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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO 

Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: 

 

1. Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας κατασκευής των συστηµάτων της. 
2. Την ενθάρρυνση τοποθέτησης σήµανσης CE από τους συνεργάτες της. 

 

Η προδιαγραφή συγκεκριµένων τεχνικών οδηγιών καθιστά δυνατή την οµοιογενή κατασκευή 

των συστηµάτων µε αποτέλεσµα τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος το οποίο παραδίδεται 

προς χρήση στο τελικό καταναλωτή. Για να δηµιουργηθούν οι συγκεκριµένες οδηγίες, η EXALCO 

Α.Ε. διεκπεραίωσε δοκιµές στο εργαστήριο της αλλά και δοκιµές αρχικού τύπου σε αναγνωρισµένα 

εργαστήρια και πιστοποίησε τα συστήµατα της επιτυγχάνοντας υψηλές επιδόσεις σε βασικές 

παραµέτρους όπως η αεροπερατότητα, η υδατοστεγανότητα, η αντίσταση σε ανεµοπίεση, η 

θερµοπερατότητα, η ηχοµόνωση, κ.α.  

                                                                                                                                            

Η EXALCO Α.Ε. ενθαρρύνει τον κατασκευαστή στην τοποθέτηση σήµανσης CE µιας και αυτή 

αποτελεί πλέον βασική υποχρέωση στην κατασκευή συστηµάτων από αλουµίνιο. Το κλιµάκιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολείται µε τον κατασκευαστικό κλάδο αποφάσισε ότι για να είναι 

δυνατή η µεταβίβαση των πιστοποιητικών από την εταιρία συστηµάτων στον κατασκευαστή θα 

πρέπει να υπογράφεται συµφωνητικό µεταβίβασης πιστοποιητικών µεταξύ των δύο συνεργατών, η 

εταιρία συστηµάτων θα πρέπει να παραδίδει τεχνικό εγχειρίδιο µε το οποίο θα υποδεικνύει στον 

κατασκευαστή τη µέθοδο κατασκευής αλλά και υλικά που θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν. Τέλος ο 

κατασκευαστής θα πρέπει να εφαρµόσει σύστηµα ελέγχου παραγωγής (FPC) στη επιχείρηση του. 

Από τη στιγµή που πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις ο κατασκευαστής είναι έτοιµος να 

τοποθετήσει σήµανση CE στα προϊόντα του. Πρέπει να τονιστεί πως η τήρηση των τεχνικών 

προδιαγραφών αποτελεί βασικότατη υποχρέωση του κατασκευαστή και σε περίπτωση που δεν 

ακολουθηθούν οι προδιαγραφές, οι επιδόσεις των συστηµάτων ίσως να παρεκκλίνουν του 

πιστοποιηθέντος αποτελέσµατος.   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Για τα υαλοπετάσµατα, η σήµανση CE είναι ήδη υποχρεωτική από 01/12/2005. Αυτό 

σηµαίνει πρακτικά: 

 

1. Κάθε κατασκευαστής πρέπει να έχει εκτελέσει έναν αριθµό δοκιµών σε κάθε «πρότυπη 

κατασκευή». Οι δοκιµές αυτές αναφέρονται στην ηχοµόνωση, θερµοµόνωση, στεγάνωση, αντοχή, 

όπως καθορίζονται από το σχετικό πρότυπο. 

 

2. Ο κάθε κατασκευαστής, οφείλει να κατασκευάζει κάθε κατασκευή, σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές της «πρότυπης», δηλαδή ίδια µέθοδος παραγωγής, ίδια εξαρτήµατα, ίδιες δοκιµές. 

 

3. Ο κάθε κατασκευαστής υποχρεούται να διατηρεί ένα εσωτερικό σύστηµα ελέγχου παραγωγής 

(Factory Production Control – FPC), όπως αναφέρεται στο πρότυπο.  

 

4. Τέλος, υποχρεούται µαζί µε την κατασκευή να παραδώσει και µία δήλωση συµµόρφωσης και 

οδηγίες χρήσης και συντήρησης. 

 
Στα πλαίσια της επερχόµενης υποχρεωτικής σήµανσης CE για τα κουφώµατα, µια από τις 

σηµαντικότερες διαδικασίες αναµένεται να είναι η µεταβίβαση των πιστοποιητικών των µετρήσεων 

από την εταιρεία συστηµάτων (System house) που διενήργησε τις Αρχικές ∆οκιµές Τύπου προς 

τον υποψήφιο κατασκευαστή υαλοπετασµάτων. Οι εταιρείες διέλασης αναλαµβάνουν να 

προετοιµάσουν τις πρότυπες κατασκευές, επιλέγοντας τα κατάλληλα προφίλ και τους µηχανισµούς 

και να στείλουν τις κατασκευές στα εργαστήρια δοκιµών ώστε να αποδειχθεί η συµµόρφωση µε τις 

προδιαγραφές. Τα πιστοποιητικά αυτά, µαζί µε τον τεχνικό φάκελο της κατασκευής (εξαρτήµατα, 

οδηγίες κατασκευής κ.α.) θα «µεταβιβαστούν» σε κατασκευαστές οι οποίοι εφαρµόζουν ένα 

σύστηµα ελέγχου παραγωγής. Οι κατασκευαστές θα υπογράψουν ένα σχετικό συµφωνητικό για τη 

χρήση των πιστοποιητικών και την υποχρέωσή τους στην τήρηση του FPC. Από εκεί και πέρα, ο 

κάθε κατασκευαστής εκδίδει την αντίστοιχη δήλωση συµµόρφωσης.  
H Exalco δοκιµάζει συνεχώς τα προϊόντα της, σε µια προσπάθεια να καλύψει όσο γίνεται 

περισσότερο τις ανάγκες των πελατών της για πιστοποίηση. Ειδικότερα για τα υαλοπετάσµατα 

Albio 102 και 130, τα δοκίµια παρουσίασαν πολύ καλές επιδόσεις σε δοκιµές αεροπερατότητας, 

υδατοστεγανότητας αλλά και αντίστασης σε ανεµοπίεση.  
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Προκειµένου να διασφαλιστεί η σωστή κατασκευή-συναρµολόγηση ενός υαλοπετάσµατος αλλά 

και να εξασφαλιστούν επιδόσεις ίσες ή και καλύτερες αυτών που επιτεύχθηκαν στις Αρχικές 

∆οκιµές Τύπου, είναι απαραίτητο να τηρούνται συγκεκριµένες τεχνικές οδηγίες. Αυτές οι οδηγίες 

αποτελούν το Τεχνικό Εγχειρίδιο της Exalco για τα συστήµατα Albio 102 και Albio 130 και θα είναι 
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αναπόσπαστο κοµµάτι στη µεταβίβαση των πιστοποιητικών των Αρχικών ∆οκιµών Τύπου της 

εταιρείας.  

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η σήµανση CE στα υαλοπετάσµατα (εν αντιθέσει µε τη σήµανση 

στα κουφώµατα) θα αφορά και στην τοποθέτηση. Γι’αυτό και στο συγκεκριµένο εγχειρίδιο 

περιλαµβάνονται και ειδικές οδηγίες τοποθέτησης. 

Τονίζεται ότι το τεχνικό εγχειρίδιο δεν αντικαθιστά τον τεχνικό κατάλογο των προφίλ. Ο τεχνικός 

κατάλογος είναι αναπόσπαστο κοµµάτι του συστήµατος για την κατάλληλη επιλογή των προφίλ, τη 

µελέτη του βάρους και των ροπών αδράνειας των διατοµών, τη µελέτη των οριζοντίων και κάθετων 

τοµών των κατασκευών και την ορθή επιλογή των εξαρτηµάτων.    

Τέλος, επισηµαίνεται ότι η απεικόνιση οιονδήποτε σχεδίων, διατοµών προφίλ και 

εξαρτηµάτων σε αυτό το τεχνικό εγχειρίδιο δεν είναι σε κλίµακα ένα προς ένα και οι διατοµές που 

έχουν επιλεγεί στην απεικόνιση είναι τυχαίες. Για καλύτερη κατανόηση του παρόντος τεχνικού 

εγχειριδίου προτείνεται κατά την ανάγνωσή του ο κατασκευαστής να συµβουλεύεται και τον 

κατάλογο του συστήµατος.   

Ταυτόχρονα, την ίδια ισχύ έχει και το Γενικό Τεχνικό Εγχειρίδιο των Υαλοπετασµάτων 

της Ελληνικής Ένωσης Αλουµινίου (Ε.Ε.Α) το οποίο καλύπτει το γενικότερο φάσµα όλων των 

υαλοπετασµάτων της Ελληνικής αγοράς. 

 

 
∆ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ 

Όπως είναι γνωστό, οι επιδόσεις ενός υαλοπετάσµατος σε µία δοκιµή επηρεάζονται από 

αρκετούς παράγοντες. Οι πιο βασικοί από αυτούς είναι: 

 

α) Το µέγεθος του δοκιµίου. Είναι ευνόητο ότι όσο πιο µεγάλο είναι ένα δοκίµιο, τόσο 

δυσµενέστερες είναι οι συνθήκες της δοκιµής, κυρίως όσον αφορά στην αντίσταση σε ανεµοπίεση. 

β) Τα ελαστικά παρεµβύσµατα που θα χρησιµοποιηθούν τόσο για την εσωτερική και εξωτερική 

στεγάνωση των αρµών µεταξύ των προφίλ, όσο και για την κεντρική στεγάνωση. 

γ) Τα εξαρτήµατα (Hardware and Fittings) που θα χρησιµοποιηθούν όπως και το αν θα υπάρχει 

προβαλλόµενο παράθυρο. 

δ) Τα υπόλοιπα εξαρτήµατα που χρησιµοποιούνται στο δοκίµιο, όπως γωνίες σύνδεσης και 

ευθυγράµµισης, πλαστικές τάπες, νεροχυτάκια κ.λ.π. µπορούν να επηρεάσουν τη συµπεριφορά 

και τις επιδόσεις ενός δοκιµίου, άλλα λιγότερο και άλλα περισσότερο. 

ε) Οι οπές εξαερισµού και διαφυγής υδάτων που δηµιουργούνται σε διάφορα σηµεία του 

δοκιµίου προκειµένου να εξασφαλιστεί η οµαλή διαφυγή του νερού. 
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∆ΟΚΙΜΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ EXALCO 
Οι βασικές αρχές σύµφωνα µε τις οποίες κατασκευάστηκαν τα δοκίµια των Α.∆.Τύπου της Exalco 

είναι οι ακόλουθες: 

1) Μεγάλες διαστάσεις δοκιµίων, ώστε να καλύπτονται όλες οι κατασκευές µεγέθους από το 

µέγιστο και προς τα κάτω, 

2) Ελαστικά παρεµβύσµατα της Exalco, σχεδιασµένα αποκλειστικά για τα προφίλ των συστηµάτων 

της εταιρείας, 

3) Εξαρτήµατα µηχανισµών αξιόπιστα και απολύτως συµβατά µε τα προφίλ της Exalco (π.χ. 

κουµπάσο προβαλλόµενων παραθύρων στο Albio 130 της Roto) 

4) Εξαρτήµατα σύνδεσης και πλαστικά µέρη της Exalco, σχεδιασµένα αποκλειστικά για τα προφίλ 

των συστηµάτων της εταιρείας, και τέλος 

5) Συγκεκριµένες κατεργασίες και προτεινόµενες οπές εξαερισµού-διαφυγής υδάτων, σύµφωνα µε 

τις τεχνικές οδηγίες της Exalco. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ 
 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 
Υαλοπετάσµατα ονοµάζονται οι ελαφριές κατασκευές του κατακόρυφου εξωτερικού 

περιβλήµατος των κτιρίων που συντίθενται από βιοµηχανικά παραγόµενα δοµικά υλικά και 

συνήθως δεν φέρουν άλλα φορτία, παρά µόνο το ίδιο βάρος τους και τις ειδικές, λόγω του 

χαρακτήρα της κατασκευής, καταπονήσεις (π.χ. ανεµοπίεση κλπ.) 

Η εφαρµογή του υαλοπετάσµατος στα κτιριακά έργα, είναι συχνά, µια διαδικασία επιλογής 

µεταξύ των προτεινόµενων από τις κατασκευαστικές βιοµηχανίες, λύσεων. Ο µελετητής δεν έχει 

συνήθως τη δυνατότητα µεγάλης επέµβασης στην προτεινόµενη από αυτές κατασκευαστική λύση. 

Πρέπει όµως να ελέγξει, αν η λύση αυτή ικανοποιεί τόσο τις γενικές απαιτήσεις που έχουµε από το 

εξωτερικό περίβληµα, όσο και άλλες ειδικότερες, λόγω της ιδιαιτερότητας της κατασκευής, 

απαιτήσεις.  

Βασικά αίτια της εξέλιξης των εφαρµογών των υαλοπετασµάτων είναι:  

 Η ανάγκη µείωσης των νεκρών φορτίων που επιβαρύνουν τον φέροντα οργανισµό των 

ψηλών κτιρίων. 

 Η ταχύτητα της κατασκευής και αποφυγή κατασκευής ικριωµάτων (σε κατασκευές 

υψηλών κτιρίων). 

 Οι αυξηµένες θερµοµονωτικές αποδόσεις του εξωτερικού περιβλήµατος σε σύγκριση µε 

το µικρό πάχος των δοµικών στοιχείων που συνθέτουν το υαλοπέτασµα.  

 Η δυνατότητα εφαρµογής των τεχνικών κατασκευής της εξωτερικής θερµοµόνωσης και 

της αεριζόµενης πρόσοψης. 

 Η δυνατότητα εφαρµογής υλικών νέας τεχνολογίας στα κτιριοδοµικά έργα. 

 Η αρχιτεκτονική έκφραση και η αισθητική που προσφέρουν. 

 
1.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ  
 Τα υαλοπετάσµατα διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 

1. Συµβατικά υαλοπετάσµατα (Standard Glazing) 

Στη συγκεκριµένη κατασκευή η συγκράτηση των υαλοπινάκων πραγµατοποιείται στο 

άνοιγµα του σκελετού δια µέσου µιας ισχυρής διατοµής αλουµινίου (πλάκας πίεσης) µε τη 

χρήση και των προβλεπόµενων ελαστικών παρεµβυσµάτων.  
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2. Ηµισυµβατικά υαλοπετάσµατα (Semi-structural Glazing) 

Στη συγκεκριµένη κατασκευή η συγκράτηση των υαλοπινάκων δεν πραγµατοποιείται µε 

πλάκα πίεσης αλλά εντός πλαισίων από ειδική διατοµή αλουµινίου τα οποία στηρίζονται 

στο φέροντα οργανισµό της πρόσοψης. Επειδή η παραπάνω διατοµή συγκράτησης των 

υαλοπινάκων έχει µικρό πλάτος στο σηµείο συγκράτησης, το ορατό τµήµα του αλουµινίου 

είναι πολύ περιορισµένο και το αισθητικό αποτέλεσµα διαφορετικό.   
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3. Structural Glazing 

Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη µέθοδο κατασκευής το πλαίσιο των υαλοπινάκων 

συγκολλάται στο πλαίσιο του «φέροντα» σκελετού του υαλοπετάσµατος. Η εξωτερική 

εµφάνιση της κατασκευής είναι µόνο οι υαλοπίνακες, χωρίς να διακρίνεται η παρουσία 

άλλου υλικού.    

 

1.3 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ 
 Το υαλοπέτασµα δεν είναι απλώς ένας τρόπος κατασκευής του εξωτερικού περιβλήµατος 

του κτιρίου. Είναι κυρίως ένα αρχιτεκτονικό πολυδιάστατο στοιχείο και ως τέτοιο πρέπει να το 

αντιλαµβάνεται και να το χειρίζεται ο αρχιτέκτονας. Ως στοιχείο που αποτελεί το κατακόρυφο 

εξωτερικό περίβληµα του κτιρίου, πρέπει να ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις που έχουµε από τους 

εξωτερικούς τοίχους, δηλαδή: 

 Έλεγχο και τροποποίηση των συνθηκών του φυσικού περιβάλλοντος (θερµοµόνωση, 

ηχοµόνωση, ηλιοπροστασία, ανεµοστεγανότητα, υδατοστεγανότητα, αερισµό).  

 ∆ιαχωρισµό εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

 ∆ιασφάλιση της οπτικής επαφής (ή όχι) µε το εξωτερικό περιβάλλον. 

 Πυρασφάλεια. 

 ∆ιάρκεια ζωής. 

 

Έχει ακόµη ορισµένες χαρακτηριστικές ιδιότητες, όπως: 

 

1. Ευελιξία – προσαρµοστικότητα: το υαλοπέτασµα είναι σχεδιασµένο ως σύστηµα που 

συνδυάζει, κατά την εφαρµογή του, διαφορετικής φύσεως βιοµηχανοποιηµένα δοµικά υλικά 

και δοµικά στοιχεία και προσφέρει ευελιξία µέσα στο χώρο και στο χρόνο, είτε κατά τη 

διάρκεια της κατασκευής, είτε κατά τη διάρκεια της ζωής του κτιρίου. Η προσαρµοστικότητά 

του επιτρέπει την τροποποίηση, συχνά ριζικά, της όψης, σε σχέση µε τις αλλαγές στη 

διάρθρωση των εσωτερικών χώρων.  

 

2. Ευκολία συντήρησης που απορρέει από: 

 Χρήση βιοµηχανοποιηµένων υλικών µε υψηλό βαθµό και ποιότητα επεξεργασίας της 

τελικής τους επιφάνειας. 

 Ανεξάρτητη λειτουργία του στοιχείου της όψης από τον φέροντα οργανισµό. 
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 Αντοχή σε ιδιαίτερα δυναµικά φορτία που το επηρεάζουν και κυρίως στην ανεµοπίεση είτε 

θετική είτε αρνητική.  

 

Μια από τις αιτίες διάδοσης των εφαρµογών των υαλοπετασµάτων ήταν η επιθυµία και η 

ανάγκη να κατασκευασθούν δοµικά στοιχεία µε υψηλές αποδόσεις και σχετικά µικρό κόστος. Ήταν 

λοιπόν επιβεβληµένη η χρήση κατάλληλων για το σκοπό αυτό υλικών όπως µέταλλο και γυαλί.  
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Τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από τη χρήση των υλικών αυτών είναι:  

 Ακρίβεια κατασκευής 

 Χρήση υλικών µικρού βάρους 

 Υψηλές αποδόσεις και ανταπόκριση σε πολύ σύνθετες απαιτήσεις 

 Οικονοµία που προκύπτει, κυρίως από την ταχύτητα της κατασκευής που επιτρέπει την 

οικονοµική χρήση υλικών υψηλών προδιαγραφών.  

 

1.4 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ  
 Τα υαλοπετάσµατα συντίθενται συνήθως από τα εξής βασικά στοιχεία: 

 

 Τον φέροντα οργανισµό (το σκελετό ή κάνναβο) που µπορεί να είναι είτε φανερός και να 

υποδηλώνει χαρακτηριστικά τον συνθετικό κάνναβο, είτε κρυφός. Αποτελείται από 

κατακόρυφα και οριζόντια στοιχεία και µπορεί να κατασκευασθεί από διαφόρων ειδών 

υλικά, όπως αλουµίνιο, κράµατα χαλκού ή ορειχάλκου ακόµη και ξύλο κατάλληλα 

προστατευόµενο. Το πλέον όµως διαδεδοµένο υλικό κατασκευής του φέροντος οργανισµού 

των υαλοπετασµάτων είναι το αλουµίνιο.  

 Τα παράθυρα που συνήθως είναι µη ορατά στοιχεία της κατασκευής και των οποίων τα 

φύλλα µπορούν να είναι όλα κινητά, ή ορισµένα κινητά και ορισµένα σταθερά. Πέραν των 

στατικών – δυναµικών απαιτήσεων, που πρέπει να εκπληρώνει ο υαλοπίνακας που θα 

επιλεγεί στα παράθυρα, υπάρχουν ακόµη πολλές ιδιότητες που θα πρέπει να ικανοποιήσει: 

απαιτήσεις θερµοµόνωσης, ηχοµόνωσης, ειδικές απαιτήσεις σκίασης και αισθητικής. 

 Τις ποδιές του τοιχοπετάσµατος που αντιπροσωπεύουν τα πλήρη στοιχεία του 

υαλοπετάσµατος. Η κατασκευή της ποδιάς συνδυάζεται µε: 

1. Τοποθέτηση σε αυτήν θερµοµονωτικών στρώσεων. 

2. ∆ιαµόρφωση επιφάνειας χρήσεως στον εσωτερικό χώρο. 

3. Σφράγιση του κενού που προκύπτει µεταξύ υαλοπετάσµατος και φέροντα οργανισµού του 

κτιρίου.  

4. Ένταξη πυροπροστατευτικής στρώσης που εµποδίζει τη µετάδοση φωτιάς από όροφο σε 

όροφο.  

5. Ένταξη περσίδων ή ρολών για την ηλιοπροστασία της όψης. 
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6. Τα στοιχεία στερέωσης του υαλοπετάσµατος στον φέροντα οργανισµό του κτιρίου.  

 

Τα στοιχεία αυτά (κάνναβος του υαλοπετάσµατος στα δοµικά στοιχεία του κτιρίου) είναι 

µεταλλικά και κατασκευάζονται από υψηλών προδιαγραφών κράµατα αλουµινίου, χαλκού ή 

ανοξείδωτου χάλυβα. Πρέπει να έχουν διάρκεια ζωής τόση, όση και τα υπόλοιπα στοιχεία του 

υαλοπετάσµατος. Στερεώνονται στον φέροντα οργανισµό του κτιρίου, είτε µε ειδικά διαστελλόµενα 

βύσµατα, είτε µε πάκτωση ορισµένων στοιχείων τους στο σκυρόδεµα του φέροντος οργανισµού. 

Στερέωση των στοιχείων αυτών σε οπτοπλινθοδοµές ή µε καρφιά τύπου HILTI, απαγορεύεται.  
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Για την πλήρωση των αρµών  σύνδεσης των επιµέρους στοιχείων του υαλοπετάσµατος 

χρησιµοποιούνται ελαστικά παρεµβύσµατα, σιλικόνες, ταινίες βουτυλίου σε µορφή 

παρεµβληµάτων. Τα υλικά αυτά πρέπει να πληρούν ειδικές προδιαγραφές έτσι ώστε να 

εξασφαλίζουν τη στεγανότητα της κατασκευής, να µπορούν να παραλάβουν τις συστολοδιαστολές 

των στοιχείων του υαλοπετάσµατος, να έχουν ευκολία εφαρµογής, µεγάλη διάρκεια ζωής, καλή 

εµφάνιση, καλή συνάφεια µεταξύ των στοιχείων, αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, να διατηρούν την 

ελαστικότητά τους και να έχουν καλές µηχανικές αντοχές.  

Όταν το εµβαδόν του υαλοπετάσµατος είναι µικρό, τότε τα στοιχεία στερέωσης είναι απλά. 

Σε υαλοπετάσµατα όµως µεγαλύτερης έκτασης, ο στερεωτήρας γίνεται πολύπλοκο και σύνθετο 

στοιχείο το οποίο καλείται να παραλάβει τις µεγάλες διαστολές και συστολές του δοµικού στοιχείου, 

οι οποίες αθροίζονται στην πρόσοψη και που χαρακτηριστικό τους είναι η δυνατότητα µετατόπισης 

κατά τις τρεις διευθύνσεις. Βασική λειτουργία των στοιχείων στερέωσης, εκτός από την παραλαβή 

των κατακόρυφων φορτίων του δοµικού στοιχείου, είναι: 

 

 Η δυνατότητα παραλαβής των διαστασιολογικών αποκλίσεων του φέροντος οργανισµού 

του κτιρίου. 

 Η παραλαβή των συστολών και διαστολών, τόσο του ίδιου του υαλοπετάσµατος, όσο και 

των υπολοίπων δοµικών στοιχείων του κτιρίου, είτε αυτές οφείλονται σε θερµοκρασιακές 

µεταβολές, είτε σε άλλα αίτια. 

 Η παραλαβή των ανεµοπιέσεων, είτε θετικών, είτε αρνητικών.  

 

1.5 ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ 
 Κατά τη διάρκεια του σχεδιασµού και της υλοποίησης ενός κτιριακού κελύφους µε 

υαλοπέτασµα, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις παρακάτω παραµέτρους: 

 

 Υδατοστεγανότητα της κατασκευής 
Οι κατασκευαστικές αστοχίες οι οποίες µπορούν να προκαλέσουν την είσοδο του νερού στο 

εσωτερικό του υαλοπετάσµατος, εντοπίζονται στα εξής σηµεία:  

1. Σηµεία ένωσης των διαφόρων στοιχείων του υαλοπετάσµατος. 

2. Γωνιακά σηµεία των ενώσεων των µεταλλικών κουφωµάτων. 

3. Ποδιές του υαλοπετάσµατος. 
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4. Σηµεία στερέωσης των εξαρτηµάτων. 

 

Η παραµόρφωση του ανοιγόµενου τµήµατος του κουφώµατος από την ανεµοπίεση, όταν 

αυτό ασφαλίζει µόνο σε ένα σηµείο, είναι µια από τις πιο συνηθισµένες αιτίες εισόδου νερού.   
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 Αεροπερατότητα της κατασκευής 
Οι αστοχίες που αναφέρθηκαν προηγουµένως, προκαλούν και την είσοδο του αέρα στο 

εσωτερικό του κτιρίου. 

 

 Σταθερότητα 
Η σταθερότητα του υαλοπετάσµατος µπορεί να επηρεαστεί δυσµενώς από: 

1. Κακό στατικό υπολογισµό των κινητών, σταθερών και δυναµικών φορτίων που το 

επηρεάζουν. 

2. Θερµικές συστολές και διαστολές. 

3. Μικροµετακινήσεις του φέροντα οργανισµού του κτιρίου.  

4. Προβλήµατα της στερέωσης των ειδικών στερεωτήρων του υαλοπετάσµατος στο κτίριο 

(µετακίνηση στο στερεωτήρα, θραύση σκυροδέµατος στην περιοχή της στερέωσης, κλπ.), 

µπορούν να προκαλέσουν ολίσθηση (είτε κατακόρυφη είτε οριζόντια) των γραµµικών 

στοιχείων που το συνθέτουν. 

 

 Σφράγιση κενού για πυρασφάλεια και ηχοµόνωση. 
Το κενό που δηµιουργείται µεταξύ του υαλοπετάσµατος και του στοιχείου του πατώµατος 

(ποδιά) του κτιρίου, πρέπει να σφραγίζεται µε τρόπο ώστε:  

1. Να µην είναι δυνατή η µετάδοση ή η διέλευση των καπνών από όροφο σε όροφο. 

2. Να αποκλείεται η πτώση ατόµων ή αντικειµένων. 

3. Να µην δηµιουργούνται κανάλια µετάδοσης του ήχου.  

 

 Ασφάλεια στη χρήση 
Στα σηµεία της ποδιάς του υαλοπετάσµατος, πρέπει να προβλέπονται ειδικές 

προστατευτικές κατασκευές (κιγκλιδώµατα, µπάρες ασφαλείας, κλπ).  

 

 Συστολοδιαστολές  
Το σύστηµα κατασκευής του υαλοπετάσµατος πρέπει να µπορεί να παραλάβει: 

1. Συστολές – διαστολές µεταξύ υαλοπετάσµατος και στοιχείων του κτιρίου (αυτές 

παραλαµβάνονται κυρίως από τα στοιχεία στερέωσης). 

2. Συστολές – διαστολές µεταξύ των στοιχείων που συνθέτουν το υαλοπέτασµα (αυτές 

παραλαµβάνονται µε τη δηµιουργία αρµού διαστολής στους ορθοστάτες του 

υαλοπετάσµατος).  
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 ∆ιµεταλλική επαφή 
Προσοχή πρέπει να δοθεί στα προβλήµατα που µπορεί να δηµιουργήσει η διµεταλλική 

επαφή ή η επαφή ανοµοιογενών υλικών µεταξύ τους (π.χ. χρήση µίνιου που περιέχει µόλυβδο σε 

επαφή µε στοιχεία αλουµινίου). 
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 Κάλυψη στηθαίων 
Ειδικές κατασκευές σφράγισης προβλέπονται στα τελειώµατα του υαλοπετάσµατος στα 

στηθαία του κτιρίου. Οι κατασκευές αυτές: 

1. Εξασφαλίζουν τη στεγανότητα της κατασκευής. 

2. Παραλαµβάνουν τις κατακόρυφες διαστολές του υαλοπετάσµατος. 

3. Ακολουθούν τις µικροµετακινήσεις του κτιρίου.  

 

 ∆υνατότητα αντικατάστασης φθαρµένων στοιχείων. 
Τα συστήµατα κατασκευής υαλοπετασµάτων: 

1. ∆ίνουν τη δυνατότητα εύκολης αντικατάστασης των φθαρµένων στοιχείων.  
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2. ∆ίνουν τη δυνατότητα αντικατάστασής τους από το εξωτερικό του κτιρίου, στα σηµεία όπου 

το υαλοπέτασµα διέρχεται εµπρός από δοµικά στοιχεία (πατώµατα, υποστυλώµατα).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ALBIO 130 

 
2.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ ALBIO 130 

Το σύστηµα Albio 130 είναι σύστηµα συµβατικού υαλοπετάσµατος που διαθέτει καπάκι 

µεταξύ των υαλοπινάκων. Βρίσκει εφαρµογή σε όψεις κτιρίων καλύπτοντας είτε µεµονωµένα 

ανοίγµατα, είτε ολόκληρες πλευρές κτιρίων. Με πλάτος 50 mm, επιτρέπει χρήση υαλοπίνακα από 6 

έως 36 mm. ∆ίνει τη δυνατότητα κατασκευής γυάλινων όψεων που σχηµατίζουν µεταξύ τους γωνία 

90ο εσωτερική ή εξωτερική, γωνίες 135ο και 150ο  και γωνία µεταβλητή από 0 έως 3ο ανά 

κατεύθυνση χωρίς να τροποποιηθεί ο κάνναβος, παρά µόνο οι υαλοπίνακες. Το σύστηµα µπορεί 

να προσαρµοστεί τόσο σε µεταλλικά όσο και σε κτίρια από σκυρόδεµα. ∆ιαθέτει βασικές κολώνες 

µε δυνατότητα κάλυψης ροπών αδράνειας από 60 έως 820 cm4. Για δυσµενέστερες περιπτώσεις, 

το σύστηµα διαθέτει κατάλληλα προφίλ ενίσχυσης κολώνας, τα οποία µπορούν να προσδώσουν 

ακόµα µεγαλύτερη ακαµψία.   

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 1: 

Τρισδιάστατη απεικόνιση συστήµατος Albio130 
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ΓΕΝΙΚΑ-Συµβατικό υαλοπέτασµα ALBIO 130 (Standard glazing) :  Είναι ο πλέον κοινός τύπος 

υαλοπετάσµατος, διαθέτει θερµοδιακοπή και εφαρµόζεται µε επιτυχία πολλά χρόνια. Ο φέρων 

σκελετός, κατακόρυφα και οριζόντια στοιχεία, τοποθετείται στην πρόσοψη του κτιρίου και 

δηµιουργεί τις υποδοχές για την τοποθέτηση των υαλοπινάκων. Ο φέρων οργανισµός (κάνναβος) 

αποτελείται από κατακόρυφες και οριζόντιες διατοµές, τις κολώνες και τις τραβέρσες αντίστοιχα. 

Η µεταξύ τους σύνδεση επιτυγχάνεται µε ειδικά σχεδιασµένους συνδέσµους. Οι τραβέρσες στα 

σηµεία επαφής κολώνων-τραβερσών στο σύστηµα υαλοπετάσµατος ALBIO 130 είναι 

χανδρωµένες (κοπή δηλαδή της τραβέρσας στις τρεις πλευρές της εκτός της προσόψεως) και 

εφαρµόζει στην κολώνα µε ενδιάµεση φλάντζα από EPDM. Η φλάντζα παραλαµβάνει και τις 

συστολοδιαστολές κατά την οριζόντια διεύθυνση. Η συγκράτηση των υαλοπινάκων, οι οποίοι 
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τοποθετούνται από την εξωτερική πλευρά του φέροντος σκελετού, πραγµατοποιείται µε σύσφιξη 

στο άνοιγµα του σκελετού δια µέσου µιας ισχυρής διατοµής αλουµινίου (πλάκα πίεσης) µε τη 

χρήση και των προβλεπόµενων ελαστικών παρεµβυσµάτων. 

Μετά την τοποθέτηση των υαλοπινάκων, η πλάκα σύσφιξης για λόγους αισθητικούς 

καλύπτεται από µια ειδική διατοµή αλουµινίου (καπάκι), η οποία χαρακτηρίζει την κατασκευή διότι 

είναι το µοναδικό εξωτερικό ορατό στοιχείο αλουµινίου. Υποοµάδα των συµβατικών 

υαλοπετασµάτων αποτελούν τα υαλοπετάσµατα τα οποία φέρουν διακοσµητικό καπάκι προς τη 

µία διεύθυνση (οριζόντια ή κατακόρυφη).  

Οι κολώνες και οι τραβέρσες φέρουν ειδικά διαµορφωµένες εσοχές (πατούρες) στις οποίες 

τοποθετούνται τα εσωτερικά ελαστικά. Παράλληλα οι κολώνες και οι τραβέρσες διαθέτουν ειδικές 

διατοµές από PVC για ενίσχυση της θερµοµονωτικής συµπεριφοράς του υαλοπετάσµατος. Πάνω 

στο PVC τοποθετούνται ειδικά τακάκια αλουµινίου προκειµένου να παραλάβουν το φορτίο του 

υαλοπίνακα και να το µεταφέρουν στις τραβέρσες. 

 

Η σειρά των φάσεων εργασίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής έχει ως ακολούθως: 

 

 Σύνταξη µελέτης, σχεδιασµός, κάνναβος πρόσοψης. 

 Πάκτωση των στηριγµάτων του σκελετού στο φέροντα οργανισµό του κτιρίου. 

 Τοποθέτηση των κατακόρυφων και οριζοντίων στοιχείων (κολώνες-τραβέρσες).  

 Τοποθέτηση των ελαστικών παρεµβυσµάτων των υαλοπινάκων.  

 Συγκράτηση-σύσφιξη των σταθερών υαλοπινάκων µε την πλάκα πίεσης. Ταυτόχρονα 

τοποθέτηση προεπιλεγµένων ανοιγοµένων  σηµείων της πρόσοψης (προβολής).  

 Κάλυψη της πλάκας πίεσης µε την ειδική διατοµή (καπάκι). 
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 Τα προφίλ και η µεταξύ τους σύνδεση είναι έτσι σχεδιασµένα ώστε να δηµιουργούνται τρία 

διαφορετικά επίπεδα απορροών για τα εισερχόµενα ύδατα. Παράλληλα οι αρµοί στις ενώσεις 

κολόνων και τραβερσών-κολόνων επιτρέπουν την ελεύθερη αυξοµείωση του µήκους λόγω 

συστολοδιαστολών που οφείλονται στις µεταβολές της θερµοκρασίας.  
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Εικόνα 2: Βασικά στοιχεία συστήµατος συµβατικού υαλοπετάσµατος Albio 130 
 

Οι σύνδεσµοι που χρησιµοποιούνται κατασκευάζονται από αλουµίνιο, καθιστώντας τους 

αδιάβρωτους µε το πέρασµα του χρόνου.  

 Τα ελαστικά παρεµβύσµατα που τοποθετούνται στο σύστηµα ALBIO 130 της EXALCO 

είναι κατασκευασµένα από EPDM προσδίδοντας στην κατασκευή αυξηµένες αντοχές στις καιρικές 

συνθήκες (ηλιοφάνεια, βροχοπτώσεις, κ.α.). 

 Το πάχος υάλωσης ξεκινά από 6 mm και φτάνει µέχρι τα 36 mm, καθιστώντας το σύστηµα 

κατάλληλο για όλων των ειδών τις εφαρµογές, ακόµα και εκεί που παρουσιάζονται αυξηµένες 

απαιτήσεις για θερµοµόνωση και ηχοµόνωση.  

 Στο σύστηµα ALBIO 130 της EXALCO µπορούν να προσαρµοστούν προβαλλόµενα αλλά και 

ανοιγοανακλινόµενα παράθυρα.   
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ                                                                                            ALBIO 130 

Επίσης µπορεί να τοποθετηθεί διακοσµητικό καπάκι, είτε οριζόντια είτε κατακόρυφα. Στο 

παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται το συµβατικό υαλοπέτασµα Albio 130 της EXALCO µε οριζόντιο 

διακοσµητικό καπάκι. Στην κατακόρυφο του παρακάτω σχήµατος µπορεί να τοποθετηθεί καπάκι 

κλασσικό ή µόνο ειδική στεγανωτική σιλικόνη. Σε περίπτωση που θα τοποθετηθεί ειδική 

στεγανωτική σιλικόνη η διάσταση του ελεύθερου υαλοπίνακα κατά µήκος της επιφάνειας µε 

σιλικόνη δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1 µέτρο.  

 

 
 

Εικόνα 3: Σύστηµα υαλοπετάσµατος Albio 130 µε οριζόντιο διακοσµητικό καπάκι 
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2.2  ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό του συστήµατος Albio 130 αποτελεί η στήριξη των 

πλαισίων των υαλοπινάκων στα οριζόντια στοιχεία (τραβέρσες) και στα κάθετα στοιχεία του 

σκελετού µε τη χρήση ίδιας πλάκας πιέσεως. Για την προβολή των προβαλλόµενων παραθύρων 

απαιτείται η χρήση ειδικών εξαρτηµάτων (κουµπάσων) και η τοποθέτηση λαβής. 
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2.3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ∆ΙΑΤΟΜΩΝ ΚΟΛΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ 
Ανάλογα µε τις στατικές ανάγκες της κατασκευής πρέπει να γίνει και η επιλογή του 

καταλληλότερου προφίλ. Αρκετές παράµετροι επηρεάζουν αυτή την επιλογή και γι’αυτό απαιτείται 

ολοκληρωµένη µελέτη. 

Αναλυτικές οδηγίες για την επιλογή των κατάλληλων προφίλ δίνονται στο Κεφ. 5 του 

παρόντος Τεχνικού Εγχειριδίου. Σε κάθε περίπτωση προτείνεται να συµβουλεύεστε το Τµήµα 

Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO για τέτοιου είδους υπολογισµούς. 

Τα δεδοµένα που απαιτούνται για τους υπολογισµούς φαίνονται στην ακόλουθη φόρµα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 2.1 

 

Οι πληροφορίες να συνοδεύονται και από τα αντίστοιχα σχέδια της µελέτης εφαρµογής 

 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι προαναφερθέντες υπολογισµοί είναι αντικείµενο µελέτης του 

εκάστοτε µελετητή ή τουλάχιστον εργολήπτη µηχανικού του συγκεκριµένου τεχνικού έργου. 
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Φόρµα Συλλογής ∆εδοµένων Έργου 

Γεωµετρία σκελετού κτιρίου 

 Μέγιστη απόσταση µεταξύ πλακών ή ορόφων κτιρίου  

Γεωµετρία υαλοπετάσµατος 

 Μέγιστο ύψος πλαισίου  

 Πλάτος φόρτισης (Μέγιστη απόσταση µεταξύ κολωνών)  

Ανεµοπίεση - Φορτίο σχεδιασµού 

Α. Τιµή φορτίου σχεδιασµού για την ανεµοπίεση  

ή 

Β. 

- ‘Υψος κτιρίου πάνω από το έδαφος 

- Θεµελιώδης τιµή της βασικής ταχύτητας ανέµου vb,0

- Κατηγορία εδάφους περιοχής (0, Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV) 
- Υλικό κατασκευής κτιρίου (από σκυρόδεµα ή από 
χάλυβα) 
- Λόγος ανοιγµάτων µ 

- Τοπογραφία περιοχής. 

 

Άλλες πληροφορίες 

 Προτεινόµενο σύστηµα υαλοπετάσµατος  

 Συνολικό πάχος κρυστάλλων υαλοπίνακα   



ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ                                                                                            ALBIO 130 

2.4  Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΚΕΛΕΤΟΥ  
Η σωστή συναρµολόγηση του σκελετού του υαλοπετάσµατος προϋποθέτει τη σωστή κοπή 

των διαστάσεων των προφίλ που επιλέγησαν να χρησιµοποιηθούν. 

Μήκος κοπής τραβέρσας: Ο ακριβής υπολογισµός του µήκους κοπής τραβέρσας προϋποθέτει  

να έχει µετρηθεί σωστά η οριζόντια διάσταση της κατασκευής. Έτσι, αν είναι γνωστό το µήκος (L) 

της όψης του κτιρίου και ο οριζόντιος κάνναβος (Κ) του υαλοπετάσµατος, τότε η τραβέρσα θα 

πρέπει να κοπεί σε µήκος: 

 

( ) 36
T

56KLX +⎢
⎣

⎡
⎥⎦
⎤×−

=  

 (οι διαστάσεις σε mm) 

 

Στον υπολογισµό δεν περιλαµβάνονται περιµετρικές σφραγίσεις. Η φλάντζα έχει πάχος τρία 

χιλιοστά (3 mm) και περιλαµβάνεται στα 56 mm της κολώνας. 

 
X = µήκος κοπής τραβέρσας   
L = µήκος της όψης του υαλοπετάσµατος  
Κ = αριθµός κολώνων 
Τ = αριθµός τραβερσών 

 
Εικόνα 4: ∆ιαστάσεις κοπής τραβέρσας 

 
Για παράδειγµα, για µήκος όψης υαλοπετάσµατος 12m, αριθµός κολώνων 11 και αριθµός 

τραβερσών 10, προκύπτει µήκος κοπής τραβέρσας:  

 

( ) ) mm4,1174Xmm36
10

mm5611(mm12000X36
T

56KLX =⇒+⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ×−

=⇒+⎢
⎣

⎡
⎥⎦
⎤×−

=  
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Οδηγίες συναρµολόγησης σκελετού 
Προκειµένου να συναρµολογηθεί ο σκελετός του υαλοπετάσµατος σύµφωνα µε τον 

προτεινόµενο κάθε φορά κάνναβο του έργου, χρησιµοποιούνται προφίλ κολώνας και τραβέρσας 

(Εικόνα 2.4). 

 

  
 

Εικόνα 2.4: Τυπικό προφίλ κολώνας και τραβέρσας αντίστοιχα 

 

Προφίλ κολώνας 
Τα προφίλ κολώνας πρέπει να είναι συνεχή καθ’ όλο το ύψος της όψης του κτιρίου. Όταν το 

υαλοπέτασµα ξεπερνά σε ύψος το µέγιστο δυνατό µήκος των προφίλ, τότε είναι απαραίτητη η 

ένωση 2 ή και παραπάνω προφίλ κολώνας. Αυτή η ένωση πρέπει να συµβαίνει στην περιοχή της 

αγκύρωσης της κολώνας, (π.χ. στο ύψος της πλάκας του ορόφου του κτιρίου αν πρόκειται για 

κτίριο από σκυρόδεµα). Ο σύνδεσµος στερεώνεται σε µία από τις κολώνες µε 2 φρεζάτες βίδες 

τύπου 8 x 1’’.  Το άλλο άκρο του συνδέσµου µπορεί να στερεωθεί µε τον ίδιο τρόπο ή να κινείται 

ελεύθερα στο θάλαµο του δεύτερου προφίλ για λόγους απορρόφησης συστολών-διαστολών του 

προφίλ κολώνας σε µεγάλες διαφορές θερµοκρασίας. 

Οι σύνδεσµοι ένωσης προφίλ κολώνας προκύπτουν από το προφίλ 130-50-401 ή 130-50-

402 ή 130-50-403 ή 130-50-404. Για κάθε ένα από τα προφίλ κολώνας κόβεται και το εξάρτηµα 

συνδέσµου στο ανάλογο πάχος (mm). 
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Προφίλ τραβέρσας 
Τα προφίλ τραβέρσας συναρµολογούνται µεταξύ των προφίλ κολώνας. Η σύνδεση της 

τραβέρσας στην κολώνα γίνεται µε ειδικό σύνδεσµο που προκύπτει από το προφίλ 130-50-415. 

Μεταξύ συνδέσµου και κολώνας τοποθετείται ειδική ανάγλυφη φλάντζα στεγάνωσης πάχους 3mm.  

 

Εικόνα 5: 

Τρισδιάστατη απεικόνιση 

βασικής συναρµολόγησης 

τραβέρσας σε κολώνα 
 

Ο σύνδεσµος κολώνας-τραβέρσας στερεώνεται στην πλευρά του προφίλ κολώνας µε 4 βίδες 

κεφαλωτές 5,5*19’’. Η κολώνα θα πρέπει να φέρει τρύπες Φ4.5mm.  

Για κάθε ένα από τα προφίλ τραβέρσας, το εξάρτηµα συνδέσµου κόβεται στο ανάλογο πάχος 

(mm) όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 2.2). 

 

Προφίλ 
τραβέρσας 

Σύνδεσµος τραβέρσας-
έτοιµο εξάρτηµα 

(ΚΩ∆ΙΚΟΣ) 

Κοπή συνδέσµου 
από προφίλ 

130-50-415   

130-50-200 5136 36 mm 

130-50-201 5181 62 mm 

130-50-202 5195 86 mm 

130-50-203 5226 101 mm 

130-50-204 - 162 mm 

130-50-205 - 99 mm και 93 mm 

 

Πίνακας 2.2 
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Χάντρωµα τραβέρσας  
 Για τη σύνδεση τραβέρσας σε κολώνα του συστήµατος, γίνεται χάντρωµα 18mm στα άκρα 

της τραβέρσας, σύµφωνα µε τα εικόνα 6. Στη σύνδεση τραβέρσας-κολώνας τοποθετείται ειδική 

ενιαία φλάντζα συναρµολόγησης. Επίσης κατά τη σύνδεση των χαντρωµένων τραβερσών στις 

κολώνες πρέπει να τοποθετείται και σιλικόνη όπως απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα 7.  

 
Εικόνα 6: Τρυπήµατα Φ5 σε απόσταση 11 mm από άκρο χαντρωµένης τραβέρσας 

 
Εικόνα 7: Τακάκι στεγάνωσης και τοποθέτηση σιλικόνης στις ενώσεις των ελαστικών 

 
Στο σηµείο όπου κόβεται το λάστιχο της 

κολώνας τοποθετείται τακάκι στεγάνωσης για να 

µην επιτρέψει τη εισροή υδάτων (εικόνα 7 και 8) 

και σιλικόνη για να γίνουν ένα σώµα τα λάστιχα 

της κολώνας και της τραβέρσας.  
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Εικόνα 8: Τακάκι στεγάνωσης 
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Προφίλ ενίσχυσης 
Τα προφίλ ενίσχυσης τοποθετούνται εντός του θαλάµου της κολώνας, σε περιπτώσεις όπου 

απαιτείται αύξηση της ροπής αδράνειας. Επίσης χρησιµοποιείται και ως προφίλ συνδέσεως και 

συνέχειας κολώνας-κολώνας. 

Το προφίλ ενίσχυσης στερεώνεται στην πλευρά του προφίλ κολώνας µε 4 βίδες κεφαλωτές 

5,5*32’’. Η κολώνα θα πρέπει να φέρει τρύπες Φ4.5mm.  

Για κάθε ένα από τα προφίλ ενίσχυσης, το εξάρτηµα συνδέσµου κόβεται στο ανάλογο πάχος 

(mm) όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Προφίλ 
ενίσχυσης 

Θάλαµος 
(mm) 

Κοπή συνδέσµου για 
ένωση κολώνων (cm) 

Αντιστοιχία µε προφίλ 
κολώνων 

130-50-401 44,7*46,2 60 130-50-101 

130-50-402 44,7*70,2 60 

130-50-102 

130-50-106 

130-50-105* 

130-50-403 45*93,8 60 
130-50-106 

130-50-105* 

130-50-404 44,7*143,8 60 130-50-104 

 

Πίνακας 2.3 

*Η κολώνα 130-50-105 έχει δύο θαλάµους και συνεπώς δέχεται έως δύο προφίλ ενίσχυσης. 
 

 Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται το προφίλ 

ενίσχυσης να χρησιµοποιηθεί ως προφίλ 

συνδέσεως και συνέχειας κολώνας-κολώνας, 

κόβεται σε µήκος 50 cm και στερεώνεται µόνο στην 

πάνω κολώνα, ενώ στην κάτω αφήνεται ελεύθερο, 

έτσι ώστε να µην υπάρξει πρόβληµα µε τις 

µετακινήσεις λόγω συστολοδιαστολών.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 9: Ένωση κολώνων µε προφίλ εσωτερικού      
πυρήνα 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ  
Για να γίνουν οι βασικές κατεργασίες του συστήµατος χρησιµοποιούνται τα πρεσάκια 

συρόµενων σειρών και νεροχυτών, καθώς και το πρεσάκι υαλοπετάσµατος Albio 102. Στα 

πρεσάκια αυτά γίνονται οι τέσσερις (4) παρακάτω κατεργασίες: 

 

α) Στο πρεσάκι συρόµενων σειρών: Τρύπηµα κάσας για γωνία συνδέσεως 7018 Β. 

β) Στο πρεσάκι νεροχυτών: Τρύπηµα φύλλου για γωνία συνδέσεως φύλλου Νο 130 και διάνοιξη 

των οπών στα καπάκια. 

γ) Στο πρεσάκι υαλοπετάσµατος 102: Τρύπηµα οπών απορροής υδάτων (νεροχύτες) στο προφίλ 

φύλλου προβαλλόµενου, και 

δ)  Χάντρωµα προφίλ ‘’φορετής’’ τραβέρσας  

 
Εικόνα 10: Πρεσάκι συρόµενων σειρών  

 
Εικόνα 11: Πρεσάκι νεροχυτών  
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2.5 ΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΡΥΠΗΜΑΤΑ ΠΛΑΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΣ 
 Οι πλάκες πίεσης του συστήµατος Albio 130 πρέπει να ακολουθούν τις κοπές των κολώνων 

και τραβερσών του συστήµατος. Τα επιµέρους τρυπήµατα πρέπει να γίνονται ανά 25 cm, έχοντας 

αφήσει 2 cm από κάθε άκρο, όπως απεικονίζεται και στην παρακάτω εικόνα 12. Η διάµετρος των 

οπών πρέπει να είναι Φ6,5. 

 

 
 

Εικόνα 12: ∆ιάνοιξη οπών σε πλάκα πίεσης 

  
 Οι βίδες πρέπει να συνοδεύονται 

πάντα µε τις απαραίτητες φλάντζες 

προκειµένου να αποτρέπεται η εισροή 

υδάτων από τις τρύπες.  

 Κατά τη σύνδεση των πλακών πιέσεως 

των τραβερσών στις πλάκες πιέσεως των 

κολώνων πρέπει να τοποθετείται και 

σιλικόνη για στεγάνωση, όπως απεικονίζεται 

στην παρακάτω εικόνα 13. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 13: Τοποθέτηση σιλικόνης στις ενώσεις 

πλακών πίεσης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ ALBIO 130 
 
3.1 ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Για να στηρίξουµε το σκελετό ενός υαλοπετάσµατος στο σκελετό του κτιρίου, είτε πρόκειται 

για κτίριο από οπλισµένο σκυρόδεµα είτε για µεταλλικό κτίριο, χρησιµοποιούµε  βάσεις στήριξης 

(εικόνα 14). 

Η βάση στήριξης (ή βάση αγκύρωσης) συνδέει το προφίλ κολώνας του σκελετού στο κτίριο. 

Ο αριθµός των στηρίξεων και η θέση τους θα πρέπει να αποφασίζεται κατά περίπτωση για κάθε 

έργο. Επίσης, ο αριθµός των στηρίξεων και βασικά η κατακόρυφη απόσταση µεταξύ τους, 

επηρεάζει την επιλογή που θα κάνουµε για το προφίλ κολώνας. Όσο πιο µεγάλη αυτή η απόσταση, 

τόσο πιο ισχυρό θα πρέπει να είναι το προφίλ κολώνας που θα επιλεγεί. 

Η βάση στήριξης αποτελείται από 

δύο µέρη: Το εξάρτηµα βάσης στήριξης και 

το αντιολισθητικό λαµάκι. 

 Για την εγκατάσταση των εκάστοτε 

στηριγµάτων στο σύστηµα 

υαλοπετάσµατος Albio 130 απαιτείται ο 

έλεγχος των θέσεων τοποθέτησής τους µε 

κριτήριο την επιπεδότητα του κτιρίου 

(πρόσοψη) ή και των λοιπών 

υποστηρικτικών δοµικών στοιχείων που 

ενδέχεται να υπάρχουν (µεταλλικές 

προσθήκες κτιρίων). Η εφαρµογή τους 

γίνεται πριν (εγκιβωτισµός) ή µετά την 

ολοκλήρωση της σκυροδέτησης. Στην 

περίπτωση του εγκιβωτισµού απαιτείται 

µελέτη εφαρµογής ακριβείας. Η στερέωση 

στη δεύτερη περίπτωση γίνεται µε ειδικά 

βύσµατα στήριξης τουλάχιστο σε βάθος 
15cm, ικανά να παραλάβουν τα φορτία της 

κατασκευής. Το βάθος αγκύρωσης των 

βυσµάτων διαφέρει ανά περίπτωση και 

εξαρτάται τόσο από το προς ανάρτηση 

βάρος της κατασκευής όσο και από το 

είδος και την ποιότητα του σκυροδέµατος 

του φέροντος οργανισµού (εικόνα 15).  

 Στην περίπτωση που οι υπάρχουσες βάσεις αγκύρωσης δεν µπορούν να καλύψουν τις 

ανάγκες στήριξης της κατασκευής στο φέροντα οργανισµό (π.χ. υαλοπέτασµα έξω από τον 
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Εικόνα 14: Εξάρτηµα βάσης στήριξης και αντιολισθητικό 

λαµάκι 

 

 

Εικόνα 15: Στερέωση βάσης  στήριξης σε µπετό 



ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ                                                                                            ALBIO 130 

φέροντα), απαιτείται η κατασκευή βάσεων από χάλυβα, ικανών να παραλάβουν τα φορτία της 

κατασκευής.          

Είναι πολύ σηµαντικό µία σύζευξη της συνεχούς όψεως να είναι σε θέση να συγκρατεί την 

όψη σε µία απόσταση από την πλάκα. Αυτό ειδικά σε πολυώροφα κτίρια. Πράγµατι η καθετότητα 

των άκρων των πλακών πολλές φορές δεν είναι η επιθυµητή και συνεπώς είναι λογικό να 

τοποθετείται η όψη σε κάποια απόσταση από το άκρο της πλάκας έτσι ώστε να απορροφώνται οι 

διαφορές. Πολύ περισσότερο χρειάζεται προσοχή όταν αρχίζει η συναρµολόγηση του 

υαλοπετάσµατος πριν ακόµα πέσουν οι τελευταίοι όροφοι ενός ψηλού κτιρίου. 

Τα εξαρτήµατα στήριξης του συστήµατος συνθέτουν δύο διαφορετικούς τρόπους στήριξης, 

την ακλόνητη και την στήριξη µε επιτρεπόµενη κίνηση. Η στήριξη µε επιτρεπόµενη κίνηση 

δηµιουργείται προκειµένου να αποσβεστούν οι συστολοδιαστολές των κολώνων του συστήµατος. 

Οι βάσεις στήριξης του συστήµατος Albio 130 έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να δίνουν την 

δυνατότητα αυτή. Στις εικόνες 16 και 17 παρουσιάζονται οι δύο αντίστοιχες περιπτώσεις.  

 
Εικόνα 16: Ακλόνητη σύνδεση κολώνας 

 
Εικόνα 17: Σύνδεση µε κατακόρυφη κίνηση 
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Όταν οι κολώνες 

τερµατίζουν κάτω από πλάκα 

ή εδράζονται  σε πλάκα, η 

σύνδεση θα πρέπει να γίνει 

µε ειδικό τεµάχιο που θα 

αποτελείται από το προφίλ 

εσωτερικού πυρήνα της 

συγκεκριµένης κολώνας και 

µε τεµάχιο λάµας 

διαστάσεων 45Χ8mm. Ειδικά 

στη περίπτωση που οι κολώνες τερµατίζουν στη πλάκα δεν πρέπει να εφάπτονται µε το µπετόν 

αλλά θα πρέπει να αφήνουµε αρµό διαστολής 10mm. Με άλλα λόγια θα πρέπει να δηµιουργείται 

κίνηση µεταξύ κολώνας και εσωτερικού πυρήνα (εικ. 18).   

 
Εικόνα 18: Σύνδεση κολώνας επάνω ή κάτω από πλάκα κτιρίου 
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 ις συνδέσεις κολώνων του συστήµατος τοποθετούνται πλαστικοί νεροχύτες (εικ. 19 & 20) 

για π κολώνας ι καλύπτουν τον αρµό από κολώνα σε κολώνα, αποτρέποντας µε 

των σε ενδότερα σηµεία της κατασκευής. Στις οπές του πλαστικού 

ήτως σιλικόνη

Στ

ροφίλ , οι οποίο

αυτό τον τρόπο την εισροή υδά

νεροχύτη τοποθετείται απαραιτ .   

 

 
 

Εικόνα 19:  Πλαστικός νε

προφίλ κολώνας 

ροχύτης για 
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Εικόνα 20: Σηµείο τοποθέτησης πλαστικών νεροχυτών 
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3.2 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 

 

Η τοποθέτηση ξεκινά εξασφαλίζοντας την 1η και την τελευταία κολώνα της προς κατασκευή 

όψης ως προς την καθετότητα της κατασκευής στην προκαθορισµένη από τη µελέτη απόσταση 

από τον φέροντα οργανισµό. Η εξασφάλιση της καθετότητας επιτυγχάνεται µε ειδικό ανάλογα το 

είδος του έργου όργανο, σε όλο το ύψος της κατασκευής. Κατά την τοποθέτηση των καθ΄ύψος 

κολώνων το κάτω µέρος της κάθε κολώνας προσαρµόζεται στον πυρήνα προσαρµογής της 

προηγούµενης (µήκος κοπής πυρήνα 50 cm), εξασφαλίζεται µόνο στο επάνω µέρος της µε το Π 

αγκύρωσης, διατηρώντας στο κάτω µέρος τον απαιτούµενο αρµό κατά περίπτωση για 

συστολοδιαστολές. Η εξασφάλιση της κολώνας προς τον οριζόντιο άξονα (δεξιά –αριστερά) µπορεί 

να γίνει µε ζύγι, µέτρο ή άλλο ειδικό όργανο. 

Η 1η κολώνα σταθεροποιείται µόνιµα (θα αποτελεί και σηµείο αναφοράς για το υπόλοιπο της 

κατασκευής) στο Π αγκύρωσης µε το κατάλληλο περαστό µπουλόνι, στον φέροντα οργανισµό του 

κτιρίου. νας πρέπει να είναι προσωρινή και να εξυπηρετεί της 

ανάγκες του αλφ  κατασκευής. Αυτό διότι συνήθως στο τελευταίο «µάτι» της 

κατασκευής διενεργούνται όποιες µικροεπεµβάσεις – διορθώσεις απαιτούνται. Ακολούθως 

τοποθετούνται ράµµατα στην πλάτη των κολόνων ανά επίπεδο, στα σηµεία στήριξης της 

κατασκευής.  

Στις περιπτώσεις κατασκευών κατά τις οποίες δύναται να αντιµετωπισθεί πρόβληµα µε  

υψόµετρα της στάθµης αρχής της κατασκευής (+_ 0.00) (υψόµετρα -π.χ ιδιαίτερα επιµήκη κτίρια), 

το αλφάδιασµα αυτών µπορεί να γίνει είτε µε τ  

ατάλληλου κοιλοδοκού ή στραντζαριστού είτε µε την κατασκευή ειδικά διαµορφωµένων 

εταλλικών ποδιών. Πρέπει να σηµειωθεί πως σε καµία περίπτωση οι κολώνες στο κάτω µέρος 

δεν θα πρέπει να καλύπτονται–εγκιβωτίζονται από τη διαµόρφωση των δαπέδων αλλά να µένουν  

ελεύθερες σε ένα µικρό ύψος για την ανεµπόδιστη  διαφυγή των υδάτων που συλλέγονται από όλη 

την επιφάνεια της κατασκευής. Μετά την τοποθέτηση των ακριανών κολώνων, και ανάλογα τον 

τρόπο τοποθέτησης που έχει  επιλεγεί, προχωρούµε στην τοποθέτηση των τραβερσών και στην 

εξασφάλισή τους µε βίδωµα επάνω στις κολώνες. 

  

 

Η εξασφάλιση της τελευταίας κολώ

αδιάσµατος της

τα

ην τοποθέτηση µαρµαροποδιάς, είτε µε τη χρήση

κ
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µ
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3.3 ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
 Η σύνδεση των τραβερσών στις κολώνες του υαλοπετάσµατος εκτελείται σταδιακά. Αφού έχει 

εξασφ

σ

αλισθεί η καθετότητα σε µια από τις κολώνες του συστήµατος τοποθετούνται οι τραβέρσες 

σε όλο το ύψος και τοποθετείται εκ των υστέρων η επόµενη κολώνα. Εξασφαλίζεται η καθετότητά 

της και στη συνέχεια συνδέονται πάνω της οι επόµενες τραβέρσες κ.ο.κ. Έτσι φτάνουµε σιγά-σιγά 

στη συναρµολόγηση όλου του καννάβου του υαλοπετάσµατος (Εικόνα 21). Για µεγαλύτερη ευκολία 

και ταχύτητα στην κατασκευή ο κατασκευαστής µπορεί να συναρµολογήσει προκατασκευασµένα 

πλαίσια υαλοπετάσµατος στο χώρο του και στη συνέχεια να τα µεταφέρει στο εργοτάξιο. Εκεί 

αλφαδιάζει το πρώτο πλαίσιο, τοποθετεί στη υνέχεια τις τραβέρσες και συνδέει σε αυτές το 

επόµενο πλαίσιο κ.ο.κ. (Εικόνα 22). 
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Εικόνα 21: Κολώνα-Τραβέρσες-Κολώνα-Τραβέρσες.... 
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Εικόνα 22: Πλαίσιο-Τραβέρσες-Πλαίσιο 

Σε περίπτωση που το υαλοπέτασµα βρίσκεται εντός του φέροντα οργανισµού του κτιρίου και 

δεν έχουν δοθεί εξαρχής µεγάλες ανοχές στην κατασκευή σε σχέση µε την απόσταση των δεξιών 

και αριστερών τελειωµάτων από τα άκρα της τοιχοποιίας, η τοποθέτηση της τελευταίας κολώνας 

µπορεί να καταστεί αδύνατη. Έτσι µε την χρήση συνδέσµου από προφίλ 130-50-419 και φλάντζας 

συνδέσµου 130-50-419 αλλά και µε επιπλέον χάντρωµα της τραβέρσας κατά 18 χιλιοστά είναι 

δυνατή η τοποθέτηση της τραβέρσας χωρίς να µετακινηθούν οι κολώνες από την τελική τους θέση. 

Η συγκεκριµένη σύνδεση κολώνας-τραβέρσας θα πρέπει να γίνεται όπως περιγράφεται 

παραπάνω, µόνο στην τελευταία σειρά τραβερσών του υαλοπετάσµατος και µόνο όταν προκύψει 

το προαναφερθέν πρόβληµα µε τις ανοχές.  
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Εικόνα23: Συναρµολόγηση κολώνας-τραβέρσας µε 

σύνδεσµο 130-50-419  

Εικόνα 24: Χάντρωµα τραβέρσας για σύνδεσµο  

                 130-50-419 
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Εικόνα 25: Κολώνα-Τραβέρσες-Κολώνα-Τραβέρσες....Κολώνα-Κολώνα-Τραβέρσες 
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∆ιαστολές - Μέγεθος αρµών διαστολής 
Το αλουµίνιο, µε συντελεστή γραµµικής διαστολής 24*10-6 mm/K σε µια διαφορά 

θερµοκρασίας της τάξης των 100 Κ διαστέλλεται κατά 0,24*10-2 mm/m. Το σύστηµα 

υαλοπετάσµατος Albio 130 είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε να παραλαµβάνει τις διαστολές αυτές.  

Οι οριζόντιες διαστολές παραλαµβάνονται από τους ειδικά σχεδιασµένους συνδέσµους και 

φλάντζες. Τα κάθετα στοιχεία πρέπει να κόβονται σε ειδικά µήκη, σύµφωνα µε την δοµή του 

κτιρίου. Επί προσθέτως των κατασκευαστικών ανοχών, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι 

διαστολές των κάθετων στοιχείων.  Οι κατακόρυφες διαστολές παραλαµβάνονται από τον οριζόντιο 

αρµό που θα πρέπει να δηµιουργείται σε κάθε ένωση κολώνας µε κολώνα (εικόνα 26). 

                                                                                                                                            - 30 -

 
Εικόνα 26: Αρµός διαστολής σε σηµείο ένωσης κολώνας 

 
 
3.4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ ALBIO 130 
1. Συναρµολόγηση σκελετού (Προφίλ κολώνας µε τραβέρσα) 
α) Ο σύνδεσµος κολώνας-τραβέρσας στερεώνεται στην πλευρά του προφίλ κολώνας µε 2 βίδες 

κεφαλωτές 5,5*19’’. Η κολώνα θα πρέπει να φέρει τρύπες Φ4.5mm. 

β) Στη συνέχεια η τραβέρσα στερεώνεται και στον σύνδεσµο µε 2 βίδες τύπου 8 x 1’’ φρεζάτες. 

 
2. Αγκύρωση βάσης στήριξης στο κτίριο 

Η αγκύρωση της βάσης σε µεταλλικό σκελετό (κοιλοδοκός) γίνεται µε µπουλόνια Μ12 µήκους 

160mm, σε τρύπες Φ13mm (εικ. 27 & 28). 

Αρµός διαστολής >10mm 
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3. Στερέωση βάσης στο προφίλ κολώνας 
 

 

4. Βά

Η στερέωση της βάσης στο προφίλ κολώνας γίνεται µε µπουλόνια Μ10 µήκους 100mm, σε 

τρύπες Φ11mm που φέρει το προφίλ κολώνας  (εικ. 27 & 28). 

 
ση στήριξης 
Ένα από τα πλεονεκτήµατα του συστήµατος είναι η δυνατότητα ανάληψης κατακόρυφων 

µετακινήσεων λόγω συστολών-διαστολών.  

Eικόνες 27: Βάση στήριξης µικρή  
(Για κολώνες 130-50-101, 130-50-102,130-50-103) 

Eικόνες 28: Βάση στήριξης µεγάλη 
(Για κολώνες 130-50-104, 130-50-105) 

 

 

 
Εικόνα 29: Βίδα µε ούµενο αγκύριο  εξάγωνο παξιµάδι Εικόνα 30: Εκτον

 
 
 

6.3Χ32 6.3Χ38 5.5Χ19 4.2Χ19 

 
   

 
βίδες του συστήµατος Albio 130 Εικόνα 31: Οι 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις βίδες 6.3Χ32 και 6.3Χ38 πρέπει να τοποθετούνται πάντοτε φλάντζες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 

Για τις περιπτώσεις κατασκευών υαλοπετασµάτων αλουµινίου για τις οποίες δεν έχει 

ο συγκεκριµένο όριο επιτρεπόµενου βέλους κάµψης µεταξύ µελετητή και 

πελά

ϊκό πρότυπο ΕΝ 13830 για τα υαλοπετάσµατα, κάνει 

ειδική αναφορά στα όρια λειτουργικότητας των κατασκευών για την αντίσταση στην ανεµοπίεση.  

Για κολώνες και τραβέρσες υαλοπετασµάτων, θέτει τα εξής ανώτατα όρια για την 

επιτρεπόµενη ελαστική τους παραµόρφωση: 

 

L/200 ή 15mm, 

 

όποιο από τα δύο είναι µικρότερο, όπου L είναι το µήκος µεταξύ των στηρίξεων. Τα όρια αυτά 

έχουν τεθεί, προκειµένου να αποφευχθούν προβλήµατα λειτουργικότητας (π.χ. στεγανότητας), 

καθώς και αντοχής των υαλοπινάκων.  

 Για µεγάλες και σύνθετες κατασκευές υαλοπετάσµατος απαιτείται ολοκληρωµένη στατική 

µελέτη και έλεγχος αντοχής των προφίλ σε όλους τους συνδυασµούς καταπονήσεων (Ίδιο βάρος, 

ανεµοπίεση).  

Η σύνταξη της στατικής µελέτης είναι και θα πρέπει να είναι υποχρέωση του εκάστοτε 

µελετητή ας εταιρείας  

λουµινίου. 

∆υστυχώς όµως στην Ελλάδα η έλλειψη νοµικού πλαισίου για την υποχρεωτική ή µη 

κατάθεση στατικής µελέτης που αφορά στα υαλοπετάσµατα ενός κτιρίου, έχει φέρει πολλές φορές 

τον υπεργολάβο κατασκευαστή προσόψεων αλουµινίου στη δύσκολη θέση να φέρει αυτός τη  

ευθύνη της επιλογής των διατοµών και άρα των στατικών υπολογισµών. Σε κάθε περίπτωση, θα 

πρέπει  δεδοµένου ότι ορεί να 

δηγήσει σε µια κατασκευή επικίνδυνη για τη ζωή και ασφάλεια συνανθρώπων µας. Επιπλέον, θα 

ρέπει όποιος αναλαµβάνει µια τέτοια ευθύνη να έχει τις γνώσεις και την εµπειρία να το κάνει. 

 
4.2  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Μια στατική µελέτη ενός υαλοπετάσµατος περιλαµβάνει ορισµένες παραδοχές-θεωρήσεις 

καθώς και ορισµένους ελέγχους στατικής επάρκειας. Από αυτούς τους ελέγχους θα προκύψει η 

διαστασιολόγηση των κρίσιµων στ ιχείων. 

Υπάρχουν έργα για τα οποία οι απαιτήσ  είναι πολύ συγκεκριµένες, οπότε η µόνη µας 

υποχρέωση είναι να επιλέξου ορά καλύπτει αυτές τις 

απαιτ ες, ή 

4.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΑ 

συµφωνηθεί κάποι

τη, ο Ευρωκώδικας 9 θέτει κάποια ανώτατα όρια ανεκτής ελαστικής παραµόρφωσης. 

Βασισµένο στον ευρωκώδικα 9, το ευρωπα

 του έργου και όχι της κατασκευάστρι  ή του υπεργολάβου κατασκευαστή

α

ν

 να δίνεται πολύ µεγάλη προσοχή  ένας κακός υπολογισµός µπ

ο

π

ο

εις

µε τις διατοµές των οποίων η συµπεριφ
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ήσεις. Πολλές φορές όµως οι πληροφορίες είναι ανεπαρκείς και οι απαιτήσεις αόριστ
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τουλάχιστον δεν έχουν σαφώς τεθεί από τη µελέτη. Τότε θα πρέπει κανείς να είναι σε θέση να 

άνει διάφορες παραδοχές-θεωρήσεις. Για παράδειγµα: 

τασκευής επιλέγονται προς στατικό έλεγχο ως κρίσιµα; 

α 

µπορ

ιατοµές αλουµινίου που προτείνονται από µια µελέτη. 

το Κεφάλαιο 2.3 παρατίθεται µια πρότυπη ‘’Φόρµα Συλλογής ∆εδοµένων Έργου’’ η οποία θα 

πρέπει να συµπληρώνεται και να βρίσκετ υ εκάστοτε µελετητή. 

 

και στην ανεµοπίεση.  

δα πίεσης επίσης συναντάµε το Pascal (N/m2) αλλά ακόµη και το παλιότερο kilopond 

ως kp

Τα

κ

 Ποια στοιχεία της κα

 Ποιο στατικό µοντέλο επιλέγεται για καθένα από αυτά τα στοιχεία; 

 Τι φορτίο ανεµοπίεσης λαµβάνεται; 

 Ποιο είναι το όριο για το επιτρεπόµενο βέλος κάµψης; 

 

Τα παραπάνω αποτελούν πληροφορίες που θα πρέπει να έχει κανείς προκειµένου ν

έσει να υπολογίσει τις τιµές της απαιτούµενης ροπής αδράνειας και να διαστασιολογήσει µια 

κατασκευή, ή έστω να ελέγξει τιµές ροπής ή δ

Σ

αι  στη διάθεση το

4.3 ΦΟΡΤΙΟ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗΣ 
Τα υαλοπετάσµατα είναι αυτοφερόµενες κατασκευές και οι βασικές µηχανικές καταπονήσεις 

που δέχονται οφείλονται στο ίδιο βάρος 

Το φορτίο της ανεµοπίεσης που θα θεωρήσουµε ότι φορτίζει την κατασκευή εξαρτάται από 

αρκετές παραµέτρους, όπως το ύψος της κατασκευής, η θέση του κτιρίου στην τοπογραφία της 

περιοχής κ.α.  

Η περισσότερο χρησιµοποιούµενη µονάδα µέτρησης του φορτίου ανεµοπίεσης στις µέρες 

µας είναι το ΚΝ/m2, η οποία είναι και η προκαθορισµένη σύµφωνα µε το διεθνές σύστηµα µονάδων 

SI. Σαν µονά

/m2 (1 kp = 9.80665 N). Σε κάποιες περιπτώσεις δίνεται η ταχύτητα αναφοράς του ανέµου (σε 

m/sec ή σε Km/h). Η πίεση αναφοράς σε αυτές τις περιπτώσεις προσδιορίζεται από σχέση (βλ. 

παρακάτω πίνακα). 

Ένταση ανέµου σε 
Beaufort* χύτητα ανέµου** Ανεµοπίεση 

B Άνεµος m/sec km/h Pa KN/m2

6 Ισχυρός 10,8-13,8 39-49 70 – 120 0,07 – 0,12 

7 Σχεδόν θυελλώδης 13,9-17,1 50-61 120 – 180 0,12 – 0,18 

8 Θυελλώδης 17,2-20,7 62-74 180 – 270 0,18 – 0,27 

9 Πολύ θυελλώδης 20,8-24,4 75-88 270 – 370 0,27 – 0,37 

10 Θύελλα 24,5-28,4 89-102 370 – 500 0,37 – 0,50 
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11 Ισχυρή θύελλα 28,5-32,6 103-117 500 – 660 0,50 – 0,66 

12 Τυφώνας ≥ 32,7 ≥ 118 ≥ 660 ≥ 0,66 

* Ο τύπος µετατροπής από m/sec σε Beaufort είναι ο εξής: V = 0,836B3/2 όπου V είναι η ταχύτητα 

του ανέµου σε m/s και B είναι η τιµή σε Beaufort. (ΠΗΓΗ: ∆ικτυακός τόπος Εθνικής 

Μετεωρολογικής Υπηρεσίας). 
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** Η εµπειρική σχέση ανάµεσα στην ένταση του ανέµου µετρούµενη στην κλίµακα Beaufort και 

στην ταχύτητα του ανέµου βασίζεται στην µέση ταχύτητα 10λέπτου. Στην πραγµατικότητα η 

ταχύτη αν αποτέλεσµα 

αυτ ο

 

4.4 ΟΛΩΝΑΣ 
Πριν από οποιοδήποτε βήµα για την επιλογή του προφίλ της κολώνας, θα πρέπει ο 

µελετητής

 = 1,2 για µη εκτεθειµένα στον άνεµο κτίρια 

εµο κτίρια 

ΥΨΟΣ
c=1,6 

τα σε αυτό το διάστηµα των 10 λεπτών µπορεί να ποικίλει σηµαντικά. Σ

ού ι ριπές ανέµου δεν µπορούν να µετρηθούν στην κλίµακα Beaufort. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ Κ
 

 να επιλέξει τη σωστή κατηγορία για το φορτίο ανεµοπίεσης που θα χρησιµοποιηθεί 

στους υπολογισµούς. Στον πίνακα που ακολουθεί προτείνονται τιµές υπολογισµού για την 

ανεµοπίεση, ανάλογα µε το ύψος της κατασκευής και το αν είναι εκτεθειµένη στον άνεµο. Ο 

συντελεστής προσαύξησης “c” λειτουργεί ως συντελεστής ασφαλείας. 

qw = c*w 

c

c = 1,6 για εκτεθειµένα στον άν

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ανεµοπίεση w 
Φορτίο ανεµοπίεσης qw 

c=1,2 
Φορτίο ανεµοπίεσης qw 

0 - 8 m 0,50 ΚΝ/m2 0,60 ΚΝ/m2 0,80 ΚΝ/m2

8 - 20 m 0,80 ΚΝ/m2 0,96 ΚΝ/m2 1,28 ΚΝ/m2

20 – 100 m 1,10 ΚΝ/m2 1,32 ΚΝ/m2 1,76 ΚΝ/m2

Αρχικά πρέπει να αποφασιστεί ο αριθµός στηρίξεων του προφίλ κολώνας. Ένα προφίλ 

κολώνας µπορεί να ‘’τρέχει’’ είτε µεταξύ δύο στηρίξεων, είτε µεταξύ δύο στηρίξεων µε ενδιάµεση 

στήριξη (δηλαδή 3 στηρίξεις). Για κάθε περίπτωση στατικού µοντέλου υπάρχει και ο ανάλογος 

τύπος υπολογισµού της ελάχιστης ροπής αδράνειας του στοιχείου. 

  

• Στήριξη σε δύο σηµεία 

Στη το προφίλ κολώνας ‘’δένεται’’ σε δύο σηµεία (πάνω και κάτω). Εάν 

δεν παρεµβά διάµεσες τραβέ ηρίξεων, θεωρού οµή της 

φόρτισ  τραπ Στην περίπ υτή, ισχύ ρακάτω τύπ

ν περίπτωση αυτή, 

λλονται εν ρσες µεταξύ των στ µε την καταν

ης εζοειδή. τωση α ει ο πα ος: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

−⋅ 4025
⎡

⋅+ 416
H

⋅⋅= 2

2
5

max

10
1920 H

aW
⋅⋅ fE
⋅⋅ 4Ha 4a

minJ

J = Ροπή αδράνειας (cm4) 

 ανε ς (KN/

άτος φ  L/2 (m

ψος κο ) 

 ελαστικότητας (KN/

W = Φορτίο µοπίεση m2) 

α = Πλ όρτισης ) 

H = Ύ λώνας (m

Ε = Μέτρο mm2) 

 f = Βέλος κάµψης (mm) 
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Πίνακας 4.1 
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 Η επιλογή του κατάλληλου προφίλ κολώνας βασίζεται στη συνθήκη για το µέγιστο βέλος 

κάµψης αµφιέρειστης δοκού µε τραπεζοειδές κατανεµηµένο φορτίο, δηλαδή  f≤H/200≤15 mm.  

Ο πίνακας 4.1 δίνει τη ροπή αδράνειας που απαιτείται για µια µόνο πλευρά φόρτισης και 

αναφέρεται σε φορτίο ανεµοπίεσης qw = 1KN/m2 δηλαδή περίπου 100 Kp/m2. Για διαφορετικό 

ορτίο υπολογισµού, πολλαπλασιάζεται η εξαγόµενη από τον πίνακα ροπή, µε την τιµή του 

 πίνακα µε 0,6.   

φ

φορτίου. Π.χ. Για ανεµοπίεση 0,6 ΚΝ/m2, πολλαπλασιάζεται κάθε κελί του
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 άν παρεµβάλλονται ενδιάµεσες τραβέρσες µεταξύ των στηρίξεων, θεωρούµε την κατανοµή 

της φόρτισης παραλληλόγραµµη και ισχύει ο παρακάτω τύπος: 

Ε

 

5

max

4

min 10
384
5

⋅
⋅⋅
⋅⋅⋅

=
fE
HaWJ  

 

J = Ροπή αδράνειας (cm4) 

W = Φορτίο ανεµοπίεσης (KN/m2) 

α = Πλάτος φόρτισης L/2 (m) 

H = Ύψος κολώνας (m) 

Ε = Μέτρο ελαστικότητας (KN/mm2) 

f = Βέλος κάµψης (mm) 

Πίνακας 4.2 

 

• Στήριξη σε τρία  σηµεία 

Στην περίπτωση αυτή, το προφίλ κολώνας ‘’δένεται’’ σε δύο σηµεία (πάνω και κάτω) καθώς και 

σε ένα ενδιάµεσο. Θεωρούµε την κατανοµή της φόρτισης παραλληλόγραµµη και ισχύει ο 

παρακάτω τύπος: 

 

5

max

4

min 10
185

⋅
⋅⋅
⋅⋅

=
fE

HaWJ  
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J = Ροπή αδράνειας (cm4) 

W = Φορτίο ανεµοπίεσης (KN/m2) 

α = Πλάτος φόρτισης L/2 (m) 

H = Ύψος µεταξύ στηρίξεων (m) 

Ε = Μέτρο ελαστικότητας (KN/mm2) 

f = Βέλος κάµψης (mm) 

Πίνακας 4.3 
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4  ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ 
 

.5

 Φόρτιση λόγω ανεµοπίεσης 

Στην περίπτωση του προφίλ τραβέρσας που καταπονείται από την ανεµοπίεση, η φόρτιση 

προκύπτει τριγωνική, λόγω της κατανοµής (45ο) και ισχύει ο παρακάτω τύπος: 

 

•

5

max120 ⋅⋅ fE

4⋅⋅ LbW
min 10⋅=J  

 

J

W  (KN/m ) 

a = b =  L/2 (m) 

ψος κολώνας (m) 

 = Μέτρο ελαστικότητας (KN/mm2) 

f = Βέλος κάµψης (mm) 

 = Ροπή αδράνειας (cm ) 
2

4

 = Φορτίο ανεµοπίεσης

H = Ύ

Ε

Πίνακας 4.4 

 

Εκτός όµως από την φόρτιση λόγω ανεµοπίεσης, υπάρχει και η φόρτιση κάποιων στοιχείων 

λόγω του βάρους του υπερκείµενου υαλοπίνακα. Το µέγιστο επιτρεπόµενο βέλος κάµψης σε αυτή 

την περίπτωση δεν πρέπει να ξεπερνά το L/500 ή 3mm, όποιο από τα δύο είναι µικρότερο, όπου 

‘L’ το µήκος της τραβέρσας. 

 

• Φόρτιση λόγω βάρους 

Στην περίπτωση του προφίλ τραβέρσας πο ς του υαλοπίνακα, 

ισχύει ο παρακάτω τύπος: 

υ καταπονείται από το βάρο

[ 25aG ]2

max
min 43 aLJ ⋅−⋅10

48 fE
⋅

⋅⋅
⋅

=

 

J = Ροπή
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 αδράνειας (cm4) 

G = Βάρος υαλοπίνακα (Kg) 

a = Απόσταση τακαρίσµατος από τα άκρα (m) 

L = Πλάτος καννάβου (m) 

Ε = Μέτρο ελαστικότητας (KN/mm2) 

f = Βέλος κάµψης (mm) 

Πίνακας 4.5 
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4.6  Ο ΕΥΡΩΚΩ∆ΙΚΑΣ 1 
Ο κανονισµός που ισχύει για τον υπολογισµό των φορτίων του ανέµου, τόσο στην Ελλάδα όσο 

χώρες, είναι ο Ευρωκώδικας 1 και ειδικά το κεφάλαιο 4. Για την 

Ελλ

 

Vref,o = 33 m/sec 
για τα νησιά και τις παράκτιες ζώνες που απέχουν µέχρι 10 km 

από τη θάλασσα 

Vref,o = 27 m/sec για το υπόλοιπο της χώρας 

 

Αυτό σηµαίνει βασική πίεση qb = 0,45 ΚΝ/m2 και

Η τελική ανεµοπίεση όµως που δρα εξωτερικά  δεν είναι η βασική, αλλά 

επηρεάζεται και από δύο επιπλέον συντελεστές. 

• ce(z) είναι ο συντελεστής έκθεσης, που λα  του 

περιβάλλοντος εδάφους, της τοπογραφίας και του ύψους (z) πάνω από την επιφάνεια του 

εδάφους. Αυτός ο συντελεστής, πολλαπλα ε την βασική πίεση, δίνει την πίεση για 

αχύτητα αιχµής. 

βασική πίεση και ce(z), cpe οι συντελεστές έκθεσης και εξωτερικής 

ίεσης.  
 έκθεσης είναι περίπλοκος και προϋποθέτει γνώση της 

κατ

ώδικα 1 (EC1 – Μέρος 2-4 , Παράγραφος 4). 

Ο υπολογισµός του συντελεστή εξωτερικής πίεσης είναι πιο απλός (EC1 – Μέρος 2-4 , 

Παράγραφος 6). Για κατακόρυφους τοίχους (υαλοπετάσµατα) σε ορθογωνικά κτίρια βρίσκεται µε 

χρήση πίνακα (Πιν. 6.1, EC1 – Μέρος 2-4 , Παράγραφος 6). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 

άδα σύµφωνα µε το Εθνικό Προσάρτηµα ορίζεται η θεµελιώδης τιµή της βασικής ταχύτητας του 

ανέµου ως εξής: 

 q  = 0,68 ΚΝ/m2
b  αντίστοιχα. 

 στην κατασκευή

µβάνει υπόψη την επιρροή της τραχύτητας

σιαζόµενος µ

τ

• cpe είναι ο συντελεστής εξωτερικής πίεσης. Είναι ένας αεροδυναµικός συντελεστής ο 

οποίος λαµβάνει υπόψη τη γεωµετρία του κτιρίου και την κατανοµή των πιέσεων σε αυτό. 
Έτσι ισχύει η ακόλουθη σχέση:   we = qb(z) * ce(z) * cpe,  όπου we η εξωτερική πίεση 

(ανεµοπίεση), qb(z) είναι η 

π
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Ο υπολογισµός του συντελεστή

ηγορίας του εδάφους αλλά και του ανάγλυφου της περιοχής. Τα βήµατα υπολογισµού 

περιγράφονται στον Ευρωκ
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4.7 ΕΠΙΛΟΓΗ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
Έχοντας σαν βάση όλα τα παραπάνω, µπορεί κανείς µε ασφάλεια να επιλέξει µια επαρκή 

διατοµή ή να ελέγξει αν µια δοθείσα διατοµή είναι τελικά επαρκής. Συνοπτικά, τα βήµατα που 

πρέπει να ακολουθούνται είναι τα εξής: 

 

Α) έτη του κανάβου του υαλοπετάσµατος σε σχέση µε τις στηρίξεις στο σκελετό του κτιρίου και 

επιλογή σ

 

Β) Επιλογή  στατικού  κολώνα του υαλοπετάσµατος, σε σχέση 

µε τον ηρίξ  σχέση µε την κατανοµή της φόρτισης 

(τραπεζοειδής ή παραλληλόγραµµη).  

Γ) Ε

∆) 

Ε) 

 των κατάλληλων προφίλ προτείνεται να επικοινωνήσετε µε το Τµήµα Έρευνας & 
Τεχ

 

Μελ

 των προς διαστα ιολόγηση ή έλεγχο κρίσιµων (δυσµενέστερων) στοιχείων. 

 του σωστού

αριθµό των στ

 µοντέλου για τη βασική

εων (2 ή 3) αλλά και σε

 

πιλογή τιµής σχεδιασµού για την ανεµοπίεση. 

 

Γνωρίζοντας τις επιτρεπόµενες τιµές για το βέλος κάµψης (είτε από Ευρωκώδικα είτε από 

συγκεκριµένη απαίτηση της µελέτης), χρησιµοποιούνται οι ανάλογοι τύποι και υπολογίζονται (ή 

ελέγχονται) οι ελάχιστες τιµές της ροπής αδράνειας. 

 

Επιλογή των κατάλληλων διατοµών µε κριτήριο την επάρκεια τους σε ροπή αδράνειας κατά 

τους άξονες φόρτισης τους (ΥΥ λόγω ανεµοπίεσης και ΧΧ λόγω βάρους). 

 

Σε περίπτωση αντιµετώπισης δυσκολιών στον υπολογισµό των ροπών αδράνειας και της 
επιλογής

νικής Υποστήριξης της ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. στο τηλέφωνο 2410 688734 και ΦΑΞ 2410 688735. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 

ες εργασίες, καθώς από την ποιότητά της θα εξαρτηθεί η 

στεγάνωση και µόνωση της κατασκευής στο σύνολό της, ανεξαρτήτως από τη στεγάνωση την 

ιστερού τελειώµατος του υαλοπετάσµατος 

ΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 
τόχος της συγκεκριµένης στεγάνωσης είναι η αποτροπή της εισόδου αέρα και νερού το οποίο 

δάτων στις κολώνες και τις τραβέρσες του 

συστήµατος (εξίσωση της ατµοσφαιρικής πίεσης εντός του καννάβου του υαλοπετάσµατος).   

λλο αλουµινίου και να 

τοποθετούνται µονωτικές µεµβράνες (π.χ. βουτιλικές) ή ειδικά ελαστοµερή υλικά στα σηµεία 

τη συγκεκριµένη περίπτωση µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατάλληλα διαµορφωµένο προφίλ 

αλου  για κάτω τελείωµα σε συνδυασµό µε µονωτικές µεµβράνες. Πρέπει να επισηµανθεί και 

να προσεχθεί ιδιαίτερα ότι απαιτείται να υπάρχει υψοµετρική διαφορά µεταξύ της στάθµης του 

σωτερικού και εξωτερικού δαπέδου του κτιρίου (προτείνεται η στάθµη του εξωτερικού δαπέδου να 

ρίσκεται 10cm χαµηλότερα από το εσωτερικό δάπεδο), προκειµένου να αποτραπούν φαινόµενα 

ισροής υδάτων -που συλλέγονται από τις τραβέρσες και τις κολώνες του συστήµατος-από το 

άτω τελείωµα του υαλοπετάσµατος. Τα συλλεγόµενα εντός του καννάβου του υαλοπετάσµατος 

δατα στραγγίζουν από ειδικούς νεροσταλλάκτες που τοποθετούνται στη βάση κάθε κολώνας.  

Η περιµετρική στεγάνωση είναι η τελευταία εργασία που εκτελείται από τον κατασκευαστή. 

Πρόκειται για µια από τις σηµαντικότερ

οποία εξασφαλίζει το σύστηµα αυτό καθ’ αυτό.  

Η περιµετρική στεγάνωση περιλαµβάνει ως εργασίες: 

 

1. Τη στεγάνωση του επάνω τελειώµατος του υαλοπετάσµατος 

2. Τη στεγάνωση του κάτω τελειώµατος του υαλοπετάσµατος 

3. Τη στεγάνωση του δεξιού και αρ

 

5.1 ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΕΠΑΝΩ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ ΥΑΛΟΠ
Σ

προέρχεται από ατµοσφαιρικές κατακρηµνίσεις, εντός του κτιρίου. Όµως από την άλλη πλευρά 

πρέπει να επιτρέπει την είσοδο του αέρα εντός της κατασκευής του υαλοπετάσµατος, προκειµένου 

να διευκολύνεται η απαγωγή των εισρεόµενων υ

Προκειµένου να επιτευχθεί η επιθυµητή στεγάνωση προτείνεται να κατασκευάζεται κατάλληλα 

διαµορφωµένη (ανάλογα µε την κάθε περίπτωση) στράντζα από φύ

επαφής υαλοπετάσµατος-κτιρίου. 

 

6.2 ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΩ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ   
Σ

µινίου

ε

β

ε

κ
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ύ
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Αρµός διαστολής
Expansion joint

Πλάκα οροφής
r slab structure

Τελική στάθµη δαπέδου
Final floor level 

Uppe

Πλάκα δαπέδου
Lower slab structure
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Εικόνα 32: Στερέωση και  στεγάνωση άνω και κάτω τελειώµατος Albio 130 (περίπτωση 1)  
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Εικόνα 33: Στερέωση και στεγάνωση άνω και κάτω τελειώµατος Albio 130 (περίπτωση 2) 
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5.3 ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ∆ΕΞΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ   
Για τη στεγάνωση του δεξιού και αριστερού τελειώµατος της κατασκευής αφού τοποθετηθούν 

τα ειδικά προφίλ τελειώµατος (είτε πλαστικές προσθήκες για τελείωµα κολώνας είτε στραντζαριστά 

προφιλάκια αλουµινίου µε θερµοδιακοπή) τοποθετούνται µονωτικές βουτιλικές µεµβράνες πάνω 

από πρόσθετα καρέ (αν απαιτείται). Το ενδιάµεσο κενό που προκύπτει πληρώνεται µε µονωτικό 

αφρό. Πάντα η επιλογή των κατάλληλων κάθε φορά υλικών εξαρτάται από τη λεπτοµέρεια του 

τελειώµατος της κατασκευής και από την εµπειρία του κατασκευαστή.      

 
Εικόνα 34: Στεγάνωση τελειώµατος Albio 130 

 

                                                                                                                                            - 43 -

 
Εικόνα 35: Τελείωµα Albio 130 εξωτερικά τοποθετηµένο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ 
Σηµαντικό ρόλο στη στεγανότητα του συστήµατος παίζει η σωστή τοποθέτηση των κατάλληλων 

ελαστικών στεγάνωσης. Η στεγανότητα των υαλοπετασµάτων Albio 130 εξασφαλίζεται µε την 

τοποθέτηση ελαστικών παρεµβυσµάτων από EPDM (ethylene propylene diene monomer). Τα 

βασικά ελαστικά παρεµβύσµατα που χρησιµοποιούνται στο σύστηµα Albio 130 είναι τα παρακάτω: 

Λάστιχο κολώνας 13mm No137 

 

Λάστιχο κολώνας 10mm No132 

 

Λάστιχο κολώνας ή τραβέρσας 8mm No136 

 

Λάστιχο τραβέρσας 5mm No134 

 

Λάστιχο κολώνας 10mm No132 

 

Λάστιχο κολώνας 10mm 
Νο132Α (

 
υψηλής θερµοµόνωσης) 

Λάστιχο τραβέρσας 5mm 
Νο 134Α (υψηλής θερµοµόνωσης) 

 

Λάστιχο πλάκας πίεσης 3.5mm No133 

 
Λάστιχο σιλικόνης 

 
 

Πίνακας 7.1. 

Μήκος κοπής ελαστικών και συγκόλληση 

Όλα τα ελαστικά παρεµβύσµατα ανάλογα µε τις κλιµατικές συνθήκες (θερµοκρασιακές 

µεταβολές) στην περιοχή του έργου, έχουν την ιδιότητα να συστέλλονται και να διαστέλλονται. 

Προκειµένου να αποφεύγονται προβλήµατα στεγάνωσης στο σύστηµα, επιβάλλεται τα ελαστικά 

παρεµβύσµατα να κόβονται µεγαλύτερα κατά 1-2% από την διάσταση που θα καλύψουν και να 

συµπιέζονται καθώς τοποθετούνται. Η συγκόλληση των ελαστικών πρέπει να γίνεται µε κόλλα 

στιγµής (κυανοακρυλική
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ς βάσης).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 

οποίο επιτυγχάνεται η εξάλειψη των 

υδρατµών που τυχόν δηµιουργούνται 

στα κανάλια του υαλοπετάσµατος και 

στους υαλοπίνακες. Στα παραπάνω, 

εκτός από τη βασική φιλοσοφία 

σχεδιασµού του συστήµατος (ελαστικά 

παρεµβύσµατα, κανάλια απορροής 

κολώνων–τραβερσών), συµβάλλουν 

και οι οπές απορροής στις πλάκες 

πίεσης και στα διακοσµητικά καπάκια.  

Η διάνοιξη οπών διαφυγής υδάτων 

(νεροχυτών) πρέπει να γίνεται στα 

διακοσµητικά καπάκια των τραβερσών 

σε αποστάσεις 30 mm από  την κάθε 

κολώνα. Η διάσταση της οπής είναι 

20Χ5 mm (εικ. 37). Η αγµατοποιείται µε το πρεσάκι νεροχυτών που 

περιγράφεται στο Κ α πρέπει να δηµιουργούνται οπές διαµέτρου 

Φ4 ανά 50 εκατοστά (εικ36). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Το σύστηµα υαλοπετάσµατος ALBIO 130 είναι σχεδιασµένo µε τέτοιον τρόπο ώστε να 

δηµιουργούνται οδεύσεις των υδάτων έξω από την κατασκευή. Εκτός από την αποµάκρυνση των 

υδάτων σηµαντικός είναι και ο 

εξαερισµός της κατασκευής, µε τον 

 

Εικόνα 36: Οπή

 διάνοιξη των οπών πρ

εφάλαιο 2.5. Στην πλάκα πίεσης θ

 

 

 
Εικόνα 37:  
Τρύπηµα καπακιού  
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 απορροής υδάτων τραβέρσας 
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Στα σηµεία κάτω τελειώµατος των κολώνων του συστήµατος τοποθετούνται νεροσταλλάκτες οι 

οποίοι συµβάλλουν στην όδευση των συσσωρευµένων υδάτων µακριά από την κάτω τραβέρσα.  

 

 

άτω τελείωµα κολώνας 
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άκτη σε κΕικόνα 38: Τοποθέτηση νεροσταλλ
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ΚΕ

ύ 

πάχους από 6 έως 36mm. Ανάλογα µε τις διαστάσεις του υαλοπίνακα και τις απαιτήσεις του έργου, 

µπορεί κανείς να επιλέξει διάφορους συνδυασµούς τζαµιών και διάκενου. Παράµετροι επιλογής 

µπορεί να είναι οι ανάγκες σε αντοχή στην ανεµοπίεση, σε ηχοµόνωση ή θερµοµόνωση, ή και σε 

απόχρωση.  

 

ΦΑΛΑΙΟ 8:  ΥΑΛΩΣΗ 

To σύστηµα υαλοπετάσµατος ALBIO 130 έχει τη δυνατότητα να δεχτεί υάλωση συνολικο

Πάχος 
Υάλωσης 

Λάστιχο 
Κολώνας 

Λάστιχο 
Τραβέρσας 

Μειωτήρες Βίδα 
Λάστιχο 
Σφικτήρα 

6 mm No 132 No 134 130-50-450 X 2 6X32 
10mm No 132 No 134 130-50-450 + 130-50-451 6X32 
14mm No 136 No 135 130-50-450 + 130-50-451 6X32 
18mm No 132 No 134 130-50-450 6X32 
20mm No 136 No 135 130-50-450 6X32 
24mm No 132 No 134 130-50-451 6X32 
26mm No 137 No 136  6X32 
30mm No 132 No 134  6X38 
32mm No 137 No 136  6X38 
34mm No 132 No 134  6X38 
36mm No 136 6X38 

No 133 

No 135  
 

Το τακάρισµα του υαλοπίνακα γίνεται τοποθετώντας τακάκια αλουµινίου (προφίλ 130-50-410 ή 

13-50-411) και τακάκια από PVC (ύψους 4mm και πλάτους 18mm). 
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Εικόνα 39: Τακάκι υαλοπίνακα σε προφίλ τραβέρσας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
 

α αναρτώνται στην κάσα µε τα κουµπάσο SΤ-26 (Κωδ. 5128) και ST-22 (Κωδ. 5163) 

της OTO.  

Στη θέση όπου τοποθετείται ο υαλοπίνακας στα σταθερά πλαίσια, στα προβαλλόµενα 

τοποθετείται το της  του φύ ίγγεται µ πλάκα . 

Χρ α ό έτας για υαλοπέτασµα Νο 130 (Κωδ. 5825

9.1 ΓΕΝΙΚΑ 
Η προβολή των παραθύρων στο σύστηµα υαλοπετάσµατος ALBIO 130 πραγµατοποιείται µε 

την τοποθέτηση του προφίλ κάσας 130-50-501 και των προφίλ φύλλου 130-50-002 και 130-50-

003. Τα φύλλ

 R

τελάρο 

ι ο µηχανισµ

κάσας και

ς της σπανιολ

λλου και σφ ε την  πιέσεως

).  ησιµοποιείτ

 
Εικόνα 40: Προβαλλόµενο παράθυρο (ΚΑΣΑ 130-50-501 ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ 130-50-002) 

 

 
Εικόνα 41: Προβαλλόµενο  ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ -003) 

 
παράθυρο µε κολλητό υαλοπίνακα (ΚΑΣΑ 130-50-501
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9.2 Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 
Για να υπολογίσουµε τη διάσταση της κάσας Χ1, µετράµε την εσωτερική απόσταση W µεταξύ 

φων στοιχείων. ∆ηλαδή:  

X2 = X1 – 62,2 mm  

των κατακόρυ

X1 = W 
Με γνωστή, από τον παραπάνω υπολογισµό, απόσταση Χ1 αφαιρούµε 62,2 χιλιοστά για να 

υπολογίσουµε την διάσταση κοπής του φύλλου Χ2. ∆ηλαδή:  

 
Εικόνα 42: ∆ιαστάσεις φύλλου και σας προβαλλόµενου παραθύρου 

 

                                                                                                                                            - 49 -

κά



ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ                                                                                            ALBIO 130 

9.3 ΚΟΥΜΠΑΣΟ ROTO ST-22 KAI ST-26 
Για την προβολή των παραθύρων χρησιµοποιούνται τα κουµπάσο ST-26 και ST-22 της ROTO. 

Οι διαστάσεις των κουµπάσο απεικονίζονται στις εικόνες 43 και 44.  

 

 
Εικόνα 43: Κουµπάσο ST-26 της ROTO 

 
 

Εικόνα 44: Κουµπάσο ST-22 της ROTO 

 

• Τα κουµπάσο πρέπει να τοποθετούνται µόνο µεταξύ παράλληλων επιφανειών και να 

χρησιµοποιούνται όλες οι προ-τρυπηµένες υποδοχές στερέωσης που υπάρχουν. 

• Οι διαστάσεις των υποδοχών και οι αποστάσεις των παράλληλων επιφανειών (κάσας-φύλλου ή 

κολώνας-φύλλου) που θα τοποθετηθούν πρέπει να είναι σύµφωνες µε αυτές που προτείνονται 

από τον παραγωγό των µηχανισµών (Πίνακας 9.1). 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΜΗΚΟΣ 

(mm) 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 
ΥΨΟΣ 

ΦΥΛΛΟΥ (mm)

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 
ΦΥΛΛΟΥ 

(mm) 

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΒΑΡΟΣ 

(kgr) 

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΠΛΑΤΟΣ 

(mm) 
ΓΩΝΙΑ 

ST-22 559 1090 1500 75 2000 45ο

ST-26  20ο660 1270 2000 100 2000
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Πίνακας 9.1 
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Η αξονική γραµµή του µέρους του κουµπάσο που τοποθετείται στο φύλλο και η αξονική 

γρα

ύ τους και παράλληλες µε τις 

ποδοχές που θα τοποθετηθούν. 

 
9.4 ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  

Οι βέργες της κάσας και του φύλλου κόβονται σε φάλτσο 45ο. Για τη συναρµολόγηση του 

προβαλλόµενου παραθύρου απαιτούνται ειδικές γωνίες για την κάσα και το φύλλο. Οι γωνίες αυτές 

είναι για την κάσα οι 7018Β (εικ. 45) και 109-015 (εικ. 46). Η γωνία 130 τοποθετείται στο φύλλο του 

προβαλλόµενου.  

Το µέγιστο πάχος υάλωσης που µπορεί να δεχτεί ένα προβαλλόµενο παράθυρο είναι 20mm 

για το προφίλ φύλλου 130-50-002 και 24 mm για το προφίλ φύλλου 130-50-003. Συνεπώς το 

πάχος υάλωσης διαφοροποιείται µεταξύ σταθερού πλαισίου και προβαλλόµενου παραθύρου στις 

περιπτώσεις όπου το πάχος υάλωσης στα σταθερά πλαίσια είναι µεγαλύτερο των 24 mm.  

µµή του µέρους του κουµπάσο που τοποθετείται στην κάσα ή κολώνα πρέπει να βρίσκονται 

στην απόσταση που προδιαγράφεται και να είναι παράλληλες µεταξ

υ

  

Εικόνα 45: Γωνία 7018B Εικόνα 46: Γωνία 109-015 

 

Τα ελαστικά παρεµβύσµατα που χρησιµοποιούνται για τα προβαλλόµενα πλαίσια φαίνονται 

στο παρακάτω πίνακα 9.2 

 

Κεντρικό λάστιχο προβαλλόµενου Νο 130 

 

Λάστιχο επικάλυψης φύλλου Νο 139  

Λάστιχο στεγάνωσης κάσας-φύλλου Νο 70 
 

Λάστιχο στήριξης υαλοπίνακα Νο 43 
 

Λ κά  κάσας λλόµενου

 

άστιχο επι λυψης  προβα  
No 131  
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Πίνακας 9.2 
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ΚΕ

Με τον όρο καθαρισµός-συντήρηση των υαλοπετασµάτων αλουµινίου δεν εννοούµε απλά την 

 τις µεταλλικές επιφάνειες και τις επιφάνειες 

των

τήµατα (σπανιολέτες, βίδες, ψαλίδια κ.λπ.) 

 

ποίες η 

κατασκευή καλείται να αντεπεξέλθει λειτουργικά. Θα πρέπει δε, να πραγµατοποιείται για 

πρώτη φορά αµέσως µετά την τοποθέτησή τους στην οικοδοµή. 
Γενικότερα, η διαδικασία καθαρισµού θα πρέπει να ξεκινά στο τέλος της περιόδου κατά 

την οποία παρατηρείται µέγιστη συγκέντρωση των χλωριδίων στην ατµόσφαιρα. Όσον 
αφορά στις παραθαλάσσιες περιοχέ  αυτό συµβαίνει κατά τους χειµερινούς µήνες  η 
έναρξή της ετείται το Μάρτιο και νόνες του 
αρακάτω πίνακα: 

  Χαρακτηριστικά 
Περιβαλλοντικών 

Συνθηκών 

Συχνότητα 
Καθαρισµού ανά 

Έτος 

ΦΑΛΑΙΟ 10 : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ ALBIO 130 

 
Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού και διεξαγωγής καθαρισµού-συντήρησης 
υαλοπετασµάτων αλουµινίου 
 

επέµβασή µας στην αποµάκρυνση των ρύπων από

 υαλοπινάκων. Αντίθετα, επεκτεινόµαστε και στα υπόλοιπα στοιχεία από τα οποία αποτελείται 

το σύστηµα, όπως: 

 

 µεταλλικά εξαρ

µηχανισµοί από πλαστικό και µέταλλο, λάστιχα, τζάµια κ.λπ. 

 

Ο καθαρισµός των υαλοπετασµάτων αλουµινίου εξαρτάται άµεσα από τη γεωγραφική θέση 

στην οποία βρίσκεται το κτίριο εφόσον καθορίζει τις περιβαλλοντικές συνθήκες στις ο

ς οπότε
θα πρέπει να τοποθ να ακολουθεί τους κα

π
 

Τοποθεσία Εφαρµογής
 

*Θαλάσσιες περιοχές σε 

*Αστικά κέντρα µε έντονο 
κ

µονάδων 

*Υψηλός βαθµός υγρασίας 
εκτικότητα 
ι 

άλλων διαβρωτικών ρύπων 

-άνθρακα, οξείδια 
θείου- 

 ατµόσφαιρα 

4 έως 12 φορές 
απόσταση έως και 1.500m 
από τη θάλασσα, 

*Υψηλή περι
χλωριδίων κα

υκλοφοριακό, 
*Περιοχές βιοµηχανικών 

(ίχνη 
µετάλλων

αζώτου) στην

*Θαλάσσιες περιοχές σε 

*Αστικά κέντρα µε κανονικό 
κυκλοφοριακό, 
*Περιοχές περιορισµένων 

*Μικρός βαθµός υγρασίας 
ριεκτικότητα 
 και 

άλλων διαβρωτικών ρύπων 
στην 
ατµόσφαιρα 

2 έως φορές 
απόσταση µεγαλύτερη των 
1.500m από τη θάλασσα, 

*Μικρή πε
χλωριδίων

βιοµηχανικών µονάδων 

 3 

*Περιοχές µε ξη
και καθαρή ατµόσφαιρα 

*Ελάχιστη περιεκτικότητα 
χλωριδίων 
και άλλων διαβρωτικών 
ρύπων στην 
ατµόσφαιρα 

1 φορά ρό κλίµα 
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Έχοντας λοιπόν καθορίσει το πρόγραµµα καθαρισµού-συντήρησης των υαλοπετασµάτων 

άσει της τοποθεσίας εφαρµογής τους, παρουσιάζουµε στη συνέχεια τις βασικές οδηγίες που 

α α κίν

 υποβάθµιση της αισθητικής και της λειτουργικότητάς του. 
 

ρχικά, χρησιµοποιώντας µια βούρτσα µε νάιλον ίνες, αφαιρούµε το χώµα και τη σκόνη που 

ς του συστήµατος και στη συνέχεια 

ς

Όσον αφορά στα επιµέρους στοιχεία ενός υαλοπετασµάτος (µεταλλικά-πλαστικά εξαρτήµατα, 

ψαλ

 

όλα αυτά, θα πρέπει να επιτελείται ο καθαρισµός τους για το λόγο ότι 

αποτελούν σηµεία συγκέντρωσης σηµαντικών ρύπων όπως χλωριούχα άλατα, άλατα ασβεστίου, 

κόκκοι 

Η παρο  αυτών των ρύπων προ διάβρωσ ποθέτησής 

τους. Γ , κα ι να χρησιµ ό διάλυµα 

υγρού H αρµόζεται µε µαλακό, καθαρό πανί. 

Τέλ ι οι ό, θερµοκρασίας περιβάλλοντος (15-

20°C) κ µέ

 

3. Καθαρισµός στοιχείων στεγανοποίησης
Η έ  τ  της εναπόθεση  βαθµιαία 

υποβά σ τ’ επέκταση στην αποσύνθεσή τους. 

Έτσι λο ι σε θέση να  στο έργο τους το οποίο είναι η στεγανοποίηση 

του συ εταβολών καιρικών συνθηκών. Και σε αυτή την περίπτωση 

πρέπει κασία πάνω. 

Προ δοθεί ης µέσων που µπορούν να επιφέρουν 

εκδορές στην επιφάνειά τους (π.χ. ρτσες). 

 

β

πρέπει ν κολουθηθούν προκειµένου να µειωθεί ο δυνος εµφάνισης διάβρωσης στο σύστηµα 

ου θα έχει σαν αποτέλεσµα τηνπ

1. Προετοιµασία των επιφανειών 
Η καθαριότητα θα πρέπει να ξεκινάει πάντα από το άνω τµήµα του υαλοπετασµάτος και να 

καταλήγει στη βάση. 

Α

έχει επικαθίσει στα συνθετικά στοιχεία και στους υαλοπίνακε

στι  µεταλλικές επιφάνειες. 

ίδια, λάστιχα κ.λ.π.) επειδή συνήθως βρίσκονται σε δυσπρόσιτα σηµεία, ενώ παράλληλα το 

σχήµα τους λόγω κατασκευής είναι σύνθετο, καλό θα ήταν να γίνεται πιο σχολαστικά ο καθαρισµός 

τους, ώστε να µην παραµένουν κατάλοιπα τα οποία µε τον καιρό θα αποτελέσουν εστίες 

απορρόφησης υγρασίας και ρύπων. 

2. Καθαρισµός µεταλλικών-πλαστικών στοιχείων υαλοπετασµάτος  
Τα µέρη του κουφώµατος από ανοξείδωτο χάλυβα (βίδες, γωνίες συνδέσεως κ.λπ), καθώς και 

αυτά που κατασκευάζονται από πλαστικό (σπανιολέτες κ.λπ.), δεν διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο 

από διάβρωση. Παρ
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άµµου κ.α. 

υσία καλ ιση εί την εµφάν ης στη οχή τον περι

ια τον παραπάνω λόγο τά τον καθαρισµό πρέπε οποιείται υδατικ

σαπουνιού µε ουδέτερο P (από 5 έως 8) και να εφ

ος πρέπει να ξεπλένοντα  επιφάνειες µε καθαρό νερ

αι να στεγνώνονται µε επι λεια. 

 (λάστιχα) 
λλειψη συντήρησης αυτών ων υλικών οδηγεί, λόγω ς ρύπων, στη

θµιση των χηµικών και φυ ικών τους ιδιοτήτων και κα

ανταποκριθούνιπόν, δεν είνα

στήµατος έναντι των µ  των 

 να εφαρµόζεται η διαδι  που αναφέρθηκε παρα

σοχή θα πρέπει να  στην αποφυγή χρήσ

σκληρές βού
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4. Κ

λοντος 

5-20°C) και να στεγνώνονται µε επιµέλεια. 

ι συστήµατα εκτόξευσης µε πίεση υγρών απορρυπαντικών, 

καθώς

µα κ.λ.π. Οι εκδορές είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσουν στην εκδήλωση 

διά

5. Κ

 της διαβρωτικής δράσης τους.  

∆εν πρέπει να χρησιµοποιούνται µη εγκεκριµένα σελοτέϊπ διότι η παρατεταµένη έκθεσή τους 

τη η χρήση τους, να µην 

παρ

ε τη βοήθεια ενός µαλακού, καθαρού πανιού που δεν αφήνει χνούδι ή καλύτερα 

µε έ

ι τοπικά ένα διαλυτικό, όπως το ασετόν, µε ένα καθαρό, 

τεγνό πανί ή πετσέτα. Εφόσον αποµακρυνθούν, ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία για την 

λπ. και γενικά κάθε µηχανισµός 

ο 

ούν στην αγορά µε βάση τη σιλικόνη σε 

ορφή σπρέι. 

αθαρισµός ανοδιωµένων προφίλ αλουµινίου 
Για τον καθαρισµό των ανοδιωµένων προφίλ απαιτείται η χρήση του προαναφερθέντος 

υδατικού διαλύµατος υγρού σαπουνιού µε ουδέτερο PH (από 5 έως 8) και η εφαρµογή µε µαλακό, 

καθαρό πανί. Πρέπει να ξεπλένονται οι επιφάνειες µε καθαρό νερό, θερµοκρασίας περιβάλ

(1

∆εν πρέπει να χρησιµοποιούντα

 και καθαριστικά µέσα τα οποία µπορούν να προκαλέσουν εκδορές, όπως για παράδειγµα 

σκληρές βούρτσες, σύρ

βρωσης στα σηµεία δηµιουργίας τους (ισχύει και στην περίπτωση των βαµµένων προφίλ 

αλουµινίου). 

 

αθαρισµός βαµµένων προφίλ αλουµινίου 
Ο καθαρισµός τους πραγµατοποιείται όπως και στα ανοδιωµένα προφίλ. Προσοχή θα πρέπει 

να δίνεται στο να ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία κατά τις ώρες της ηµέρας που το κούφωµα 

δεν το ¨βλέπει¨ ο ήλιος. Θα πρέπει να αποµακρύνονται οικοδοµικά υλικά, όπως τσιµέντο, γύψος, 

ασβέστης που έχουν προσκολληθεί, λόγω

στον ήλιο θα δηµιουργήσει προβλήµατα στη βαφή. Εάν είναι απαραίτη

αµείνουν πάνω στο υαλοπέτασµα για περισσότερο από δύο (2) ηµέρες. 

 
6. Καθαρισµός υαλοπινάκων (τζαµιών) 

Ο καθαρισµός της εσωτερικής και εξωτερικής όψης των υαλοπινάκων µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί µ

να ταφ και διαδεδοµένα απορρυπαντικά της αγοράς µε ουδέτερο PH για το σκοπό αυτό. 

Ως εναλλακτική λύση προτείνεται διάλυµα 10% Ξύδι και 90% Νερό. Οι επιφάνειες πρέπει να 

στεγνώνονται  µε µαλακό, καθαρό πανί. 

Για να αφαιρεθούν σηµάδια από λίπη, γράσο, λάδι, σελοτέϊπ, µπογιά, ή πλαστικό που ήρθε σε 

επαφή µε το τζάµι, πρέπει να εφαρµόζετα

σ

ολοκλήρωση του καθαρισµού. 

Οι υαλοπίνακες ειδικού τύπου οφείλουν να καθαρίζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες της 

βιοµηχανίας παραγωγής τους. 

 

7. Λίπανση κινητών µεταλλικών εξαρτηµάτων-ψαλιδιών 
Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα ψαλίδια, οι σπανιολέτες κ.

οποίος απαιτεί λίπανση για την απρόσκοπτη λειτουργία του. Στην περίπτωση αυτή 

χρησιµοποιείται ένα από τα λιπαντικά που κυκλοφορ
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µ
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Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και το γεγονός ότι οποιοδήποτε περιβάλλον επιδρά 

µε ήπιο ή έντονο τρόπο σε µια µεταλλική κατασκευή, µπορεί να γίνει κατανοητό ότι η διάβρωση 

είναι ένα φαινόµενο το οποίο έχει καθοριστικό ρόλο στη διάρκεια ζωής ενός υαλοπετάσµατος 

αλουµινίου. ∆εν µπορούµε να αναστείλουµε την ανάπτυξή του παρά µόνο να την 
επι
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βραδύνουµε. Ο µόνος τρόπος για να το πραγµατοποιήσουµε, είναι µέσω του επιµελούς 

καθαρισµού-συντήρησής του. Έτσι λοιπόν, µπορεί να κατασταθεί το σύστηµα υαλοπετάσµατος 

ικανό να αντεπεξέλθει µε µεγαλύτερη επιτυχία στη φυσική γήρανσή του. 
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