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Επιστημονικά Θέματα

Έ
να από τα πιο συνηθισμένα θέματα το οποίο προκαλεί 

προστριβέ̋ μεταξύ Ιδιοκτητών, Μελετητών και Εργολά-

βων είναι η στεγανότητα των οικοδομών και η ευθύνη 

που αναλογεί στο κάθε μέρο̋. Κύριοι υπεύθυνοι για την στε-

γανότητα μία̋ οικοδομή̋ είναι πρωτίστω̋ ο Μελετητή̋ (Αρ-

χιτέκτονα̋ ή Πολιτικό̋ Μηχανικό̋) ο οποίο̋ μέσω σχεδίων, 

λεπτομερειών και προδιαγραφών προκαθορίζει τρόπου̋ στε-

γανοποίηση̋ και δευτερευόντω̋ ο Εργολάβο̋ ο οποίο̋ κατα-

σκευάζει βάση των εν λόγω απαιτήσεων. Πολλέ̋ φορέ̋ όμω̋ 

ο Ιδιοκτήτη̋ παρεμβαίνει στο έργο του Μελετητή ή/και του 

Εργολάβου ζητώντα̋ να προδιαγραφούν πιο ‘‘οικονομικέ̋’’ 

λύσει̋ με αποτέλεσμα να προκύπτουν σοβαρά προβλήματα 

στεγανότητα̋, ενώ υπάρχουν και περιπτώσει̋ προβλημάτων 

που προκύπτουν είτε λόγω λανθασμένων λεπτομερειών και 

προδιαγραφών, είτε λόγω κακοτεχνιών στο εργοτάξιο. 

Επειδή τα πλείστα προβλήματα προκύπτουν από ευκόλω̋ 

προβλέψιμα αίτια και επειδή η εξαρχή̋ εφαρμογή σωστών 

λύσεων είναι πολύ πιο οικονομική από το κόστο̋ επιδιόρθω-

ση̋, πιο κάτω παρουσιάζονται έξι συνηθισμένα προβλήματα 

στεγανότητα̋ και τρόποι αντιμετώπιση̋ για ενημέρωση Με-

λετητών και Εργολάβων:

1. Υγρασίε̋ σε τοίχο υπογείου που εφάπτεται με άλλη  
οικοδομή

Το πρόβλημα αυτό προκύπτει από την μη δυνατότητα εκ-

σκαφή̋ για δημιουργία προσωρινού χώρου εργασία̋ και 

υγρομόνωση̋ τη̋ εξωτερική̋ πλευρά̋ του τοίχου υπογείου 

λόγω τη̋ εφαπτόμενη̋ οικοδομή̋ (Εικόνα 1). Το μόνο μέτρο 

προστασία̋ που λαμβάνεται συνήθω̋ είναι η τοποθέτηση 

φύλλου πολυθίνη̋ επί τη̋ εκσκαφή̋ για σκοπού̋ καθαριό-

τητα̋ και αποφυγή̋ άμεση̋ επαφή̋ του σκυροδέματο̋ με 

το πρανέ̋. 

Έξι συνηθισμένα προβλήματα στεγανότητα̋ σε οικοδομέ̋
και τρόποι αντιμετώπιση̋
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Εικόνα 1: Εκσκαφή επί εφαπτόμενη̋ οικοδομή̋

Το πρόβλημα αυτό επιλύεται με την προσθήκη στεγανοποιη-

τικού μάζα̋ (υπερρευστοποιητή̋, κρυσταλλοποιητή̋ ή υδρό-

φοβα πρόσμικτα) στο σκυρόδεμα, την πολύ καλή συμπύκνωση 

του σκυροδέματο̋ (για μείωση των ρηγματώσεων), τη χρήση 

ταινία̋ στεγάνωση̋ αρμών (waterstop) σε όλου̋ του̋ κάθε-

του̋ και οριζόντιου̋ αρμού̋ (Εικόνα 2) και τη χρήση ειδικού 

κονιάματο̋ για την σφράγιση τη̋ περιμέτρου σωλήνων που δι-

απερνούν τον τοίχο. Σημειώνεται πω̋ όλα τα ανωτέρω πρέπει 

να εφαρμοστούν και στην πεδιλόπλακα για να δημιουργηθεί 

ένα πλήρω̋ στεγανό υπόγειο. Σε περιπτώσει̋ όπου αναμένε-

ται μόνιμη παρουσία υπόγειων υδάτων χρειάζονται επιπρόσθε-

τα μέτρα για μείωση των ρηγματώσεων (μείωση απόσταση̋ 

μεταξύ οπλισμών τοίχου, αύξηση ακαμψία̋ πεδιλόπλακα̋, 

χρήση σκυροδέματο̋ με ειδικό μίγμα αδρανών, κτλ). 

2. Υγρασίε̋ σε τοίχο υπογείου που δεν εφάπτεται με άλλη 

οικοδομή

Το πρόβλημα αυτό προκύπτει συνήθω̋ από την υψηλή συ-

γκέντρωση υδάτων στην εξωτερική πλευρά του τοίχου (π.χ 

όταν το υπόγειο εφάπτεται με κήπου̋, ανθώνε̋, εδάφη με 

κλίση προ̋ το υπόγειο) ή/και από την ελλιπή υγρομόνωση 

του τοίχου (Εικόνα 3).

Εικόνα 2: Ταινία στεγάνωση̋ (waterstop) σε οριζόντιο αρμό

Εικόνα 3: Υγρασίε̋ σε τοίχο υπογείου που εφάπτεται με κήπο



14 Πολιτικό̋ Mηχανικό̋   Iούλιο̋ 2016

υδρόφοβα πρόσμικτα) στο σκυρόδεμα, την προστασία τη̋ 

σκυροδετημένη̋ επιφάνεια̋ με συνεχώ̋ διαβρεχόμενη λι-

νάτσα για 3 ημέρε̋ τουλάχιστον (Εικόνα 6), την επάλειψη 

τη̋ τελική̋ επιφάνεια̋ με σκληρυντή δαπέδων, την εφαρμο-

γή διπλή̋ ασφαλτική μεμβράνη̋ μεταξύ τη̋ πλάκα̋ και του 

σκρήτ και τέλο̋ την τοποθέτηση τσεκολαδούρα̋ σε όλου̋ 

του̋ τοίχου̋ / κολώνε̋, ανυψωμένη κατά 2mm από το σκρήτ 

και πλήρωση του κενού με σφραγιστικό εξωτερική̋ χρήση̋. 

Πολύ σημαντικό είναι επίση̋ να υπάρχουν επαρκεί̋ ρύσει̋ 

για απομάκρυνση των υδάτων. Σημειώνεται πω̋ οι ανωτέρω 

λύσει̋ είναι απαραίτητε̋ και για πυλωτέ̋ χωρί̋ υπόγειο.

4. Υγρασίε̋ σε μπαλκόνι 

Το πρόβλημα αυτό προκύπτει από την ελλιπή στεγάνωση του 

δαπέδου του μπαλκονιού (Εικόνα 7 & 8) το οποίο συνήθω̋ 

αποτελείται από άοπλο σκυρόδεμα (σκρήτ) πάχου̋ 10-15εκ. 

επί του οποίου επικολλούνται κεραμικά πλακάκια. Η υγρομό-

νωση συνήθω̋ αποτελείται από ασφαλτική μεμβράνη μεταξύ 

τη̋ πλάκα̋ και του σκρήτ.

Επιστημονικά Θέματα

Το πρόβλημα αυτό επιλύεται με την εφαρμογή μέτρων διο-

χέτευση̋ των υδάτων μακριά από τον τοίχο (π.χ κατασκευή 

πεζοδρομίου πλάτου̋ 40εκ. στην εξωτερική πλευρά του τοί-

χου) ή/και από την εφαρμογή σωστών μεθόδων υγρομόνω-

ση̋. Η πιο οικονομική μέθοδο̋ υγρομόνωση̋ είναι συνήθω̋ 

η επάλειψη ασφαλτικού γαλακτώματο̋ (σε 2 ή 3 στρώσει̋) 

το οποίο προστατεύεται ακολούθω̋ με αποστραγγιστική 

μεμβράνη από υψηλή̋ πυκνότητα̋ πολυαιθυλένιο με κωνι-

κέ̋ προεξοχέ̋ η οποία στερεώνεται στον τοίχο με ειδικέ̋ 

καρφίδε̋ με ελαστικά βύσματα (Εικόνα 4). Ιδιαίτερη προ-

σοχή πρέπει να δίδεται επίση̋  στην ένωση πεδιλόπλακα̋ 

με γκρό μπετόν (σχηματισμό̋ τριγωνική̋ εξομάλυνση̋ με 

τσιμεντοκονίαμα) και στην παρουσία υγρασία̋ κάτω από την 

πεδιλόπλακα (τοποθέτηση φύλλου πολυθίνη̋).

3. Υγρασίε̋ σε οροφή υπογείου και σε τοίχου̋ / κολώνε̋ 

πυλωτή̋ ισογείου

Το πρόβλημα αυτό προκύπτει από την ελλιπή στεγάνωση 

του δαπέδου τη̋ πυλωτή̋ (Εικόνα 5) το οποίο συνήθω̋ απο-

τελείται από σκυρόδεμα (σκρήτ) πάχου̋ 10-15εκ. (άνωθεν 

τη̋ πλάκα̋ υπογείου) με ελαφρύ οπλισμό στο κάτω μέρο̋ 

και αρμολογημένο με πλαστικά τριγωνικά προφίλ ανά 4-5m 

σφραγισμένα στο πάνω μέρο̋ με πολυουρεθανικό μάστιχο. 

Η υγρομόνωση συνήθω̋ αποτελείται από ασφαλτική μεμ-

βράνη μεταξύ τη̋ πλάκα̋ και του σκρήτ. Το βασικό πρόβλη-

μα τη̋ πιο πάνω διαρρύθμιση̋ είναι ότι κατά την ωρίμανση 

του σκυροδέματο̋: α) δημιουργούνται ρωγμέ̋ συρρίκνωση̋ 

στην επιφάνεια οι οποίε̋ επιτρέπουν την ελεύθερη διέλευση 

νερού και β) αποκολλάται η  ασφαλτική μεμβράνη από την 

πλάκα και του̋ τοίχου̋ / κολώνε̋.

Το πρόβλημα επιλύεται με τη μεταφορά του οπλισμού από το 

κάτω στο άνω μέρο̋ του σκρήτ (για παραλαβή επιφανειακών 

τάσεων), την προσθήκη ινών πολυπροπυλενίου και στεγανο-

ποιητικού μάζα̋ (υπερρευστοποιητή̋, κρυσταλλοποιητή̋ ή 

Εικόνα 4: Ειδικέ̋ καρφίδε̋ με ελαστικά βύσματα για στερέ-

ωμα αποστραγγιστική̋ μεμβράνη̋

Εικόνα 5: Υγρασίε̋ σε πυλωτή ισογείου

Εικόνα 6: Χρήση λινάτσα̋ κατά την ωρίμανση σκυροδέμα-

το̋ για αποφυγή ρωγμών συρρίκνωση̋
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Το πρόβλημα επιλύεται με την προσθήκη οπλισμού στο 

σκρήτ για μείωση των ρηγματώσεων λόγω του αναμενό-

μενου βέλου̋ κάμψη̋ τη̋ πλάκα̋ λόγω ερπυσμού (creep), 

τη μεταφορά τη̋ υγρομόνωση̋ άνωθεν του σκρήτ για προ-

στασία πριν το νερό διεισδύσει μέσα στο σκρήτ, την αλλα-

γή τη̋ υγρομόνωση̋ από ασφαλτική σε τσιμεντοειδή (σε 2 

στρώσει̋ με χρήση υαλοπλέγματο̋) και την επάλειψη των 

κάθετων στοιχείων (τοίχοι, στηθαία, κτλ) τουλάχιστον κατά 

5εκ. άνωθεν των κεραμικών, τον σχηματισμό επαρκών ρύσε-

ων για απομάκρυνση των υδάτων, την προσθήκη επαρκού̋ 

διατομή̋ σιφωνιών και υδροροών (Εικόνα 9) και τέλο̋ την 

τοποθέτηση τσεκολαδούρα̋ σε όλα τα κάθετα στοιχεία, ανυ-

ψωμένη κατά 2mm από τα κεραμικά και πλήρωση του κενού 

με σφραγιστικό εξωτερική̋ χρήση̋. Πολύ σημαντικό είναι 

επίση̋ να λαμβάνονται μέτρα για αποφυγή του συχνού φαι-

νομένου τη̋ μερική̋ αποκόλληση̋ των κεραμικών (χρήση 

κόλλα̋ C2TE S1 και αρμόστοκου CG2 AW, κατασκευή επαρ-

κών αρμών διαστολή̋, κτλ) το οποίο υποβαθμίζει σημαντικά 

το σύστημα υγρομόνωση̋.  

Εικόνα 8: Κατάρρευση μπαλκονιού (χωρί̋ θύματα) λόγω 

ελλιπού̋ υγρομόνωση̋ με αποτέλεσμα την επιτάχυνση τη̋ 

οξείδωση̋ του οπλισμού (Λεμεσό̋, 28/10/12) 

Εικόνα 10: Αποσαθρωμένη ασφαλτική μεμβράνη σε ταράτσα

5. Υγρασίε̋ σε επίπεδη ταράτσα 

Το πρόβλημα αυτό προκύπτει από την ελλιπή στεγάνωση ή/

και συντήρηση του δαπέδου τη̋ ταράτσα̋ (Εικόνα 10) το 

οποίο συνήθω̋ αποτελείται από άοπλο σκυρόδεμα (σκρήτ) ή 

ελαφροσκυρόδεμα πάχου̋ 10-15εκ. επί του οποίου επαλεί-

φεται ασφαλτικό γαλάκτωμα και επικολλείται μονή στρώση 

ασφαλτική̋ μεμβράνη̋. Σε αντίθεση με τι̋ υγρομονώσει̋ σε 

υπόγεια και μπαλκόνια, στι̋ ταράτσε̋ η υγρομόνωση είναι 

πλήρω̋ εκτεθειμένη σε επιβαρυντικά στοιχεία όπω̋ ηλιακή 

ακτινοβολία, λιμνάζοντα νερά, σκουπίδια, μεγάλε̋ θερμικέ̋ 

μεταβολέ̋, διέλευση προσώπων, επιφόρτιση με βαριά μηχα-

νήματα, κτλ, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η περιοδική 

συντήρηση (τουλάχιστον ανά 2 χρόνια).

Το πρόβλημα επιλύεται με την επικόλληση τουλάχιστον δι-

πλή̋ στρώση̋ ασφαλτική̋ μεμβράνη̋ (παραλλήλω̋ τοπο-

θετημένε̋ και όχι καθέτω̋), την βαφή όλη̋ τη̋ επιφάνει-

α̋ με ασημομπογιά (για προστασία των ενώσεων από την 

ακτινοβολία και για μείωση των θερμικών μεταβολών), την 

τοποθέτηση εξαεριστήρων τουλάχιστον ανά 8m (για εκτό-

νωση των πιέσεων από υδρατμού̋ κάτωθεν τη̋ ασφαλτική̋ 

Εικόνα 7: Κατάρρευση μπαλκονιού (με 6 θύματα) λόγω ελ-

λιπού̋ υγρομόνωση̋ με αποτέλεσμα την αποσάθρωση των 

ξύλινων δοκαριών (Berkeley, California, 16/06/15)

Εικόνα 9: Χρήση γραμμικού σιφωνιού που αυξάνει σημαντι-

κά την δυνατότητα υδαταπορρόφηση̋ σε σχέση με τα συ-

νηθισμένα σιφώνια
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Το πρόβλημα επιλύεται με την αλλαγή τη̋ υγρομόνωση̋ 

από ασφαλτική σε τσιμεντοειδή (σε 2 στρώσει̋ με χρήση υα-

λοπλέγματο̋) (Εικόνα 13) η οποία προστατεύεται ακολού-

θω̋ με αποστραγγιστική μεμβράνη από υψηλή̋ πυκνότητα̋ 

πολυαιθυλένιο με κωνικέ̋ προεξοχέ̋ η οποία στερεώνεται 

στον τοίχο με ειδικέ̋ καρφίδε̋ με ελαστικά βύσματα, την 

προσθήκη οριζόντιων υδροροών ανά 1m, την επιχωμάτωση 

του ανθώνα με χονδρόκοκκα χαλίκια σε ύψο̋ 5-10εκ. άνωθεν 

των υδροροών και την προσθήκη μη υφαντού γεωυφάσματο̋ 

(150-200 gr/m2) άνωθεν των χαλικιών για φιλτράρισμα του 

νερού. Στι̋ περιπτώσει̋ όπου ο ανθώνα̋ εδράζεται επί πλά-

κα̋ σκυροδέματο̋ τότε επιπρόσθετα απαιτείται η κατασκευή 

σκρήτ στον πυθμένα με ρύσει̋ προ̋ τι̋ υδροροέ̋ (οριζόντι-

ε̋ ή κάθετε̋) και η υγρομόνωση του πυθμένα.

Σημειώνεται τέλο̋ πω̋ προβλήματα στεγανότητα̋ σε οι-

κοδομέ̋ μπορεί να παρουσιαστούν και από διάφορα άλλα 

αίτια όπω̋ ρηγματώσει̋ σε μη δομικά στοιχεία λόγω ανομοι-

ομορφία̋ εδάφου̋ θεμελίωση̋, χρήση μη πιστοποιημένων 

σε στεγανότητα εξωτερικών κουφωμάτων, εισροέ̋ υδάτων 

μέσω εξωτερικών σωληνώσεων υπηρεσιών, αλλαγέ̋ στην 

ροή των επιφανειακών ή/και υπόγειων υδάτων λόγω μελλο-

ντικών εργασιών σε γειτονικά οικόπεδα, κτλ. Με βάση όλα 

τα πιο πάνω, ο Μελετητή̋ του εκάστοτε έργου θα πρέπει 

να προκαθορίζει επαρκώ̋ στα έγγραφα προσφορά̋ του̋ 

τρόπου̋ στεγανοποίηση̋, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρε̋ οι 

απαιτήσει̋ προ̋ του̋ υποψήφιου̋ Εργολάβου̋.  l

μεμβράνη̋), τον σχηματισμό επαρκών ρύσεων για απομά-

κρυνση των υδάτων, την προσθήκη επαρκού̋ διατομή̋ σι-

φωνιών και υδροροών (Εικόνα 11), την κατασκευή ειδικών 

βάσεων για έδραση των μηχανημάτων και τον σχηματισμό 

τριγωνικού πήχη από τσιμεντοκονία σε όλε̋ τι̋ ενώσει̋ κά-

θετων με οριζόντιων στοιχείων. Πολύ σημαντικό είναι επίση̋ 

να λαμβάνονται επαρκή μέτρα στεγάνωση̋ σε ευπαθή σημεία 

όπω̋ σε αρμού̋ κτιρίων, φεγγίτε̋, αγωγού̋ υπηρεσιών, κτλ.

Εικόνα 11: Σιφώνι μεγάλη̋ διατομή̋ σε ταράτσα

Εικόνα 12: Υγρασίε̋ σε τοίχο ανθώνα

Εικόνα 13: Χρήση τσιμεντοειδού̋ υγρομόνωση̋ με υαλό-

πλεγμα που αυξάνει σημαντικά την στεγανοποίηση σε σχέ-

ση με την ασφαλτική υγρομόνωση σε περίπτωση πλήρου̋ 

κορεσμού του ανθώνα

Επιστημονικά Θέματα

6. Υγρασίε̋ σε ανθώνα 

Το πρόβλημα αυτό προκύπτει από την υψηλή συγκέντρωση 

υδάτων μέσα στον ανθώνα και από την ελλιπή υγρομόνωση 

των τοίχων (Εικόνα 12). Η υγρομόνωση συνήθω̋ αποτελεί-

ται από ασφαλτικό γαλάκτωμα στι̋ κάθετε̋ εσωτερικέ̋ επι-

φάνειε̋ του ανθώνα. 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Το K.Δ.Σ. του Συλλόγου μα̋, ευχαριστεί ιδιαίτερα του̋ 

συναδέλφου̋ που έχουν εξοφλήσει τι̋ συνδρομέ̋ του̋ 

και συμβάλλουν με αυτό τον τρόπο στη στήριξη και ομαλή 

λειτουργία του Συλλόγου μα̋.  

Είναι καθήκον όλων μα̋, αλλά και του καθενό̋ ξεχωριστά να 

συμβάλει στην τακτοποίηση των συνδρομών του, ούτω̋ ώστε, 

ο Σύλλογο̋ μα̋ να παραμείνει ακμαίο̋ και να αγωνίζεται για 

το καλό των Πολιτικών Μηχανικών. 

Κατανοούμε τι̋ δυσκολίε̋ που ενδεχομένω̋ μπορεί να 

υπάρχουν και σα̋ ενημερώνουμε ότι για μεγάλα ποσά η 

εξόφληση μπορεί να γίνεται και έναντι κατά διαστήματα. 

Ευχαριστούμε για τη στήριξη σα̋. 


