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Επιστημονικά Θέματα

H
σωστή επιλογή και εφαρμο-

γή των υλικών κόλληση̋ και 

σφράγιση̋ για επενδύσει̋ 

κεραμικών πλακιδίων και φυσικών λί-

θων είναι σημαντική για τον λόγο ότι 

η αστοχία των εν λόγω υλικών (Εικόνα 

1) προκαλεί σημαντικά προβλήματα, 

όπω̋ μεγάλο κόστο̋ επιδιόρθωση̋, 

προβλήματα στεγανότητα̋ (π.χ. σε 

εξωτερικέ̋ βεράντε̋) και τραυματι-

σμού̋ από πτώσει̋ (π.χ. επενδύσεων 

σε εξωτερικέ̋ όψει̋). Τα πρότυπα 

EN 12004 για κόλλε̋ και EN 13888 

για αρμόστοκου̋ ορίζουν τι̋ τεχνικέ̋ 

προδιαγραφέ̋ που πρέπει να πληρούν 

τα υλικά αυτά για να ανταποκρίνονται 

στι̋ εκάστοτε συνθήκε̋ εφαρμογή̋. 

Σημειώνεται πώ̋ στι̋ περιπτώσει̋ 

επενδύσεων σε εξωτερικέ̋ όψει̋ δεν 

συστήνετε η στήριξη του̋ με την χρή-

ση κόλλα̋, αλλά με την χρήση μηχα-

νικών συστημάτων τα οποία προσφέ-

ρουν σημαντική ικανότητα παραλαβή̋ 

μετακινήσεων από σεισμού̋, άνεμο, 

καθιζήσει̋ και μεταβολέ̋ θερμοκρασί-

α̋ και υγρασία̋, ω̋ επίση̋ και πολύ 

μεγαλύτερο χρόνο ζωή̋. 

Κόλλε̋

Βάση του προτύπου ΕΝ 12004, οι 

κόλλε̋ διαχωρίζονται ανάλογα με 

την χημική σύσταση, την ικανότητα 

συγκόλληση̋ και τι̋ ιδιότητε̋ του̋  

(Πίνακα̋ 1). Για την επιλογή τη̋ σω-

Χημική σύσταση

Με βάση τσιμέντο (C) Μείγμα τσιμέντου, αδρανών 

(χαλαζιακή άμμο̋ ή μαρμα-

ρόσκονη) και χημικών προ-

σμίκτων. Σε μορφή σκόνη̋, 

η σκλήρυνση επιτυγχάνεται 

με την προσθήκη νερού ή / 

και latex. Πάχο̋ εφαρμογή̋ 

2-10mm.

Με βάση ρητίνε̋ 

διασπορά̋  (D)

Μείγμα οργανικών συνδετι-

κών σε υδατικό διάλυμα πο-

λυμερών με οργανικά πρό-

σμικτα. Σε μορφή πάστα̋, η 

σκλήρυνση επιτυγχάνεται με 

την εξάτμιση τη̋ πάστα̋.

Με βάση ρητίνε̋ 

αντιδράσεω̋ (R)

Μείγμα συνθετικών ρητι-

νών (base) με ορυκτά (filler) 

και οργανικών προσθέτων 

(hardener). Σε μορφή πά-

στα̋ (base + filler), η σκλή-

ρυνση επιτυγχάνεται με την 

προσθήκη υγρού (hardener). 

Ανάλογα με τον τύπο τη̋ 

ρητίνη̋, χωρίζονται σε επο-

ξειδικέ̋ (epoxy) και πολυε-

στερικέ̋ (urethane).

Ικανότητα συγκόλληση̋
Ομάδα 1 Κανονικέ̋ κόλλε̋.

Ομάδα 2 Βελτιωμένε̋ κόλλε̋.

Ιδιότητε̋

Ομάδα F Κόλλε̋ ταχεία̋ πήξη̋.

Ομάδα Τ Αντιολισθηρέ̋ κόλλε̋.

Ομάδα Ε Κόλλε̋ με παρατεταμένο 

ανοιχτό χρόνο.

Ομάδα S1 Κόλλε̋ με ελαστικότητα 

(μόνο για τσιμεντοειδεί̋).

Ομάδα S2 Κόλλε̋ με μεγάλη ελαστι-

κότητα (μόνο για τσιμεντο-

ειδεί̋).

Πίνακα̋ 1: Είδη κόλλα̋ βάση του προτύπου ΕΝ 12004

στή̋ κόλλα̋ πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη παράγοντε̋ όπω̋ οι ιδιαιτε-

ρότητε̋ του χώρου εφαρμογή̋ (π.χ. 

βιομηχανίε̋, ενδοδαπέδια θέρμανση), 

το είδο̋ του υποστρώματο̋, το είδο̋ 

και οι διαστάσει̋ τη̋ επένδυση̋, οι 

θερμικέ̋ μεταβολέ̋, η ταχύτητα εφαρ-

μογή̋, κτλ. Συχνοί λόγοι αστοχία̋ 

αποτελούν η λάθο̋ επιλογή κόλλα̋, 

η παρουσία σαθρού υποστρώματο̋, η 

ελλιπή̋ καθαριότητα του υποστρώμα-

το̋ ή / και τη̋ επένδυση̋, η εργασία 

σε πολύ ψηλέ̋ θερμοκρασίε̋, η χρήση 

τη̋ κόλλα̋ πέραν του επιτρεπόμενου 

πάχου̋ και χρόνου εφαρμογή̋ και η 

μη ύπαρξη επαρκών αρμών διαστολή̋.  

Εικόνα 1: Αποκόλληση κόλλα̋ από 

μάρμαρο σε επένδυση δαπέδου σε 

έργο στην Αμερική
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Αρμόστοκοι

Βάση του προτύπου ΕΝ 13888, οι αρ-

μόστοκοι διαχωρίζονται ανάλογα με 

την χημική σύσταση, τα τεχνικά χα-

ρακτηριστικά και τι̋ ιδιότητε̋ του̋  

(Πίνακα̋ 2). Για την επιλογή του σω-

στού αρμόστοκου πρέπει να λαμβά-

νονται υπόψη παράγοντε̋ όπω̋ οι 

ιδιαιτερότητε̋ του χώρου εφαρμογή̋  

(π.χ. βιομηχανίε̋, πισίνε̋), το πλάτο̋ 

του αρμού, το είδο̋ και οι διαστάσει̋ 

τη̋ επένδυση̋, οι θερμικέ̋ μετα-

βολέ̋, η ταχύτητα εφαρμογή̋, κτλ. 

Συχνοί λόγοι αστοχία̋ αποτελούν η 

λάθο̋ επιλογή αρμόστοκου, η παρου-

σία σαθρού υποστρώματο̋, η ελλιπή̋ 

καθαριότητα του αρμού, η εργασία σε 

πολύ ψηλέ̋ θερμοκρασίε̋, η χρήση 

του αρμόστοκου πέραν του επιτρεπό-

μενου πλάτου̋ και χρόνου εφαρμο-

γή̋, η αρμολόγηση πριν την ωρίμανση 

του υποστρώματο̋ τσιμεντοκονία̋ ή / 

και τη̋ κόλλα̋  και η μη ύπαρξη επαρ-

κών αρμών διαστολή̋

Με βάση τα πιο πάνω, ο μελετητή̋ του 

εκάστοτε έργου θα πρέπει να προκα-

θορίζει τι̋ κόλλε̋ και του̋ αρμόστο-

κου̋ στα έγγραφα των προσφορών, 

έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρε̋ οι απαι-

τήσει̋ προ̋ του̋ υποψήφιου̋ Εργο-

λάβου̋. Συστήνεται όπω̋ αποφεύγο-

νται οι κόλλε̋ και αρμόστοκοι Ομάδα̋ 

1 και, όπου είναι δυνατόν, να προδια-

Πίνακα̋ 2: Είδη αρμόστοκου βάση του προτύπου ΕΝ 13888

Χημική σύσταση

Με βάση τσιμέντο (CG)

Μείγμα τσιμέντου, αδρανών 

(χαλαζιακή άμμο̋ ή μαρμα-

ρόσκονη) και χημικών προ-

σμίκτων. Σε μορφή σκόνη̋, 

η σκλήρυνση επιτυγχάνεται 

με την προσθήκη νερού ή / 

και latex. Πάχο̋ εφαρμογή̋ 

1-20mm.

Με βάση ρητίνε̋

αντιδράσεω̋ (RG)

Μείγμα συνθετικών ρητι-

νών (base) με ορυκτά (filler) 

και οργανικών προσθέτων 

(hardener). Σε μορφή πά-

στα̋ (base + filler), η σκλή-

ρυνση επιτυγχάνεται με την 

προσθήκη υγρού (hardener). 

Ανάλογα με τον τύπο τη̋ 

ρητίνη̋, χωρίζονται σε επο-

ξειδικού̋ (epoxy) και πολυ-

εστερικού̋ (urethane).

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ομάδα 1 Κανονικοί αρμόστοκοι.

Ομάδα 2 Βελτιωμένοι αρμόστοκοι.

Ιδιότητε̋

Ομάδα F Αρμόστοκοι ταχεία̋ πήξη̋.

Ομάδα A
Αρμόστοκοι μεγάλη̋ αντο-

χή̋ στην τριβή.

Ομάδα W
Αρμόστοκοι μειωμένη̋ 

υδατοαπορροφητικότητα̋.

γράφονται υψηλή̋ απόδοση̋ κόλλε̋  

(π.χ. C2TE) και αρμόστοκοι (π.χ. CG2 

AW). Το ενδεικτικό επιπρόσθετο κό-

στο̋ ανά 100m2 επένδυση̋ είναι λιγό-

τερο από €100, ενώ το κόστο̋ επιδιόρ-

θωση̋ σε περίπτωση αστοχία̋ των εν 

λόγω υλικών είναι σίγουρα υπερπολλα-

πλάσιο. l  

Το Τμήμα Επιθεώρηση̋ Εργασία̋ (TEE) 

του Υπουργείου Εργασία̋, Πρόνοια̋ και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά τη διάρ-

κεια των μηνών Ιούλιο και Αύγουστο θα 

διεξαγάγει ειδική εκστρατεία επιθεωρή-

σεων σε εργοτάξια και άλλα υποστατικά 

στα οποία διεξάγονται υπαίθριε̋ εργα-

σίε̋ σε όλου̋ του̋ τομεί̋ οικονομική̋ 

δραστηριότητα̋, όπου ενδέχεται κατά 

του̋ καλοκαιρινού̋ μήνε̋ να είναι ιδιαί-

τερα αυξημένο̋ ο θερμικό̋ φόρτο̋ των 

εργαζομένων.

1. Στόχο̋ τη̋ εκστρατεία̋ είναι η πιο 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύ-

νων από τη θερμική καταπόνηση και προ-

στασία των εργαζομένων. 

2. Οι επιθεωρήσει̋ θα επικεντρωθούν κυ-

ρίω̋ στον έλεγχο συμμόρφωση̋ με τι̋ 

διατάξει̋ τη̋ περί Ασφάλεια̋ και Υγεί-

α̋ στην Εργασία Νομοθεσία̋ ειδικά σε 

σχέση με την εφαρμογή προληπτικών 

και προστατευτικών μέτρων για την αντι-

μετώπιση των κινδύνων από την θερμική 

καταπόνηση των εργαζομένων. Νοείται 

βέβαια ότι, θα ελέγχεται παράλληλα και η 

συμμόρφωση με τι̋ διατάξει̋ τη̋ εν λόγω 

Νομοθεσία̋ για την αντιμετώπιση άλλων 

κινδύνων που πιθανώ̋ να εντοπιστούν 

κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων. 

3. Για σκοπού̋ πληροφόρηση̋ επισυνά-

πτεται κατάλογο̋ των σημείων στα οποία 

θα επικεντρωθεί η εν λόγω εκστρατεία 

μαζί με τι̋ αντίστοιχε̋ επεξηγήσει̋.

4. Οι εργοδότε̋ προτρέπονται όπω̋ συμ-
βουλεύονται τον Κώδικα Πρακτική̋ για τη 
Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων 
(Κ.Δ.Π. 291/2014) και εφαρμόζουν τα κα-

τάλληλα μέτρα με βάση τι̋ πρόνοιέ̋ του. 

5. Ο Κώδικα̋ αυτό̋ προνοεί μεταξύ άλ-
λων όπω̋ τόσο οι εργοδότε̋ όσο και οι 
αυτοεργοδοτούμενοι μετρούν τι̋ παρα-

μέτρου̋ που συμβάλλουν στον θερμικό 

φόρτο, όπω̋ τη θερμοκρασία αέρα και τη 

σχετική υγρασία ή / και παρακολουθούν 

τα δελτία καιρού και τι̋ προβλέψει̋ τη̋ 

Μετεωρολογική̋ Υπηρεσία̋ και αναλό-

γω̋ ρυθμίζουν τι̋ εργασίε̋ του̋. Στην 

αγορά διατίθενται όργανα για ταυτό-

χρονη μέτρηση τη̋ θερμοκρασία̋ ξηρού 

θερμομέτρου και υγρασία̋. Τα όργανα 

αυτά είναι πολύ φθηνά και πολύ εύκολα 

στη χρήση του̋ γι’ αυτό και ο κάθε ερ-

γοδότη̋ ή το κάθε αυτοεργοδοτούμενο 

πρόσωπο μπορεί να τα διαθέτει σε κάθε 

χώρο εργασία̋ που ελέγχει.

6. Για διευκόλυνση τη̋ κατανόηση̋ του 

Κώδικα, το ΤΕE ετοίμασε ενημερωτικό 

έντυπο με τίτλο: “Προστασία των εργαζο-

μένων σε συνθήκε̋ καύσωνα”.

Για πρόσθετε̋ διευκρινίσει̋ ή πληροφο-

ρίε̋, μπορείτε να αποτείνεστε στου̋ αρ-

μόδιου̋ Λειτουργού̋ στα τηλ. 22405660 

και 22405676.
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