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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : 
 
Με την παρούσα τεχνική οδηγία σκοπό έχουµε να διευκρινήσουµε τυχόν απορίες των 
εγκαταστατών τοποθέτησης της ενδοδαπέδιας που δεν αναφέρονται στο τεχνικό εγχειρίδιο 
864.605GR.  
 
 
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :  
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ : 
 

1. Τα ηλεκτρολογικά καλώδια (σπιράλ) και οι σωληνώσεις ύδρευσης πρέπει 
οπωσδήποτε να τοποθετηθούν χαντρωµένα στην αρχική πλάκα ή τσιµενταρισµένα 
περιµετρικά των χώρων. Επίσης στα λουτρά θα πρέπει τα σιφώνια να 
τοποθετούνται σε ακριανά σηµεία έτσι ώστε να αυξάνεται ο χώρος πλεξίµατος . Τα 
ηλεκτρολογικά καλώδια και οι σωληνώσεις θα πρέπει να είναι ελεγµένα για την 
στεγανότητα τους.  

 
2. Στην περίπτωση που στην οικοδοµική πλάκα υπάρχουν ακατάστατα τοποθετηµένα 

τα υδραυλικά και ηλεκτρολογικά δίκτυα θα πρέπει , είτε να τοποθετηθεί µονωτικό 
υλικό βάρους περίπου (25 kg/m3) , είτε να πέσει εξισωτική στρώση µπετόν  
προκειµένου να καλυφθούν οι σωληνώσεις . Σε καµιά περίπτωση δεν θα πρέπει 
όµως να κόβεται η θερµοηχοµόνωση , γιατί σε αυτήν την περίπτωση 
καταστρέφουµε την λειτουργία της και είναι πιθανόν να δηµιουργήσουµε 
θερµογέφυρες .   

 
3. Είναι απαραίτητο επίσης να ελεγθεί η επιπεδότητα της οικοδοµικής πλάκας , έτσι 

ώστε στην περίπτωση που υπάρχουν µεγάλες αποκλίσεις να πέσει εξισωτική 
στρώση µπετόν η οποία θα αλφαδιάσει την αρχική πλάκα και θα επιτευχθεί 
ισόπαχο θερµοµπετόν . Σε περίπτωση που η οικοδοµή έχει µεγάλες αποκλίσεις και 
πέσει θερµοµπετόν το οποίο θα υπερβεί τα 7cm θα αντιµετωπίσουµε προβλήµατα 
τόσο χρονικής αδράνειας του συστήµατος όσο και οικονοµίας καυσίµου.   

 
4. Για τον υπολογισµό της τελικής στάθµης (αλφαδιάς) σε κάθε επίπεδο θα πρέπει να 

συνυπολογιστούν τα παρακάτω  :  
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α. Το σύστηµα θέρµανσης δαπέδου που θα επιλεγεί και κατά συνέπεια το πάχος 
του µονωτικού υλικού που θα χρησιµοποιηθεί , το οποίο επιλέγεται ανάλογα µε τις 
ιδιαιτερότητες του χώρου. 
β. Το πάχος του θερµοµπετόν. Το ελάχιστο πάχος θερµοµπετόν επιλέγεται 
σύµφωνα µε το DIN 18560  και τα φορτία κυκλοφορίας ( ελάχιστο 45mm πάνω από 
το σωλήνα)    
γ. Το πάχος της τελικής επένδυσης. Στην περίπτωση κολυµβητής τοποθέτησης 
µαρµάρων πρέπει να ληφθεί υπόψη και το πάχος της λάσπης.  
δ. Την τοποθέτηση εξισωτικής στρώσης για την κάλυψη σωλήνων ύδρευσης και 
ηλεκτρολογικών καλωδίων  . 

 
5. Πριν την διάστρωση της θέρµανσης δαπέδου θα πρέπει να έχουν προηγηθεί τα 

παρακάτω  : 
 

• Η οικοδοµή να είναι κλειστή , έτσι ώστε να προστατεύσουµε τόσο τα 
µονωτικά υλικά όσο και την τσιµεντοκονία από βροχές , υγρασία και 
υπερβολικά υψηλές θερµοκρασίες , συνθήκες οι οποίες µπορούν να 
επηρεάσουν την επιφάνεια της τσιµεντοκονίας δηµιουργώντας π.χ. 
τριχοειδής ρηγµατώσεις. 

• Η επιφάνεια στην οποία θα τοποθετηθούν τα µονωτικά να είναι καθαρή από 
λάσπες , σοφάδες και σαθρά υλικά . 

• Να έχουν ολοκληρωθεί οι βαριές κατασκευές π.χ. τζάκια ,µπανιέρες , 
ντουζιέρες , γύψινα , σπατουλαρίσµατα κ.λ.π.. ή να έχουν οριοθετηθεί µε 
τούβλα. 

• Να έχουν καθοριστεί οι θέσεις των συλλεκτών και των ερµαρίων της 
θέρµανσης δαπέδου , έτσι ώστε να έχουν γίνει τυχόν σκαψίµατα και 
ξετρυπήµατα τοίχων. 

• Να έχουν  καθορισθεί οι τελικές επιστρώσεις ( µάρµαρο , πλακάκι , ξύλο , 
πέτρα ) , ώστε το συνεργείο θερµοµπετόν να µπορεί να προσδιορίσει τις 
αλφαδιές. Επίσης να έχουν προσδιοριστεί τα σηµεία των αρµών διαστολής . 
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Γ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝ∆Ο∆ΑΠΕ∆ΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
 
 

1. Τοποθέτηση συλλέκτη ενδοδαπέδιας θέρµανσης 
 
Ο συλλέκτης της ενδοδαπέδιας µπορεί να τοποθετηθεί µε ή χωρίς ερµάριο σε ουδέτερο 
συνήθως χώρο (καλό είναι να αποφεύγεται η τοποθέτηση συλλέκτη σε υπαίθριο χώρο ενώ 
ενδεικνύεται σε κάποιο διάδροµο ή κεντρικό σηµείο του χώρου ) σε στάθµη +0,4m  έως 
+0,6m από το δάπεδο. Σε κάθε θερµαινόµενο επίπεδο πρέπει να τοποθετείται ξεχωριστός 
συλλέκτης  (π.χ. ο συλλέκτης του 1ου ορόφου πρέπει να τοποθετείται στον 1ο όροφο και 
όχι στο ισόγειο ή στο υπόγειο) για αποφυγή σιφωνισµού. Αν υπάρχει ένα επίπεδο µε 
σκαλάκια καλό είναι ο συλλέκτης να τοποθετείται στην υψηλότερη στάθµη του 
συγκεκριµένου επιπέδου. Τα τµήµατα των σωλήνων που ξεκινούν από τον συλλέκτη και 
δηµιουργούν ορθή γωνία για να τρέξουν στο δάπεδο πρέπει να προστατεύονται από 
σπιράλ και τις µεταλλικές καµπύλες όδευσης της REHAU για την µείωση των τάσεων που 
αναπτύσσονται στα σηµεία καµψής. 
 

2. Μονωτική περιµετρική ταινία  
 
Τοποθέτηση της µονωτικής περιµετρικής ταινίας σαν σοβατεπί σε όλα τα σταθερά στοιχεία 
(από άκρη σε άκρη ) δηλαδή  εσωτερικούς τοίχους ,κολώνες ,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 
(καλό γώνιασµα ) . Όπου η περιµετρική ταινία είναι δύσκολο να τοποθετηθεί (π.χ. έλλειψη 
τοίχου) καλό είναι να στερεώνεται µε κάποιο αυτοσχέδιο καλούπι (π.χ. τούβλο) µιας και η 
ταινία παίζει ρόλο αρµού διαστολής τουλάχιστον 5mm στο θερµαινόµενο δάπεδο . 
 
 

3. Θερµοµονωτικές πλάκες ( πλάκα κόµβων Vario ,πλάκα tacker , µεταλλικό 
πλέγµα ) 

 
� Πλάκα κόµβων Vario  

 
Η τοποθέτηση των θερµοµονωτικών πλακών γίνεται καλύπτοντας όλη την 
θερµαινόµενη επιφάνεια και κουµπώνοντας µεταξύ τους (αρσενικό-θηλυκό) , χωρίς 
να αφήνουν κενά  , έτσι ώστε να µην επιτρέπεται η εισχώρηση του θερµοµπετόν 
στην οικοδοµική πλάκα καθώς επίσης και µεταξύ πλάκας κόµβων και µονωτικής 
περιµετρικής ταινίας . 
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� Πλάκα κόµβων tacker  
 

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία τοποθετούνται οι πλάκες Tacker η µία δίπλα 
στην άλλη , ενώ µεταξύ τους κολλιούνται µε ταινία για να µένουν σταθερές . 
Καλύπτονται όλες οι επιφάνειες από άκρη σε άκρη. 

 
� Μεταλλικό πλέγµα  

 
Τοποθέτηση της θερµοµόνωσης πάνω στην οικοδοµική µε τρόπο ώστε να 
αποφεύγονται τα κενά µεταξύ των πλακών. Επικάλυψη των µονωτικών πλακών µε 
υγροµονωτικό φύλλο σε όλη την επιφάνεια . Κατόπιν τοποθέτηση του πλέγµατος 
γαλβανιζέ 10Χ10cm πάνω από το υγροµονωτικό φύλλο. Απαιτείται επικάλυψη 
µεταξύ των τεµαχίων των πλεγµάτων (1Χ2m²) ένα µάτι και καλό δέσιµο. Προσοχή 
πρέπει να δένεται τα πλέγµατα ίσια και γενικά να αποφεύγονται τα λυγισµένα προς 
τα πάνω πλέγµατα . 

 
 
 
4. Αρµοί διαστολής  

 
Οι αρµοί διαστολής τοποθετούνται σε συγκεκριµένα σηµεία σύµφωνα µε την µελέτη. Οι 
αρµοί διαστολής χωρίζουν την θερµαινόµενη επιφάνεια σε επίπεδα και µε βάση την θέση 
των αρµών πραγµατοποιείται η µελέτη και ο σχεδιασµός των κυκλωµάτων. 
 
Τα κριτήρια δηµιουργίας αρµών διαστολής είναι γνωστά : 
 
• Πάνω από αρµούς διαστολής της φέρουσας πλάκας της οικοδοµής 
• Επιφάνειες  πάνω απο 40m² 
• Ενδιάµεσα χωρίσµατα χώρων (κατωκάσια , αλλαγή τελικής επίστρωσης) 
• Μακρόστενοι χώροι µε λόγο πλευρών <1/2 
• Σε ιδιαίτερα εύθραυστα σηµεία 
 
Για την σωστή δηµιουργία των αρµών διαστολής υπάρχουν έτοιµοι αρµοί διαστολής από 
αφρώδες πολυαιθυλένιο. 
 
Η σχεδίαση των κυκλωµάτων πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να µην διακόπτεται από τους 
αρµούς διαστολής . Στα σηµεία όπου δεν υπάρχει αλλά δίοδος από την διασταύρωση του 
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αρµού µε τους σωλήνες του κυκλώµατος θα πρέπει οι τελευταίοι να προστατεύονται µε 
σπιράλ . 
 
Οι αρµοί διαστολής πρέπει να τηρηθούν και στην τελική επένδυση και θα πρέπει να 
ενηµερωθεί εγκαίρως ο ιδιοκτήτης και ο επιβλέπων µηχανικός. 
 
 
 
 
5. Σωλήνας RAUTHERM S  
 
Η τοποθέτηση του σωλήνα RAUTHERM S γίνεται σύµφωνα µε την µελέτη , η οποία και 
καθορίζει την απόσταση µεταξύ των σωληνώσεων καθώς επίσης και τα θεωρητικά µήκη 
των κυκλωµάτων . 
Τα κυκλώµατα και οι αρµοί πρέπει να προσαρµοστούν µεταξύ τους ώς εξής : 
 

� Οι διατάξεις σωλήνων θα πρέπει να σχεδιαστούν έτσι ώστε να µην διέρχονται µέσα 
από αρµούς. 

� Μόνον οι αγωγοί σύνδεσης επιτρέπονται να διασταυρώνονται µε τους αρµούς. 
� Σε αυτές τις περιοχές οι θερµοσωλήνες πρέπει να προστατεύονται από τυχόν 

καταπονήσεις διάτµησης µε προστατευτικό σωλήνα και σε απόσταση τουλάχιστον 
20cm πρός κάθε πλευρά . 

 
Η στήριξη του σωλήνα πάνω στην πλάκα κόµβων γίνεται πάνω στους κόµβους , ενώ στην 
περίπτωση που η στήριξη είναι δύσκολή χρησιµοποιούνται τα στηρίγµατα της πλάκας 
κόµβων. 
 
Η στήριξη του σωλήνα πάνω στην πλάκα tacker γίνεται µε τα στηρίγµατα  tacker , η 
τοποθέτηση των στηριγµάτων γίνεται περίπου ανά µέτρο ενώ στα σηµεία που κρίνεται 
απαραίτητο τοποθετούνται πιο πυκνά τα στηρίγµατα. 
 
Η στήριξη πάνω στο µεταλλικό πλέγµα γίνεται µε κλίπ σωλήνων , η τοποθέτηση των 
οποίων γίνεται περίπου αν µέτρο σωλήνα .   
 
 Το πλέξιµο του σωλήνα γίνεται πάντα ακολουθώντας τους κανόνες της REHAU µε 
µέγιστη επιτρεπόµενη ακτίνα κάµψης 5Χd. 
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∆.ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
Ο συλλέκτης προσαγωγής συνδέεται µε το δίκτυο για να γίνει η πλήρωση των 
κυκλωµάτων , ενώ από τον συλλέκτη επιστροφής γίνεται η εξαέρωση . Με κλειστούς όλους 
τους θερµοστατικούς διακόπτες ξεκινάει η πλήρωση του κάθε κυκλώµατος.  
Με το πέρας στρώσης των σωλήνων το συνεργείο είναι υποχρεωµένο να πληρώσει την 
εγκατάσταση µε νερό δικτύου .Η πίεση ελέγχου της εγκατάστασης είναι διπλάσια της 
πίεσης λειτουργίας , τουλάχιστον όµως 6bar .Αφού υπάρχει πιθανότητα πτώσης της 
πίεσης λόγω διαστολής των σωλήνων , γίνεται επαναεφαρµογή της πίεσης ελέγχου µετά 
από δύο ώρες πάλι. 
 
 
 
Ε. ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ-ΡΙΨΗ ΘΕΡΜΟΜΠΕΤΟΝ 
 
Για την διάστρωση του θερµοµπετόν είναι επιθυµητό η οικοδοµή να είναι κλειστή και οι 
θερµοκρασίες να µην είναι µεγαλύτερες από 35C και µικρότερες από 5C, έτσι ώστε να 
αποφευχθεί η πρόωρη ξήρανση . Η απότοµη ξήρανση µπορεί να δηµιουργήσει ρωγµές και 
παραµορφώσεις. 
Το θερµοµπετόν αφήνεται να υποστεί φυσική ξήρανση για τουλάχιστον 21 ηµέρες , κατά 
την διάρκεια των οποίων απαγορεύονται οι βαριές εργασίες . Στην συνέχεια θα 
ακολουθήσει η διαδικασία της τεχνικής ξήρανσης .  
 
Για την παρασκευή του θερµοµπετόν θα χρησιµοποιηθεί άµµος ποταµίσια , τσιµέντο , νερό 
και προσθετικό γαλάκτωµα  REHAU . 
 
Οι αναλογίες του θερµοµπετόν είναι οι παρακάτω : 
 
 
αναλογίες θερµοµπετόν (ανά µπετονιέρα): 

 
50kg τσιµέντο 
30 φτυαριές άµµο ποταµού-225kg άµµο 
18 λίτρα νερού δικτύου 
500λίτρα (0,5 λίτρα) προσθετικό γαλάκτωµα REHAU 

 
 αναλογίες θερµοµπετόν (σε 1m³ µίγµατος): 

 
350kgr  τσιµέντο 
1575kgr άµµος (60% 0-4mm , 40% 4-8mm) 
3,5 λίτρα προσθετικό δαπέδου REHAU 
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130 λίτρα νερό 
 
Το προσθετικό γαλάκτωµα της REHAU έχει στόχο την βελτίωση της αντοχής και της 
αγωγιµότητας του µίγµατος. Για την αποφυγή ρωγµών µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
επίσης συνθετικές ίνες. 
 
Το θερµοµπετόν αναµιγνύεται µέχρι να γίνει οµοιογενές και συνεκτικό και στην συνέχεια 
διαστρώνεται µε προσοχή πάνω στην θερµοµονωτική πλάκα ( ο σωλήνας παραµένει 
πρεσσαρισµένος ).  Η διάστρωση πρέπει να πραγµατοποιηθεί πρίν το µίγµα αρχίζει να 
πήζει.  
 
Το ελάχιστο πάχος θερµοµπετόν εξαρτάται από τα φορτία κυκλοφορίας κατά DIN 18560 ( 
για κατοικίες περίπου 45mm πάνω από τον σωλήνα). 
 
Κατά την διάρκεια διάστρωσης του θερµοµπετόν ο τεχνίτης θα πρέπει να είναι 
προσεκτικός στην ευθύγραµµη τοποθέτηση – στήριξη του αφρώδη πολυαιθυλενίου ( 
αρµός διαστολής ) .  
Σε σηµεία που κρίνεται ότι υπάρχει κίνδυνος δηµιουργίας ρωγµών κατά την διάρκεια της 
ξήρανσης κόπτονται αρµοί ξήρανσης. 
Οι αρµοί ξήρανσης κόπτονται µε το µυστρί µέχρι το 1/3 του πάχους του θερµοµπετόν πρίν 
από την διαδικασία πήξης του. 
 
 
ΣΤ.ΤΕΧΝΗΤΗ ΞΗΡΑΝΣΗ 
 
Τουλάχιστον (είκοσι µία) 21 ηµέρες µετά από την φυσική ξήρανση , πραγµατοποιείται και η 
τεχνητή ξήρανση , µε σκοπό τον περιορισµό της υγρασίας πρίν την τοποθέτηση των 
τελικών επιστρώσεων.  
Αφού πραγµατοποιηθούν και οι τελικές ηλεκτρολογικές εργασίες στον χώρο του 
λεβητοστασίου , πραγµατοποιείται το άναµµα του λέβητα από τον καυστηρατζή. 
Η εγκατάσταση τίθεται σε λειτουργία για τις πρώτες τρείς (3) ηµέρες σε θερµοκρασία 
προσαγωγής 25C , ρύθµιση της µέγιστης επιτρεπόµενης θερµοκρασίας προσαγωγής και 
διατήρηση για 4 ηµέρες (έως 45C).  
Η λειτουργία του συστήµατος για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα παρέχει πρόσθετη 
ασφάλεια στην εγκατάσταση ( συστολές – διαστολές , υγρασία ) . 
Με αυτόν τον τρόπο πραγµατοποιείται το ιδανικό στέγνωµα του θερµοµπετόν  µε αποφυγή 
ρηγµατώσεων και σηκωµάτων. 
 
 
 
 



 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
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Ε. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ  
 
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία τεχνητής ξήρανσης πραγµατοποιείται το κλείσιµο της 
θέρµανσης . 
Η τοποθέτηση των τελικών επιστρώσεων γίνεται µε ευθύνη του τεχνίτη τοποθέτησης , ο 
οποίος και πρέπει να τηρήσει τις οδηγίες της εταιρίας τοποθέτησης ενδοδαπέδιας 
θέρµανσης . 
Στην περίπτωση που δεν γίνει άµεσα τοποθέτηση των τελικών επιστρώσεων , θα 
χρειασθεί επανάληψη της διαδικασίας τεχνητής ξήρανσης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

***Το παρόν έχει συµβουλευτικό ρόλο και δεν αναιρεί το τεχνικό εγχειρίδιο 864.600GR  
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