσο πάχος εφαρμογής για την επίτευξη του επιθυμητού 
συντελεστή θερμικής αντίστασης “R” και συντελεστή θερμοπερατότητας “U” σύμφωνα με 
τον κανονισμό ενεργειακής απόδοσης [ΚΕΝΑΚ].  
 

Τα θερμομονωτικά κονιάματα διατίθενται στους παρακάτω τύπους*: 
➢ Έτοιμα προς χρήση σειρά POLIPLUS (περιέχουν τσιμέντο) 
➢ Ημιέτοιμα σειρά POLITERM BLU (προσθήκη τσιμέντου στο έργο)  
➢ Ημιέτοιμα σειρά POLITERM BLU READY MIX. (για βαρέλες σκυροδέματος)  

* Η επιλογή του καταλληλότερου τύπου εξαρτάται από τις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου, 
τις απαιτήσεις του μηχανικού-μελετητή και από τον εξοπλισμό του συνεργείου εφαρμογής. 
 
Μετά την σκλήρυνση του θερμομονωτικού κονιάματος μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας με 
κόλλα κάθε είδους επένδυση δαπέδου όπως πλακάκι, πέτρα, μάρμαρο, κλπ.  
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Βήματα εφαρμογής 

1. Υπολογίστε τις κλίσεις και τοποθετήστε τους οδηγούς γεμίσματος. 
2. Διαστρώστε το θερμομονωτικό κονίαμα POLIPLUS ή POLITERM ανάλογα με το 

επιθυμητό πάχος της θερμομόνωσης, και σύμφωνα με τις οδηγίες του τεχνικού 
εγχειριδίου εφαρμογής 

3. Όταν η διάστρωση συνεχίζεται έπειτα από αρμό διακοπής εργασίας, η επιφάνεια 
του αρμού πρέπει να επαλείφεται με το Edilstik. Η εφαρμογή να γίνεται “φρέσκο 
στο φρέσκο”. 

4. Όπου απαιτείται, οι αρμοί διακοπής εργασίας του POLIPLUS ή POLITERM πρέπει να 
διαστρώνονται κατακόρυφα 

5. Τοποθέτηση μεμβράνης ως φράγμα υδρατμών εάν απαιτείται. 
6. Σε καμία περίπτωση το ελάχιστο πάχος δεν πρέπει να είναι λιγότερο από 5cm  
7. Τοποθετήστε οικοδομικό πλέγμα, ή σιδερώστε σύμφωνα με της οδηγίες του 

μηχανικού. 
8. Σκυροδετήστε και διαστρώστε με ειδικευμένο συνεργείο το βιομηχανικό δάπεδο 

πάντα σύμφωνα με της οδηγίες του μηχανικού. 
9. Λείανση της επιφάνειας από εξειδικευμένο συνεργείο με ελικόπτερο και ενίσχυση 

της επιφάνειας με ειδικά υλικά επίπασης σύμφωνα με της οδηγίες του μηχανικού. 
10. Για το κόψιμο αρμών διαστολής, αυτοί πρέπει να έχουν πλάτος 0,5 cm και βάθος 2/3 

(66%) του πάχους του βιομηχανικού σκυροδέματος. Επιπλέον, συστήνουμε οι αρμοί 
να διανοιχτούν εντός 48 ωρών από την εφαρμογή του σκυροδέματος 

11. Σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το τεχνικό μας τμήμα όταν προτίθεστε να 
πραγματοποιήσετε διαφορετική εφαρμογή από αυτές που περιγράφονται στα 
τεχνικά φυλλάδια και στο εγχειρίδιο εφαρμογή. 

 

Συντελεστές θερμικής αντίστασης “R” m2K/W 

Προϊόν 10cm 12cm 14cm 15cm 20cm 25cm 30cm 

Poliplus Fein λD=0,084 1,19 1,42 1,66 1,78 2,38 2,97 3,57 

Poliplus XXLight λD=0,130 0,76 0,92 1,07 1,15 1,53 1,92 2,30 

Politerm 300 λD=0,084 1,19 1,42 1,66 1,78 2,38 2,97 3,57 

Politerm 350 λD=0,130 0,76 0,92 1,07 1,15 1,53 1,92 2,30 

 

 


