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Θερμοηχομονωτικό δάπεδο τελικής στρώσης με 

απευθείας τοποθέτηση πλακιδίων 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

Η διάστρωση του δαπέδου συστήνεται να πραγματοποιείται με Poliplus xxl ή Poliplus xx ή Poliplus 

max ή με Politerm Blu Fein σε πυκνότητες 350-800Κg/m
3
 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 έτοιμα προς χρήση σειρά Poliplus, σε ημιέτοιμα για χρήση 

σε μηχανήματα κονιαμάτων σειρά Politerm Blu και ημιέτοιμα ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε 

βαρέλες σκυροδέματος σειρά Politerm Blu ready mix. 

Μετά την σκλήρυνση της θερμομόνωσης μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας με κόλλα κάθε είδους 

επένδυση δαπέδου όπως πλακάκι, πέτρα, μάρμαρο, κλπ  

(βλέπε τεχνικό φύλλο & τεχνικό εγχειρίδιο εφαρμογής 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Οι εργασίες υποστρώματος θερμομονωτικών δαπέδων περιλαμβάνουν: 

1. Τοποθέτηση ηχομονωτικής μεμβράνης στο δάπεδο & σφράγιση των ενώσεων  

2. Τοποθέτηση ηχομονωτικής μεμβράνης περιμετρικά στην τοιχοποιία, σε ύψος μεγαλύτερο 

από το προβλεπόμενο συνολικό ύψος που αναμένεται να προκύψει & μετά την τοποθέτηση 

των πλακιδίων. 

3. Υπολογισμός των κλίσεων και τοποθέτηση οδηγών γεμίσματος “piano zero”. 

4. Διάστρωση του θερμομονωτικού κονιάματος Poliplus ή Politerm σε πάχος ανάλογο των 

απαιτήσεων της κλιματικής ζώνης. Για βέλτιστα ηχομονωτικό αποτελέσματα συστήνεται το 

συνολικό βάρος πάνω από το ηχομονωτικό υπόστρωμα να είναι πάνω από 60Kg/m
2
. 

Τονίζεται ότι το ελάχιστο πάχος εφαρμογής δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 10cm. 
5. Λείανση της τελικής επιφάνειας μετά την σκλήρυνση του Poliplus ή Politerm με κατάλληλη 

μηχανή και απομάκρυνση της σκόνης με βιομηχανική σκούπα υψηλής απορρόφησης ή 

ξύσιμο της επιφάνειας την επόμενη μέρα με πήχη, όπως γίνεται στα υποστρώματα δαπέδων 

6. Τοποθέτηση πλακιδίων με κόλλα. 

7. Τοποθέτηση περιμετρικά των σοβατεπί με κόλλα επί του τοίχου, χωρίς να υπάρχει επαφή με 

τα πλακίδια του δαπέδου. 

8. Σφράγισμα των περιμετρικών αρμών διαστολής που προκύπτουν με μαστίχη ελαστικής 

σφράγισης αρμών. 

9. Στοκάρισμα των λοιπών αρμών μεταξύ των πλακιδίων με τσιμεντοειδή αρμόστοκο 

 

   ΟΦΕΛΗ 

 

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ 

-Καλύτερη  θερμομόνωση 

-Μειωμένη κατανάλωση καυσίμου κατά τη 

μεταφορά του προϊόντος γιατί είναι ελαφρύ 

-Περισσότερα θερμομονωτικό επoμένως: λιγότερος  

όγκος για τις ίδιες θερμομονωτικές επιδόσεις  

  

ΧΑΜΗΛΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

-Μειωμένο “νεκρό φορτίο” στην κατασκευή 

 

                                                 -Χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα 

                                                           -   Χαμηλή πυκνότητα 

                                                                     - Ευελιξία 

                                                          -Καλύτερη συμπεριφορά  

                                                                 στους σεισμούς 

 

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

-Μειωμένη απαίτηση σε νερό για την παρασκευή του μίγματος 

-Μειωμένη υδαταπορρόφηση νερού κατά την ανάμιξη 

-Εύκολη ανάμιξη και άντληση 

-Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή 

-Εύκολη μεταφορά (ελαφρύ). 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

-Βελτιώνει την στατική αντοχή του κτιρίου σε περίπτωση σεισμών 

-Αντίσταση στη φωτιά: A2-s1, d0 
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Πλεονεκτήματα Μεθόδου 

■ Υψηλό θερμομονωτικό αποτέλεσμα, πλήρης κάλυψη του ΚΕΝΑΚ  

■ Ενιαία χυτή θερμομονωτική στρώση χωρίς θερμογέφυρες 

■ Ελαφρότητα κατασκευής, εξασφάλιση χαμηλότερου φορτίου έναντι άλλων εφαρμογών  

■  Τα θερμοηχομονωτικά χαρακτηριστικά  δεν μεταβάλλεται στην πάροδο του χρόνου   

■ Επιλέγεται για νέες κατασκευές θερμοηχομόνωσης και ανακαίνισης δαπέδων    

■ Θερμοηχομόνωση και ταυτόχρονη δημιουργία  κλίσεων με ένα και μόνο υλικό  

■ Το υλικό είναι ανεπηρέαστο από μικροοργανισμούς και τρωκτικά  

■ Εύκολη η υγρομόνωση με υγρά στεγανωτικά συστήματα & στεγανωτικές επάλειψης  

■ Άφθαρτο στην υγρασία, επιδέχεται όλων των τύπων τις επικαλύψεις  
■ Βέλτιστη εκμετάλλευση θερμοχωρητικότητας δομικού στοιχείου 

■ Ταχύτητα εφαρμογής & οικονομία κατασκευής  

■ Υψηλή Διαπνοή - Παθητικός αερισμός  

■ Άκαυστο θερμομονωτικό αποτέλεσμα 

■ Απεριόριστη διάρκεια ζωής 

 

 

 
 


