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Θερμοϋγρομόνωση θολωτού δώματος 
 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

Η θερμομόνωση του δώματος ή της ταράτσας συστήνεται να πραγματοποιείται με Poliplus Light 110 

ή Poliplus Blu 250 ή με Politerm Blu σε πυκνότητες 200-250Κg/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 κάθε είδους υγρομόνωση 

όπως ασφαλτικές μεμβράνες (θερμής ή ψυχρής συγκόλλησης) συνθετικές μεμβράνες TPO, PVC, κ.α. 

κάθε είδους επαλειφόμενα στεγανωτικά συστήματα, ελαστικά τσιμεντοειδή,  συνθετικά πολυμερή, 

πολυουρεθανικά, ακρυλικά, ασφαλτικά κλπ 

(βλέπε τεχνικό φύλλο & τεχνικό εγχειρίδιο εφαρμογής). 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Ποιο αναλυτικά για την θερμοϋγρομόνωση ακολουθείστε τις οδηγίες εφαρμογής  

1. Καθαρίστε σχολαστικά την επιφάνεια. 

2. Τοποθετήστε περιμετρική φάσα διαστολής στα στηθαία και όπου αλλού απαιτείται. 

3. Σε επιφάνειες με ελαττωμένη πρόσφυση τοποθετήστε οικοδομικό πλέγμα (ελάχιστες 

διαστάσεις: σύρμα Ø 3mm – καρέ 100 x 100mm) κατάλληλα αγκυρωμένο και σε απόσταση 

από την επιφάνεια τοποθέτησης.   

4. Υπολογίστε τις κλίσεις και τοποθετήστε τους οδηγούς γεμίσματος.  

5. Διαβρέξατε καλά  την επιφάνεια χωρίς εντούτοις να δημιουργείτε περιοχές  με λιμνάζοντα 

νερά, μη  βρέξετε σε επιφάνειες που έχουν αδιάβροχες επιστρώσεις. Ενισχύστε με αστάρι 

συγκόλλησης στην παλιά επιφάνεια. 

6. Διαστρώστε το θερμομονωτικό κονίαμα Poliplus Blu ή Politerm Blu 

7. Σε καμία περίπτωση το  ελάχιστο  πάχος δεν πρέπει  να είναι λιγότερο από 5cm. 

8. Μετά την πάροδο 5-7 ημερών, λειαίνεται την επιφάνεια με ηλεκτρική μηχανή  

(γυαλοχαρτιέρα) ή ξύστε με σπάτουλα ή με μυστρί προκειμένου  να αφαιρεθούν  οι 

οποιασδήποτε ατέλειες της διάστρωσης  

9. Ελέγξτε την επιπεδότητα της επιφάνειας χρησιμοποιώντας ειδικό αλφάδι 3m. 

10. Απομακρύνετε τη σκόνη με χρήση ηλεκτρικής σκούπας ή πλένετε με νερό για απομάκρυνση 

της σκόνης. Κατά την κρίση του τεχνίτη μπορεί να γίνει καύση με φλόγιστρο των 

επιφανειακών σφαιριδίων EPS που εμφανίζονται μετά  την λείανση. 

11. Στη συνέχεια επιπεδώστε την επιφάνεια τοποθετώντας ένα  λεπτό ρητινούχο κονίαμα με 

σπάτουλα ή κόλλα πλακιδίων (κατηγορίας C2TΕS1). Ανάμεσα στις στρώσεις κόλλας 

τοποθετείστε αλκαλικό υαλόπλεγμα τουλάχιστον 160gr. 

12. Στην συνέχεια για την στεγανοποίηση της επιφάνειας του θερμομονωτικού κονιάματος 

γίνεται εφαρμογή σε νοτισμένη με νερό επιφάνεια του στεγανωτικού τσιμεντοειδούς βάσης, 

και όσο το υλικό είναι νωπό ενδιάμεσα των στρώσεων γίνεται ο εγκιβωτισμός 

υαλοπλέγματος. Την επόμενη ημέρα ακολουθεί εφαρμογή δεύτερης επίστρωσης κάθετα 

στην πρώτη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την μεθοδολογία του εργοστάσιου 

παραγωγής τους 

13. Σε άλλες περιπτώσεις ακολουθείσθε την στεγανοποίηση με συνθετικά πολυμερή  ακρυλικά ή 

πολυουρεθανικά συστήματα ή οποιαδήποτε συνθετικών στεγανωτικών επαλείψεων 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την μεθοδολογία του εργοστάσιου παραγωγής τους.  
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   ΟΦΕΛΗ 

 

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ 

-Καλύτερη  θερμομόνωση 

-Μειωμένη κατανάλωση καυσίμου κατά τη 

μεταφορά του προϊόντος γιατί είναι ελαφρύ 

-Περισσότερα θερμομονωτικό επόμενος: 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 

 

 

 

Πλεονεκτήματα Μεθόδου 

■ Υψηλό θερμομονωτικό αποτέλεσμα, πλήρης κάλυψη του ΚΕΝΑΚ  

■ Ενιαία χυτή θερμομόνωση χωρίς θερμογέφυρες 

■ Θερμομόνωση και ταυτόχρονη δημιουργία  κλίσεων με ένα και μόνο υλικό  

■ Ελαφρότητα κατασκευής, εξασφάλιση χαμηλότερου φορτίου έναντι άλλων εφαρμογών  

■  Η απόδοση της θερμομόνωσης δεν μεταβάλλεται στην πάροδο του χρόνου   

■ Επιλέγεται για θερμοϋγρομόνωση και ανακαίνιση σε νέες ή παλιές κατασκευές  

■ Το υλικό είναι ανεπηρέαστο από μικροοργανισμούς και τρωκτικά  

■ Εύκολη η υγρομόνωση με υγρά στεγανωτικά συστήματα & στεγανωτικές επαλείψεις  

■ Άφθαρτο στην υγρασία, επιδέχεται όλων των τύπων τις στεγανοποιήσεις  

■ Βέλτιστη εκμετάλλευση θερμοχωρητικότητας δομικού στοιχείου 

■ Ταχύτητα εφαρμογής & οικονομία κατασκευής  

■  Υψηλή διαπνοή - Παθητικός αερισμός  

■  Άκαυστο θερμομονωτικό αποτέλεσμα 

■  Απεριόριστη διάρκεια ζωής 
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