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Monopoly Graphite® EPS  60 • 80 • 100 • 150  /  EPS 100 PLUS

Λύσεις για εξωτερική θερμομόνωση
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Η εφαρμογή της λύσης της εξωτερικής θερμομόνωσης 
γίνεται πάντα στη βάση των οδηγιών του προμηθευτή,  
ο οποίος διαθέτει την εξειδικευμένη τεχνογνωσία  
και την πιστοποίηση του συνολικού συστήματος.  
Τα όσα αναφέρονται στο τεχνικό αυτό φυλλάδιο 
αποτελούν γενικές αρχές εφαρμογής.

•  Σε περίπτωση εφαρμογής σε υφιστάμενο κτίριο γίνεται 
έλεγχος της κατάστασης του επιχρίσματος  
και επισκευάζονται τυχόν αποσαρθρώσεις  
και άλλες φθορές.

•  Σε περίπτωση νέας κατασκευής πρέπει να δίνεται 
έμφαση στην επιπεδότητα της τοιχοποιίας.

•  Το Monopoly® EPS 80 ETICS ή Monopoly Graphite® 
EPS 80 ETICS, στερεώνεται επί της τοιχοποιίας και των 
στοιχείων σκυροδέματος με ειδική κόλλα και, αναλόγως 
της περίπτωσης, και με ειδικά βύσματα.

•  Στη συνέχεια ακολουθεί επάλειψη στρώσης  
ειδικής κόλλας, επί της οποίας τοποθετείται  
το συνθετικό πλέγμα.

•  Ακολουθεί η τελική επίχριση, σε μία ή δύο στρώσεις,  
από ανόργανο ή ακρυλικό υλικό.

Ιδιαίτερα σημεία προσοχής κατά την κατασκευή είναι:

α)  Οι κατακόρυφοι αρμοί των πλακών να μην συμπίπτουν.

β)  Το τέλος του πλέγματος να μη συμπίπτει με το τέλος 
της θερμομονωτικής πλάκας.

γ) Το ένα φύλλο πλέγματος να υπερκαλύπτει το άλλο.

δ)  Να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα βύσματα  
για την τοιχοποιία και τα στοιχεία σκυροδέματος

Για την εξωτερική θερμομόνωση συνιστάται η χρήση του Monopoly® EPS 80 ETICS  
ή Monopoly Graphite® EPS 80 ETICS.

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης

1. Εξωτερικό επίχρισμα
2. Πλέγμα και σοβάς ενίσχυσης
3.  Monopoly® EPS 80 ETICS ή  

Monopoly Graphite® EPS 80 ETICS
4. Κόλλα
5. Οπλισμένο σκυρόδεμα
6. Εσωτερικό επίχρισμα
7. Πλαστικά βύσματα

Για την εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης είναι υποχρεωτική η εφαρμογή  
του εξειδικευμένου για τη λύση αυτή υλικού Monopoly® EPS 80 ETICS ή Monopoly Graphite® EPS 80 ETICS,  
το οποίο έχει πιστοποιηθεί στο σύστημα 1, όπως περιγράφεται στην ETAG004:2000 σε συνδυασμό  
με τον κανονισμό 305/2011/ΕΕ. 

Πίνακας Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης

 Μονή τοιχοποιία με εξωτερική Μονή τοιχοποιία με εξωτερική θερμομόνωση
 θερμομόνωση  Monopoly EPS 80 ETICS Monopoly Graphite® EPS 80 ETICS

  Πάχος λ R=d/λ   Πάχος λ R=d/λ

  d (m) W/mK m2K/W  d (m) W/mK m2K/W

Εσωτερικός αέρας     0,120 Εσωτερικός αέρας     0,120

Εσωτερικό επίχρισμα 0,02 0,87 0,023 Εσωτερικό επίχρισμα 0,02 0,87 0,023

Δρομικός τοίχος 0,16 0,47 0,340 Δρομικός τοίχος 0,16 0,47 0,340

Monopoly® 0,05 0,036 1,389 Monopoly Graphite® 0,05 0,031 1,613 
EPS 80 ETICS    EPS 80 ETICS

Εξωτερικό επίχρισμα 0,01 0,87 0,011 Εξωτερικό επίχρισμα 0,01 0,87 0,011

Εξωτερικός αέρας     0,040 Εξωτερικός αέρας     0,040

   Rτοιχ  1,92  m2K/W     Rτοιχ  2,15  m2K/W

   Uτοιχ  0,52  W/m2K     Uτοιχ  0,47  W/m2K



Οδηγοί έναρξης συστήματος
Αρχικά τοποθετούνται οι οδηγοί έναρξης, 
το μέγεθος των οποίων εξαρτάται από το 
πάχος της διογκωμένης πολυστερίνης.  
Η τοποθέτηση πρέπει να γίνει προσεκτικά, 
ώστε να επιτευχθεί η επιπεδότητά τους.

Τοποθέτηση πλακών
Η τοποθέτηση των πλακών πρέπει  
να γίνεται χωρίς κενά, ξεκινώντας  
από το κάτω μέρος προς τα πάνω,  
με τρόπο που να μην συμπίπτουν  
οι κατακόρυφοι αρμοί. 

Η τελική επιφάνεια της διογκωμένης 
πολυστερίνης τρίβεται, ώστε να μην 
υπάρχουν ατέλειες και να πετύχουμε  
μία τέλεια επίπεδη επιφάνεια.

Το φωτογραφικό υλικό παραχωρήθηκε από τη StoHellas

Σημειακή κόλληση
Σε υποστρώματα με ανεπιπεδότητες της 
τάξης των 2cm, εφαρμόζεται περιμετρικά 
της πλάκας μία ζώνη κόλλας και στη 
συνέχεια σε 6 σημεία στο κέντρο της, 
ώστε η ελάχιστη επιφάνεια συγκόλλησης 
να είναι 40% της πλάκας διογκωμένης 
πολυστερίνης.

Ενδεικτική διάταξη βυσμάτων
Η διάταξη, το πλήθος και ο τύπος των 
βυσμάτων εξαρτάται από το υπόστρωμα 
και το ύψος του κτιρίου.

Τελικό επίχρισμα
Ανάλογα με τις απαιτήσεις.  

Κόλληση πλήρους επιφάνειας
Σε ομαλές επιφάνειες η κόλλα εφαρμόζεται 
σε όλη την επιφάνεια της διογκωμένης 
πολυστερίνης με τη χρήση οδοντωτής 
σπάτουλας. Η κόλλα πρέπει να καλύπτει  
το 40%, κατ’ ελάχιστον, της συνολικής 
επιφάνειας της πολυστερίνης.

Τοποθέτηση βυσμάτων
Με ειδικό εξάρτημα ανοίγονται τρύπες 
στην πλάκα της πολυστερίνης, με τρυπάνι 
δημιουργείται η υποδοχή στο υπόστρωμα 
και μετά τοποθετείται το βύσμα.  
Στο τέλος καλύπτεται με ειδικό καπάκι. 

Τοποθέτηση υαλοπλέγματος
και σοβά ενίσχυσης συστήματος
Το υαλόπλεγμα πρέπει να 
αλληλοεπικαλύπτεται περίπου 10cm.

Τοποθέτηση Θερμομονωτικών Πλακών  
Monopoly® και Monopoly Graphite®



EΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ
15o χλμ. Θεσσαλονίκης - Εδέσσης
ΤΘ 19951 • 540 12 Θεσσαλονίκη
Τ 2310 722122, 2310 722422
F 2310 722788
info@panmonotiki.grwww.panmonotiki.gr

Κανόνες και συμβουλές αποθήκευσης και εφαρμογής
•  Τα θερμομονωτικά υλικά Monopoly® και Monopoly Graphite® παράγονται με βάση τα 

αυστηρά πρότυπα ΕΝ 13163 και ΕΝ 13172 και το πρότυπο ποιότητας ISO 9001.

•  Η υψηλής ποιότητας συσκευασία των υλικών από φύλλο πολυαιθυλενίου επιτρέπει την 
αποθήκευση τους σε εξωτερικούς σκιασμένους χώρους για μεγάλο χρονικό διάστημα.

•  Η διογκωμένη πολυστερίνη συνιστάται να μην παραμένει εκτεθειμένη στην ηλιακή 
ακτινοβολία για διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα.  Για τον λόγο αυτό σε εφαρμογές όπου 
τα προϊόντα εκτίθενται, συνιστάται η άμεση προστασία τους με εξωτερικό επίχρισμα.

•  Όλα τα προϊόντα που παράγονται ανήκουν στην κατηγορία ακαυστότητας Ε.

•  Όταν πρόκειται να επικολληθούν, απαιτείται η χρήση κατάλληλου τύπου κόλλας ώστε να 
διατηρούνται τα χαρακτηριστικά τους.

•  Η διαμόρφωση των τελικών σχημάτων γίνεται με κοινά εργαλεία κοπής και κατά την 
εφαρμογή δεν απαιτείται η λήψη ιδιαίτερων μέτρων προστασίας.

•  Η φόρτωση, η μεταφορά και η εκφόρτωση των προϊόντων πρέπει να γίνεται επιμελώς για 
να αποφεύγεται η φθορά τους.

•  Οι ιδιότητες των υλικών, όπως αναφέρονται στο έντυπο αυτό, αποτελούν προϊόν των 
μετρήσεων του εργαστηρίου ΜΡΑ - BAU Hannover της Γερμανίας και του συνεχούς 
εργαστηριακού ελέγχου στην εταιρεία μας. Για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος 
κατά την κατασκευή απαιτείται η τήρηση των κανόνων και προδιαγραφών που προβλέπουν 
οι σχετικές μελέτες εφαρμογής καθώς και οι αντίστοιχοι κανονισμοί.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Monopoly  
Graphite®  EPS80

Monopoly  
Graphite® EPS100

Monopoly  
Graphite® EPS150

Θλιπτική Αντοχή 10% 
παραμόρφωση EN 826 ΚPa ≥80 ≥100 ≥150

Καμπτική αντοχή EN 12089 ΚPa ≥125 ≥150 ≥200

Εφελκυστική τάση ΕΝ 1607 ΚPa ≥150 ≥150 ≥200

Θερμική αγωγιμότητα EN 12667 W/mK 0,031 0,031 0,030

Μήκος & πλάτος EN 822 ±2mm ±2mm ±2mm

Πάχος EN 823 mm ±1 ±1 ±1

Ορθογωνικότητα EN 824 ±2mm/1000mm ±2mm/1000mm ±2mm/1000mm

Επιπεδότητα EN 825 mm ±5 ±5 ±5

Βραχυχρόνια 
υδατοαπορρόφηση (Wp) EN 1609 Kgr/m2 ≤0,1 ≤0,5 ≤0,5

Μακροπρόθεσμη 
απορρόφηση σε βύθιση ΕΝ 12087 Kgr/m2 - ≤2 ≤2

Διαπερατότητα  
υδρατμών (μ) ΕΝ 12086 ≤50 30-70 40-100

Αντίσταση Υδρατμών (Ζ) EN 12087 m2hPa/mg ≥1

Συμπεριφορά  
σε διάτμηση ΕΝ 12090 ΚPa

τ≥20 τ≥75 τ≥75

G≥1000

Αντίδραση στη φωτιά ΕΝ 13501- 1 E

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ EPS 80 EPS 100 EPS 150 EPS 200

Θλιπτική Αντοχή 10% παραμόρφωση EN 826 ΚPa ≥80 ≥100 ≥150 ≥200

Καμπτική αντοχή EN 12089 ΚPa ≥125 ≥150 ≥200 ≥250

Εφελκυστική τάση ΕΝ 1607 ΚPa ≥150

Θερμική αγωγιμότητα EN 12667 W/mK ≤0,036 ≤0,035 ≤0,034 ≤0,033

Μήκος & πλάτος EN 822 ±2mm ±2mm ±2mm ±2mm

Πάχος EN 823 mm ±1 ±1 ±1 ±1

Ορθογωνικότητα EN 824 ±2mm/1000mm ±2mm/1000mm ±2mm/1000mm ±2mm/1000mm

Επιπεδότητα EN 825 mm ±5 ±5 ±5 ±5

Βραχυχρόνια υδατοαπορρόφηση (Wp) EN 1609 Kgr/m2 ≤1

Διαπερατότητα υδρατμών (μ) ΕΝ 12086 20-40 30-70 30-70 40-100

Συμπεριφορά σε διάτμηση ΕΝ 12090 ΚPa
τ≥20 τ≥75 τ≥100 τ≥125

G≥1000

Αντίδραση στη φωτιά ΕΝ 13501- 1

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
logo 70-10


