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1.

ΠΕΤΕΠ

03-08-04-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορά τις απαιτήσεις ποιότητας υλικών και τους κανόνες κατασκευής,
προµήθειας και τοποθέτησης εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωµάτων (θυρών και παραθύρων)
από συνθετικά υλικά, συµπεριλαµβανοµένων και των εξαρτηµάτων λειτουργίας τους.
Οι διαστάσεις, οι µορφές και λοιπά χαρακτηριστικά, καθορίζονται στη Μελέτη του έργου.

1.1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Αναφέρονται :
EN 12207:1999

Windows and doors - Air permeability - Classification -- Παράθυρα και
πόρτες - Αεροπερατότητα - Ταξινόµηση

EN 1026:2000

Windows and doors - Air permeability - Test method -- Παράθυρα και
πόρτες - Αεροδιαπερατότητα - Μέθοδος δοκιµής

EN 12208:1999

Windows and doors - Watertightness - Classification -- Παράθυρα και
Θύρες: Υδατοπερατότητα - Ταξινόµηση

EN 1027:2000

Windows and Doors - Watertightness - Test Method Supersedes EN
86:1980 -- Παράθυρα και Θύρες: Υδατοπερατότητα - Μέθοδος δοκιµής
(αντικαθιστά το πρότυπο ΕΝ 86:1980)

EN 12210:1999

Windows and doors - Resistance to wind load - Classification -Παράθυρα και Θύρες: Αντίσταση στην ανεµοπίεση - Ταξινόµηση

EN 12211:2000

Windows and doors - Resistance to wind load - Test method -Παράθυρα και Θύρες: Αντίσταση στην ανεµοπίεση - Μέθοδος δοκιµής

EN 1192:1999

Doors - Classification of strength requirements -- Θύρες: Ταξινόµηση
απαιτήσεων µηχανικής αντοχής

EN 12219:1999

Doors - Climatic influences - Requirements and classification -- Θύρες:
Κλιµατικές επιδράσεις - Απαιτήσεις και ταξινόµηση

EN 1191:2000

Windows and doors - Resistance to repeated opening and closing - Test
method -- Παράθυρα και Θύρες: Αντοχή στο συνεχές κλείσιµο και
άνοιγµα. Μέθοδος δοκιµής

EN 12216:2002

Shutters, external blinds, internal blinds - Terminology, glossary and
definitions -- Εξώφυλλα, εξωτερικές περσίδες, εσωτερικές περσίδες Ορολογία, γλωσσάριο και ορισµοί

EN 1522:1998

Windows, doors, shutters and blinds - Bullet resistance - Requirements
and classification -- Παράθυρα, θύρες, σκιάδια και περσίδες - Βαλλιστική
αντίσταση - Απαιτήσεις και ταξινόµηση

EN ISO 10077-1:2000

Thermal performance of windows, doors and shutters -Calculation of
thermal transmittance - Part 1: Simplified method (ISO 10077-1:2000) -Θερµική απόδοση παραθύρων, θυρών και εξώφυλλων - Υπολογισµός
θερµικής µετάδοσης - Μέρος 1 : Απλοποιηµένη µέθοδος

EN ISO 10077-2:2003

Thermal performance of windows, doors and shutters - Calculation of
thermal transmittance - Part 2: Numerical method for frames (ISO
10077-2:2003) -- Θερµική απόδοση παραθύρων, θυρών και εξώφυλλων
- Υπολογισµός θερµικής µετάδοσης - Μέρος 2 : Αριθµητική µέθοδος για
πλαίσια
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EN ISO 12567-1:2000

Thermal performance of windows and doors - Determination of thermal
transmittance by hot box method - Part 1: Complete windows and doors
(ISO 12567-1:2000) -- Θερµική απόδοση παραθύρων και θυρών Προσδιορισµός της θερµικής µετάδοσης µε τη µέθοδο θερµής πλάκας Μέρος 1: Ολόκληρα παράθυρα και θύρες

EN 949:1998

Windows and curtain walling, doors, blinds and shutters - Determination
of the resistance to soft and heavy body impact for doors -- Παράθυρα,
θύρες, περσίδες, σκιάδια πετασµάτων - Προσδιορισµός αντίστασης
θυρόφυλλου σε κρούση µε µαλακό και βαρύ σώµα

EN 107:1980

Methods of testing windows - Mechanical test -- Μέθοδος δοκιµής για
παράθυρα - Μηχανικές δοκιµές

EN 947:1998

Hinged or pivoted doors - Determination of the resistance to vertical
load -- Ανοιγόµενες και περιστρεφόµενες θύρες - Προσδιορισµός της
αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο

EN 948:1999

Hinged or pivoted doors - Determination of the resistance to static
torsion -- Ανοιγόµενες ή περιστρεφόµενες θύρες - Προσδιορισµός της
αντοχής σε στατική στρέψη

EN 1294:2000

Door leaves - Determination of the behaviour under humidity variations
in successive uniform climates -- Θυρόφυλλα - Προσδιορισµός της
συµπεριφοράς σε συνθήκες µεταβολής υγρασίας σε διαδοχικά
οµοιόµορφα κλίµατα

EN 1529:1999

Doors leaves - Height, width, thickness and squareness - Tolerance
classes -- Θυρόφυλλα - Ύψος, πλάτος, πάχος και τετραγωνικότητα Κατηγορίες ανοχών

EN 1530:1999

Door leaves - General and local flatness - Tolerance classes -Θυρόφυλλα - Γενική και τοπική επιπεδότητα - Κατηγορίες ανοχών

EN 950:1999

Door leaves - Determination of the resistance to hard body impact -Θυρόφυλλα - Προσδιορισµός αντίστασης σε κτύπηµα σκληρού
σώµατος.

EN 951:1998

Door leaves - Method for measurement of height, width, thickness and
squareness -- Θυρόφυλλα - Μέθοδος µέτρησης ύψους, πλάτους,
πάχους και ορθογωνικότητας

EN 952:1999

Door leaves - General and local flatness - Measurement method -Θυρόφυλλα - Γενική και τοπική επιπεδότητα - Μέθοδος µέτρησης

EN 129:1984

Methods of testing doors - Test for deformation in torsion of the door
leaves -- Μέθοδοι δοκιµής θυρών. Μέθοδος δοκιµής παραµόρφωσης
θυροφύλλων λόγω στρέψης

EN 130:1984

Methods of testing doors - Test for the change in stiffness of the door
leaves by repeated torsion. -- Μέθοδοι δοκιµής για πόρτες - ∆οκιµή για
τη µεταβολή της ακαµψίας των θυροφύλλων που υπόκεινται σε
επαναλαµβανόµενη στρέψη

EN 12194:2000

Shutters, external and internal blinds - Misuse - Test methods -Εξώφυλλα, εξωτερικές και εσωτερικές περσίδες - Λανθασµένοι χειρισµοί
- Μέθοδοι δοκιµής

EN 1932:2001

External blinds and shutters - Resistance to wind loads - Method of
testing -- Εξωτερικά σκιάδια και εξώφυλλα - Αντοχή σε ανεµοπίεση µέθοδοι δοκιµών.

EN 12835:2000

Airtight shutters - Air permeability test -- Στεγανά εξώφυλλα - ∆οκιµή
αεροπερατότητας
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2.

ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ

2.1. ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
2.1.1.

∆ιατοµές από σκληρό PVC

Χρησιµοποιούνται πολυθαλαµικές διατοµές u-PVC µε πρόσθετα (οπλισµός, µεταλλικές διατοµές
από γαλβανισµένο χάλυβα ή αλουµίνιο) για τη βελτίωση της αντοχής του στην υπεριώδη
(u l tr a v io le t ) ακτινοβολία, τον περιορισµό της µετάδοσης της φλόγας και της έκλυσης βλαπτικών
πτητικών και αερίων καύσεως, χρωµατισµένα στη µάζα ή επιφανειακά. Θα παράγονται από
εργοστάσιο πιστοποιηµένο κατά το ∆ιεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001, δυνάµενο να παράγει
ολοκληρωµένες σειρές διατοµών (profile) ενισχυµένων µε διαµορφωµένες κοίλες κλειστές ή
ανοικτές ράβδους από εν θερµώ γαλβανισµένα χαλυβδόφυλλα και λοιπών εξαρτηµάτων σύνδεσης
µε τις οποίες µπορούν να συντεθούν κουφώµατα (θύρες, παράθυρα) οποιασδήποτε µορφής και
λειτουργίας και ποικίλων διαστάσεων.
Τα παραγόµενα κουφώµατα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις:
-

Αεροπερατότητας

-

Υδατοπερατότητας

-

Αντίστασης σε ανεµοπίεση

-

Μηχανικών αντοχών

-

Αντοχών σε κλιµατικές επιδράσεις και σε χρήση (άνοιγµα-κλείσιµο)

-

Αντίστασης σε κρούση

-

Αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο

-

Αντοχής σε στατική στρέψη

-

Αντίστασης σε στρέψη και επαναλαµβανόµενη στρέψη

-

Αντοχής σε λανθασµένους χειρισµούς

όπως ορίζονται στα σχετικά πρότυπα, τα σχέδια και τις περιγραφές του έργου και τις απαιτήσεις
του παρόντος.
Σηµειώνεται ότι για τις ελάχιστες τιµές των άνω απαιτήσεων - είτε είναι σε κατηγορίες (όπως οι
τρεις πρώτες) είτε όχι - ισχύουν οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης «UNION EUROPEENNE
POUR L’ AGREMENT DANS LA CONSTUCTION: Directives communes pour l’ agrement des
fenêtres».
Κάθε διατοµή θα είναι εσωτερικά ενισχυµένη µε πρόσθετη µεταλλική διατοµή «φρακαριστή» πάνω
στην κύρια (πλαστική). Επιπλέον, για τη στερέωση των αναρτήσεων θα χρησιµοποιούνται
µεταλλικές ενισχύσεις.
Οι διαστάσεις κατά την περιστροφή των κουφωµάτων περί κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα δεν
πρέπει να ξεπερνούν το 1,5m ενώ και η αναλογία πλάτους / ύψους θα πρέπει να λαµβάνει µέγιστη
τιµή

π
υ

= 1,25.

Το µέγεθος των διατοµών, τα πάχη των τοιχωµάτων, η µορφή, τα µεγέθη και οι µορφές των
ράβδων ενίσχυσης, η θέση των ράβδων ενίσχυσης µέσα στις διατοµές από PVC, οι µέθοδοι
συναρµολόγησης και συγκόλλησής τους, τα ειδικά τεµάχια, τα στεγανοποιητικά παρεµβλήµατα και
η θέση τους και τα εξαρτήµατα λειτουργίας και η θέση τους, οι πατούρες και τα πηχάκια
ΠΕΤΕΠ:03-08-04-00
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τοποθέτησης υαλοπινάκων, αποτελούν ευθύνη του παραγωγού των διατοµών. Θα πρέπει να
διατίθενται κατάλογοι των διατοµών κατά «σειρές» µε τα χαρακτηριστικά τους και πίνακες, καθώς
και γραφήµατα και τύποι υπολογισµού επάρκειας και ανταπόκρισης στις πιο πάνω απαιτήσεις σε
σχέση µε την µορφή και το µέγεθος των κουφωµάτων που είναι δυνατό να συντεθούν από κάθε
σειρά.
Ευθύνη του παραγωγού των διατοµών είναι και η παροχή οδηγών κοπής και συναρµολόγησης των
διατοµών και των ράβδων ενίσχυσης, καθώς και ο τρόπος τοποθέτησης έτοιµων κουφωµάτων στο
κτίριο, ώστε τα τοποθετηµένα κουφώµατα πραγµατικά να ανταποκρίνονται στα στοιχεία των
πινάκων, τα γραφήµατα και τους τύπους υπολογισµού. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να διατίθενται
έντυπα εγχειρίδια οδηγών κοπής, συναρµολόγησης και τοποθέτησης.
Ο εργοδότης, µαζί µε τις διατοµές, πρέπει ελεύθερα να µπορεί να προµηθευτεί και όλα τα πιο
πάνω έντυπα.
Αδυναµία του κατασκευαστή των διατοµών να παρέχει ελεύθερα τα πιο πάνω έντυπα, συνιστά
λόγο άρνησης αποδοχής των πιο πάνω προϊόντων.
Οι διατοµές θα είναι λείες, καθαρές και πλήρεις, χωρίς επιφανειακά και λοιπά ελαττώµατα από την
εξέλαση.
Το πάχος των τοιχωµάτων, η σκληρότητα και οι αντοχές πρέπει να ανταποκρίνονται στα
αναφερόµενα στους σχετικούς καταλόγους.

2.1.2.

Ειδικά τεµάχια σύνδεσης

Τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης όπως γωνίες, ταυ, συνδετήρες επέκτασης κλπ., θα είναι:
α) από χαλύβδινα εξ ολοκλήρου γαλβανισµένα εν θερµώ,
β) ανοξείδωτο χάλυβα.
Θα εφαρµόζουν ακριβώς στις διατοµές και θα εξασφαλίζουν την απαιτούµενη ακαµψία των
συνδέσεων µε βίδες αντίστοιχης ποιότητας.

2.1.3.

Ειδικά τεµάχια λειτουργίας

Ειδικά τεµάχια λειτουργίας (στροφείς, ράουλα κύλισης, κ.λπ.) θα είναι από:
α) αλουµίνιο για οικοδοµική χρήση, ανοδιωµένο σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12373, µε
πάχος 20 µm ± 2 µm ή ηλεκτροστατικά χρωµατισµένο σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ ISO 2360
β) ανοξείδωτο χάλυβα
γ) ράουλα teflon µε ένσφαιρους τριβείς.
Τα ειδικά τεµάχια θα έχουν τέτοια µορφή, ώστε να εφαρµόζουν ακριβώς στις διατοµές και θα
στερεώνονται µε βίδες αντίστοιχης ποιότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η άκαµπτη σύνδεση µε τα
πλαίσια, η στεγανότητα και η οµαλή αθόρυβη λειτουργία των κουφωµάτων.

2.2. ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ
Θα είναι από νεοπρένιο ή ελαστικό, µε αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και τις περιβαλλοντικές
συνθήκες. Θα πρέπει να διατηρούνται εύκαµπτα χωρίς παραµένουσα παραµόρφωση, τουλάχιστον
για 10 έτη από την τοποθέτησή του, µε ή χωρίς φορτίο από τις διατοµές, τους υαλοπίνακες και τα
άλλα συστατικά µέρη του κουφώµατος, σε θερµοκρασίες από – 40° C έως +80° C.
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2.3. ΚΟΛΛΕΣ
Ενός ή δύο συστατικών, για τη στεγανή συγκόλληση των διατοµών στις γωνίες κα τις
διασταυρώσεις των πλαισίων, καθώς και άλλων σηµείων.

2.4. ΚΟΙΛΕΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΟΜΕΣ ΓΙΑ ΨΕΥΤΟΚΑΣΕΣ
Κοίλες ορθογωνικές διατοµές κλειστές µε συνεχή ραφή ή ανοιχτές, µορφής C, γαλβανισµένες εν
θερµώ (σύµφωνα µε EN 10142:2000:Continuously hot-dip zinc coated low carbon steels strip and
sheet for cold forming - Technical delivery conditions -- Χαλυβδοελάσµατα και Χαλυβδοταινίες
χαµηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα για ψυχρή διαµόρφωση, µε συνεχή επιψευδαργύρωση εν
θερµώ. -Τεχνικές συνθήκες παράδοσης) µεγέθους όπως ορίζεται στα εγχειρίδια του κατασκευαστή
των σειρών των διατοµών από u-PVC. Το υλικό κατασκευής της ψευτόκασας θα πρέπει να είναι
συµβατό µε το πλαστικό υλικό της διατοµής του κουφώµατος που θα στηριχθεί.

2.5. ΜΑΣΤΙΧΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΑΡΜΩΝ
Σφραγιστικά υλικά πληρούντα τις απαιτήσεις της αντίστοιχης ΠΕΤΕΠ για την εξασφάλιση της
στεγανότητας των κασών των κουφωµάτων µε τους τοίχους και τα άλλα οικοδοµικά στοιχεία µε τα
οποία εφάπτονται. Το υλικό κατασκευής της µαστίχας σφράγισης θα πρέπει να είναι συµβατό µε το
πλαστικό υλικό της διατοµής του κουφώµατος στο οποίο θα γίνει η αρµολόγηση.

2.6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
Χηµικά ή εκτονούµενα βύσµατα από τον τρέχοντα κατάλογο κατασκευαστή πιστοποιηµένου κατά
το ∆ιεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001. Τα συστήµατα στερέωσης θα είναι ανθεκτικά στην
σκουριά και την διάβρωση και θα έχουν αφαιρούµενη βίδα ή βιδωτό παξιµάδι ικανά να αντέξουν τα
φορτία της κατασκευής που θα στηρίξουν.

2.7. ΕΤΟΙΜΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
Έτοιµα κουφώµατα θα επιλέγονται από τους τρέχοντες καταλόγους κατασκευαστών, οι οποίοι θα
υποδεικνύουν και τον τρόπο τοποθέτησής τους, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της
παρούσας ΠΕΤΕΠ καθώς και της Μελέτης του έργου.
Συγκεκριµένα:
α) Θέση, διαστάσεις, µορφή, λειτουργία, φορά ανοίγµατος, υλικά κατασκευής και εξοπλισµός,
β) Ηχοµονωτική ικανότητα, θερµοµονωτική ικανότητα, αντοχή στον χρόνο
γ) Αεροπερατότητα, υδατοπερατότητα, αντίσταση στην ανεµοπίεση, µηχανική αντοχή, αντοχή στην
χρήση, βαλιστική αντοχή κλπ., µε βάση τα πρότυπα διατύπωσης και ελέγχου τους.
Πρόσθετα, για την αποφυγή περάσµατος µεταξύ κάσας και κινητού υαλοστασίου θα πρέπει να
επιλέγονται διατοµές πολλαπλών θαλάµων (βλ. Παράρτηµα 1) ενώ για την αποφυγή ρηγµάτωσης
της κάσας από τα οικοδοµικά στοιχεία του κουφώµατος θα πρέπει να υπάρχει εύκαµπτη σύνδεσή
της µε τα γύρω στοιχεία (βλ. Παράρτηµα 2).
Προϋπόθεση για την επιλογή κατασκευαστή τυποποιηµένων κουφωµάτων είναι η παροχή
επίσηµων εγγράφων πιστοποίησης των πιο πάνω χαρακτηριστικών των έτοιµων κουφωµάτων και
οι οδηγίες τοποθέτησης και λοιπών απαιτήσεων.
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Κατά την κατασκευή του έργου θα πρέπει να έχουν ληφθεί υπ’ όψη οι απαιτούµενες ανοχές καθώς
και τυχόν απαίτηση εγκατάστασης στηριγµάτων, παροχών κλπ. σύµφωνα µε τις οδηγίες του
παραγωγού των κουφωµάτων για τη σωστή τοποθέτηση και εύρυθµη λειτουργία τους.

2.8. ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα ελέγχονται, ώστε να επιβεβαιώνεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο ότι
είναι τα εγκεκριµένα ώστε να επιτραπεί η ενσωµάτωσή τους στο έργο. Ο εργοδότης έχει το
δικαίωµα να ζητήσει δοκιµιοληψία και διενέργεια δοκιµασιών από πιστοποιηµένο εργαστήριο αν
υπάρχουν αµφιβολίες ως προς την συµµόρφωση προς τα πρότυπα.

2.8.1.

Κουφώµατα επί µέτρω

Τα υλικά θα προσκοµιστούν συσκευασµένα στο εργαστήριο του κατασκευαστή όπου και θα
διενεργηθεί ο απαιτούµενος έλεγχος για την παραλαβή τους όπως καθορίζεται στην παρούσα
ΠΕΤΕΠ.

2.8.2.

Έτοιµα κουφώµατα

Έτοιµα κουφώµατα θα πρέπει να παραδίδονται µέσα στις συσκευασίες τους, συνοδευµένα από τα
εξαρτήµατα στερέωσης και λειτουργίας και προστατευµένα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή. Θα συνοδεύονται από παραστατικά έγγραφα στα οποία θα αναφέρεται το είδος, η
ποσότης και το έργο, καθώς και από τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης µε τα πρότυπα και τις λοιπές
απαιτήσεις του έργου.
Ελλείψεις στη συσκευασία, τα εξαρτήµατα στερέωσης και λειτουργίας και τα έγγραφα συνοδείας
συνιστούν λόγο άρνησης παραλαβής τους στο εργοτάξιο.

2.9. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
2.9.1.

Κουφώµατα επί µέτρω

Ο κατασκευαστής κουφωµάτων πρέπει να διαθέτει στο εργαστήριό του κατάλληλα διαµορφωµένο
κλειστό αεριζόµενο χώρο για την προσωρινή αποθήκευση των συνθετικών ράβδων και των
ράβδων ενίσχυσης. Η αποθήκευση θα γίνεται χωριστά για κάθε έργο.
Οι ράβδοι πρέπει να αποθηκεύεται οριζόντια πάνω σε τάκους ώστε να µην κινδυνεύουν να
παραµορφωθούν από φορτία, τυχαία κτυπήµατα και άλλες κακώσεις. Κατ’ αντίστοιχο τρόπο, αλλά
κατακόρυφα, θα αποθηκεύονται τα έτοιµα κουφώµατα µέχρι να µεταφερθούν στο εργοτάξιο.
Όλα τα επιµέρους εξαρτήµατα θα αποθηκεύονται µέσα στις συσκευασίες τους µέχρι να
ενσωµατωθούν στα κουφώµατα.
Συναρµολογηµένα κουφώµατα θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο συσκευασµένα, έτσι ώστε να
αποκλείονται φθορές. Τα εξαρτήµατά τους θα αποθηκεύονται όπως ανωτέρω καθορίζεται.
Κουφώµατα µε φθορές που επηρεάζουν την εµφάνιση, την αντοχή, τη σωστή και σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές λειτουργία δεν θα γίνονται δεκτά πριν επισκευαστούν ή αντικατασταθούν.

2.9.2.

Έτοιµα κουφώµατα

Η αποθήκευσή τους θα γίνει σε κλειστό αεριζόµενο χώρο, σε όρθια θέση και σύµφωνα µε τις
υποδείξεις του κατασκευαστή τους, ώστε να µην υποστούν την παραµικρή αλλοίωση των
χαρακτηριστικών τους.
Οµοίως θα διενεργούνται και οι µεταφορές τους µέσα στο εργοτάξιο.
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3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Τα κουφώµατα θα κατασκευάζονται στο εργοστάσιο ή το εργαστήριο έµπειρου εξειδικευµένου
κατασκευαστή, από έµπειρο και εξειδικευµένο προσωπικό υπό την καθοδήγησή του.
Στο εργοτάξιο θα εκτελούνται µόνον εργασίες τυχόν συναρµολόγησης κουφωµάτων που δε
µπορούν λόγω µεγέθους να µεταφερθούν συναρµολογηµένα καθώς και ενσωµάτωσής τους στο
έργο από ειδικευµένο προσωπικό του κατασκευαστή, υπό την καθοδήγηση του ίδιου ή εργοδηγού
του µε εµπειρία σε παρόµοια έργα.
Το εργοστάσιο – εργαστήριο του κατασκευαστή θα λειτουργεί νόµιµα και θα διαθέτει όλο τον
απαιτούµενο σταθερό και κινητό εξοπλισµό για την κατεργασία αλουµινίου προς κατασκευή
κουφωµάτων. Ο εξοπλισµός θα βρίσκεται σε άριστη κατάσταση από άποψη λειτουργίας και
ασφάλειας.
Το συνεργείο τοποθέτησης κουφωµάτων επίσης θα διαθέτει όλο τον απαιτούµενο εξοπλισµό και
εργαλεία για τυχόν επιτόπου συναρµολόγηση και ενσωµάτωση κουφωµάτων στο έργο, (εξοπλισµό
µεταφοράς και χάραξης, εργαλεία χειρός ηλεκτροκίνητα και µηχανοκίνητα) σε άριστη λειτουργικά
κατάσταση. Τυχόν ελλείψεις θα αποκαθίστανται χωρίς καθυστέρηση.
Ο κατασκευαστής και το προσωπικό του θα συµµορφώνονται µε τους κανόνες ασφάλειας και
υγιεινής και θα διαθέτουν και θα χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (Μ.Α.Π.).
Τυχόν εντολές του επιβλέποντα θα δίδονται προς τον κατασκευαστή, ο οποίος θα έχει την ευθύνη
για περαιτέρω εφαρµογή.
Ο εργοδότης µπορεί να ζητήσει την κατασκευή δείγµατος τυπικού κουφώµατος του κτιρίου, το
οποίο θα τοποθετηθεί στην θέση του ευθύς ως καταστεί δυνατό.

3.2. ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Εφ’ όσον έχει εξασφαλιστεί η ακρίβεια των κατασκευών µε βάση τα σχέδια και τις περιγραφές του
έργου και υπάρξει έγκριση της Επίβλεψης, µπορούν να αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής
κουφωµάτων στο εργοστάσιο-εργαστήριο του κατασκευαστή, ώστε τα ενσωµατούµενα στις
χονδροκατασκευές στοιχεία των κουφωµάτων (ψευτόκασες, στηρίγµατα κλπ.) να τοποθετούνται σ’
αυτές παράλληλα.
Τα κουφώµατα θα τοποθετούνται µετά το πέρας των επιχρισµάτων, των χυτών δαπέδων και των
επικαλύψεων τοίχων και δαπέδων µε πλακίδια, µάρµαρα, κάθε είδους πλάκες και παρόµοια,
ειδάλλως είναι δυνατό να προκληθούν βλάβες.

3.3. ΧΑΡΑΞΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ – ΑΠΟ∆ΟΧΗ
Πριν από την τοποθέτηση των ψευτοκασών και των στηριγµάτων των κουφωµάτων θα διενεργείται
έλεγχος των κατασκευών, στις οποίες θα στερεωθούν τα κουφώµατα για πιστοποίηση, ότι
βρίσκονται στην προβλεπόµενη κατάσταση, µέσα στις επιτρεπόµενες ανοχές και εξασφαλίζουν
κατάλληλο υπόβαθρο για την υποδοχή των κουφωµάτων, σύµφωνα µε τα πρότυπα, τα σχέδια και
τις περιγραφές του έργου. Στην κατασκευή θα αποτυπώνονται οι θέσεις των απαιτούµενων
παροχών λειτουργίας και ασφάλειας όπως π.χ. ηλεκτρικές παροχές για αυτόµατη λειτουργία,
καλωδιώσεις συστηµάτων συναγερµού, καλωδιώσεις πυρανίχνευσης, θέσεις και στηρίγµατα
συστηµάτων αντιβάρων, θέσεις οδηγών κύλισης, θέσεις συστηµάτων ασφάλισης στην ανοικτή ή
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κλειστή θέση κλπ. και τέλος οι στάθµες των κατωφλίων, των ποδιών και όλων των σχετικών µε τα
κουφώµατα στοιχείων, τα οποία θα ελέγξει και θα εγκρίνει ο εργοδότης.

3.4. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
Ο συντονισµός παράπλευρων εργασιών αποτελεί µέρος της ευθύνης του εργολάβου των
κουφωµάτων.
Στηρίγµατα ψευτοκασών και σταθερών πλαισίων, σωληνώσεις και καλωδιώσεις παροχών
λειτουργίας, στηρίγµατα αντίβαρων, υποδοχές οδηγών, κατώφλια, ποδιές κλπ., πρέπει να
κατασκευάζονται συντονισµένα ώστε να βρίσκονται στη σωστή θέση την κατάλληλη στιγµή,
διαφορετικά οι εργασίες θα διακόπτονται µέχρι να επιτευχθεί ο απαιτούµενος συντονισµός και
τυχόν ζηµίες από καθυστερήσεις και σφάλµατα θα καταλογίζονται στο υπαίτιο συνεργείο.

3.5. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
3.5.1.

Γειτονικές κατασκευές (ποδιές, µονώσεις κλπ.)

Τοίχοι εξωτερικοί και εσωτερικοί, διαχωριστικά πετάσµατα, στέγες και δώµατα στα οποία θα
ενσωµατωθούν κουφώµατα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον µία εβδοµάδα νωρίτερα
ώστε να παρέχουν στέρεο υπόβαθρο.
Γενικά δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιµασία τους, εκτός αν δεν ανταποκρίνονται στα
προκαθορισµένα µεγέθη και τις ανοχές, οπότε πρέπει να διορθώνονται από τα υπαίτια συνεργεία,
χωρίς επιβάρυνση του εργοδότη (βλ. αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ).

3.5.2.

Ράβδοι κατασκευής ψευτοκασών και ράβδοι ενίσχυσης

Οι ράβδοι κατασκευής ψευτοκασών θα ταξινοµηθούν κατά είδος, θα υπολογισθούν τα απαιτούµενα
από κάθε είδος µήκη, ώστε να αντιστοιχηθούν στα διατιθέµενα µήκη και να επιτευχθεί
ορθολογιστική χρήση και βέλτιστη αξιοποίησή τους, θα σηµαδευτούν και θα προωθηθούν προς
κοπή και κατεργασία.

3.5.3.

Ράβδοι u-PVC και λοιπά υλικά

Ράβδοι, διατοµές και επιµέρους υλικά, αφού ελεγχθούν ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της
παραγράφου 2 του παρόντος, θα ταξινοµηθούν κατά είδος και θα υπολογισθούν τα απαιτούµενα
µήκη από κάθε είδος ώστε να αντιστοιχηθούν στα διατιθέµενα τεµάχια ράβδων και να επιτευχθεί
ορθολογιστική χρήση και η βέλτιστη αξιοποίησή τους.
Στη συνέχεια θα κοπούν, θα τρυπηθούν και αφού διαµορφωθούν, θα συναρµολογηθούν σε
κουφώµατα.

3.6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
3.6.1.

Κατασκευή και τοποθέτηση ψευτοκασών

Πλαίσια από κλειστές ορθογωνικές διατοµές ή διατοµές C, εν θερµώ γαλβανισµένες (ΕΛΟΤ ΕΝ
10143) µε ελάχιστο πάχος τοιχώµατος 1,8 mm και στηρίγµατα από εν θερµώ γαλβανισµένες λάµες
50x3 mm, συγκολληµένες µε ραφή στα πλαίσια.
Η συναρµολόγηση των πλαισίων στις γωνίες θα γίνεται µε κοπή κατά 45° και πλήρη συγκόλληση
(ραφή).
Το γαλβάνισµα θα αποκαθίσταται µε τοπικό καθαρισµό και ψυχρό γαλβάνισµα δύο στρώσεων στις
συγκολλήσεις και τα άλλα σηµεία τραυµατισµού του θερµού γαλβανίσµατος.

8/17

ΠΕΤΕΠ:03-08-04-00

Σε ορισµένους τύπους κουφωµάτων (π.χ. θύρες, ορισµένα συρόµενα παράθυρα - θύρες, είναι
δυνατό οι ψευτόκασες κάτω να είναι ανοικτές (προφίλ Π), οπότε η ακαµψία θα εξασφαλίζεται κατά
τη µεταφορά και τοποθέτηση µε αφαιρούµενους συνδέσµους.

3.6.2.

Γενικές απαιτήσεις κατασκευής κουφωµάτων

Οι εργασίες θα εκτελεστούν µε ακρίβεια το πολύ 0,5 mm, σύµφωνα µε τους κανόνες των σχετικών
προτύπων.
Η κοπή, το "γώνιασµα", το τρύπηµα, το πρεσάρισµα κλπ. θα γίνονται µε τα κατάλληλα µηχανικά
εργαλεία, ώστε να προκύπτουν οι µορφές που προβλέπονται στα εγχειρίδια του κατασκευαστή των
«σειρών» διατοµών. Θα πρέπει να είναι καθαρές, χωρίς ελαττώµατα και µε ακρίβεια τέτοια ώστε τα
συνδεόµενα µέρη και τα ειδικά τεµάχια να εφάπτονται σε όλη τους την επιφάνεια και οι βίδες να
περνούν ακριβώς και κάθετα στις επιφάνειες.
Οι συνδέσεις µε συγκόλληση θα κατασκευάζονται όπως ακριβώς περιγράφονται στα εγχειρίδια του
κατασκευαστή των «σειρών» διατοµών ενώ οι αρµοί θα φαίνονται ίσιοι.
Οι διαλύτες και οι κόλλες θα επαλείφονται µε προσοχή, ώστε να περιβάλλουν τις συγκολλούµενες
επιφάνειες και στη συνέχεια υπό ελεγχόµενες θερµοκρασίες, όπως συνιστά ο κατασκευαστής τους,
θα αφήνονται να στερεοποιηθούν τελείως. Ξεχειλίσµατα θα καθαρίζονται εγκαίρως ώστε να µην
αφήνουν λεκέδες.
Οι βίδες και τα µεταλλικά στοιχεία σύνδεσης και λειτουργίας θα είναι χωνευτά και αφανή.
Οι παρουσιαζόµενες τελικές επιφάνειες θα είναι λείες και δεν θα παρουσιάζουν κανένα ελάττωµα
(ίχνη από την κατεργασία, λεκέδες, λειψάδες κλπ.) που µπορεί να βλάψει την εµφάνισή τους.

3.6.3.

Γενικές απαιτήσεις τοποθέτησης

Κατά την τοποθέτηση, οι κάσες θα στερεώνονται σταθερά στις ψευτόκασες µε κατάλληλες βίδες
ανά 100 mm από τα άκρα και ανά 300 mm στα οριζόντια και τα κατακόρυφα στοιχεία τους - εκτός
αν στα εγχειρίδια του κατασκευαστή ορίζεται διαφορετικά, µε την ορισµένη από τον κατασκευαστή
των σειρών των διατοµών ανοχή - ώστε να αντέχουν όλα τα φορτία και να επιτυγχάνεται η
σφράγιση µεταξύ τοίχων και κασών µε τα προβλεπόµενα υλικά.
Θα τοποθετούνται όλα τα απαραίτητα προσωρινά υποστηρίγµατα και αντηρίδες χωρίς να
προκαλούνται φθορές στις υποστηριζόµενες και παρακείµενες κατασκευές.
Όλες οι κατασκευές θα στερεώνονται στο κτίριο κατά τρόπο αφανή µε τα στηρίγµατα που
προδιαγράφονται στο παρόν. Απ’ ευθείας κάρφωµα σε σκυρόδεµα και οπτοπλινθοδοµές δεν
επιτρέπεται. Όπου απαιτείται θα χρησιµοποιείται αποτύπωµα οδηγός (πατρόν) για την σωστή
τοποθέτηση των στηριγµάτων.
Όλα τα εργαλεία θα χρησιµοποιούνται µε προσοχή και δε θα διευρύνονται οι οπές πέρα από το
µέγεθος των βιδών και των τυχόν διακοσµητικών καλυµµάτων τους.
∆εν θα οριστικοποιούνται συνδέσεις, στηρίξεις κλπ. πριν: α) ευθυγραµµιστούν και αλφαδιαστούν
στις θέσεις τους όλα τα στοιχεία της κατασκευής, β) ελεγχθεί και συµπληρωθεί η προστασία των
αφανών τµηµάτων τους µε την κατάλληλη επιφανειακή επεξεργασία και γ) γίνει έλεγχος από την
Επίβλεψη.
Όλα τα στοιχεία των κουφωµάτων θα τοποθετούνται σε καθαρά και στέρεα υπόβαθρα και θα
ενσωµατώνονται κατά τρόπο που να αποκλείει τη σκουριά και τη διάβρωση των µεταλλικών
στηριγµάτων.
α) Φύλλα
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Επιβάλλεται κάθε κάσα να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα φύλλα µε τις υποδοχές στροφέων,
κλειδαριάς και λοιπών εξαρτηµάτων έτοιµες από το εργοστάσιο – εργαστήριο του
κατασκευαστή-εργολάβου.
Κάσα και φύλλα θα είναι σηµασµένα έτσι ώστε να µπορούν να αντιστοιχηθούν άµεσα. Ευθύς ως
επιτρέπει η πρόοδος των εργασιών θα τοποθετούνται και θα ρυθµίζονται τα φύλλα, έτσι ώστε
να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ανοχών της παρούσας και να λειτουργούν αβίαστα και
αθόρυβα.
β) Υαλοπίνακες
Η τοποθέτηση των υαλοπινάκων και η σφράγιση θα γίνεται σύµφωνα µε την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ.
Παράλληλα θα ελέγχονται και να καθαρίζονται νεροχύτες και οπές αποστράγγισης για να
λειτουργούν σωστά.
γ) Παρεµβύσµατα στεγανότητας
Παρεµβύσµατα στεγανότητας θα τοποθετούνται και θα ασφαλίζονται στις υποδοχές τους, όπως
ορίζεται στα εγχειρίδια συναρµολόγησης.
Στις γωνίες τα παρεµβύσµατα θα µισοκόβονται έτσι, ώστε να γυρίζουν συνεχή και να
επιτυγχάνεται η στεγανότητα σε νερό και αέρα.
δ) Μηχανισµοί λειτουργίας – πλάκες προστασίας
Τοποθετούνται τελευταία, ώστε να ρυθµιστούν µε την µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια στα
ολοκληρωµένα κουφώµατα. Τοποθέτηση και ρυθµίσεις θα γίνουν σύµφωνα µε τις οδηγίες των
κατασκευαστών τους, µε την βοήθεια πατρόν που εµπεριέχονται στις συσκευασίες τους.

3.7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Κατά και µετά την τοποθέτηση συνθετικών κουφωµάτων θα λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα
προστασίας τους, ώστε να µην υποστούν ζηµίες από επόµενες εργασίες µέχρι την παράδοση του
έργου.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

4.1. ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Καθηµερινά θα διενεργείται έλεγχος από τον εργοδότη είτε στο εργοστάσιο-εργαστήριο του
κατασκευαστή, είτε στο εργοτάξιο, ότι υλικά και εργασίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της
παρούσας ΠΕΤΕΠ και τα κατασκευαζόµενα κουφώµατα δεν αποκλίνουν από τις οριζόµενες στο
4.2 του παρόντος ανοχές.
Τα κουφώµατα κρίνονται απορριπτέα όταν διαπιστώνεται ότι:
α) δεν ακολουθούνται τα σχέδια και οι περιγραφές του έργου και οι συµβατικά δοσµένες εντολές
του εργοδότη.
β) δεν ακολουθούνται οι οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια του κατασκευαστή των διατοµών
αλουµινίου.
γ) δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του παρόντος σχετικά µε την ποιότητα των υλικών, την
ποιότητα και ακρίβεια της εργασίας, την αρτιότητα και ακρίβεια της τοποθέτησης και τις
συνθήκες κατασκευής και τοποθέτησης.
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δ) δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις λειτουργίας των κουφωµάτων όπως έχουν οριστεί στα σχέδια,
τις περιγραφές του έργου και το παρόν.
ε) δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις επίδοσης των κουφωµάτων όπως έχουν οριστεί στα σχέδια,
τις περιγραφές του έργου και το παρόν.
Ο εργολάβος υποχρεούται να ανακατασκευάσει ή να επισκευάσει κάθε κούφωµα που έχει κριθεί
ως απορριπτέο µε τη χρήση νέων υλικών, χωρίς απαίτηση για επιπλέον αποζηµίωση.

4.2. ΑΝΟΧΕΣ
Οι ορθές γωνίες των πλαισίων δεν θα έχουν καµία απόκλιση.
Απόκλιση στις κάσσες 2 ‰
Καµία ανοχή για εξαρτήµατα και λοιπά στοιχεία του ίδιου τεµαχίου (π.χ. στροφείς, κλειδαριές,
χειρολαβές σε σχέση µε τα ξύλα) δε θα γίνεται αποδεκτή.
Οι ανοχές στα τυποποιηµένα κουφώµατα θα είναι σύµφωνες µε τις τιµές των κατασκευαστών τους.
Τα φύλλα θα είναι επίπεδα, χωρίς κοιλότητες, ελεγχόµενα µε πήχη σε οποιαδήποτε θέση.
Τα θυρόφυλλα όταν είναι ανοικτά θα παραµένουν ακίνητα σε οποιαδήποτε θέση (χωρίς ρεύµα
αέρος) µε ανεκτή απόκλιση από την κατακόρυφη 1 mm.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5.1. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα
α) να συµµορφώνονται στην οδηγία 92/57/EE, «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας
προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» ,και στην Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα υγιεινής και
ασφάλειας (Π.∆ 778/80, Π.∆ 399/94, Π.∆ 105/95, Π.∆. 16/96, Π.∆ 17/96, Π.∆ 90/99, Π.∆ 159/99
, κ.λ.π.).
β) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ). ∆ηλαδή:
•

Προστατευτική ενδυµασία: EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. ∆οκιµή
αντοχής σε διάτρηση.

•

Προστασία χεριών και βραχιόνων: EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks
-- Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων.

•

Προστασία κεφαλιού: EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -Κράνη προστασίας.

•

Προστασία ποδιών: EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2.
Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας για
επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004).

γ) Να παίρνουν κατάλληλα µέτρα για την µη εισπνοή επιβλαβών πτητικών οργανικών ενώσεων
(πχ ακετόνη, εξανάλη από την χρήση της µοριοσανίδας)
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5.2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
Καθ όλη τη διάρκεια των εργασιών και στο τέλος κάθε εργάσιµης ηµέρας, οι χώροι θα καθαρίζονται
από κατάλοιπα επεξεργασίας αλουµινίου, θα διακόπτεται κεντρικά η παροχή ηλ. ρεύµατος στα
ηλεκτροκίνητα εργαλεία και θα σφραγίζονται τα κουτιά µε τις κόλλες και τυχόν χρώµατα για να
ελαχιστοποιούνται κίνδυνοι πυρκαγιάς και να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, οµαλής και
σωστής εκτέλεσης των εργασιών.
Με το πέρας των εργασιών κατασκευής και τοποθέτησης κουφωµάτων, τον έλεγχο και την
αποδοχή τους από τον εργοδότη, ανά αυτοτελές τµήµα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισµός
του συνεργείου κατασκευής και τοποθέτησης, θα αποµακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα
καθαρίζονται τα πατώµατα, θα αποκοµίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι
χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει άµεσα τις επόµενες εργασίες.

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επιµέτρηση των εργασιών που περιλαµβάνονται στην παρούσα ΠΕΤΕΠ γίνεται σύµφωνα µε τα
καθορισµένα στα συµβατικά τεύχη του έργου, µε βάση τα αντίστοιχα άρθρα των Ενιαίων
Αναλυτικών Τιµολογίων του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο
ΠΕΡΑΣΜΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΣΑΣ ΚΑΙ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΟΥ
Για την αποφυγή περάσµατος του νερού µεταξύ κάσας και κινητού υαλοστασίου απαιτείται να
χρησιµοποιούνται διατοµές µε πολλαπλούς θαλάµους που δίδουν την δυνατότητα απορροής των
νερών που θα περάσουν στην πατούρα τοποθέτησης των υαλοπινάκων, ως και µεταξύ κάσας και
υαλοστασίου.

Σηµείωση
Οι διατοµές πολλαπλών θαλάµων παρουσιάζουν:
-

Καλύτερες θερµοµονωτικές ιδιότητες

-

Προστατεύουν τις µεταλλικές ενισχύσεις διότι το νερό δεν διέρχεται από τους κεντρικούς
θαλάµους όπου τοποθετούνται οι ενισχύσεις

- Επιτρέπεται καλύτερη στερέωση των σιδερικών ανάρτησης όταν δεν υπάρχουν (κακώς)
µεταλλικές ενισχύσεις
Για την αποφυγή περάσµατος νερού µεταξύ κάσας και κινητού υαλοστασίου δεν αρκούν µόνο οι
πολλαπλοί θάλαµοι.
Απαιτείται κατάλληλη διάταξη των πολλαπλών θαλάµων που να επιτρέπει εκτός της απορροής των
νερών:
-

∆ιαµόρφωση νεροχύτου

-

Τοποθέτηση παρεµβύσµατος στην σωστή τους θέση (µη προσβολή από υπεριώδη ακτινοβολία
και µη καταστροφή τους από τις υψηλές θερµοκρασίες που αναπτύσσονται στις επιφάνειες των
PVC)

Προς τούτο πρέπει:
-

Να ισχύουν οι διαστάσεις a και b

-

Τα παρεµβύσµατα να τοποθετούνται εσωτερικά

ΠΕΤΕΠ:03-08-04-00
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Για την αποφυγή περάσµατος νερού µεταξύ κάσας και κινητού υαλοστασίου πρέπει:
-

Τα παρεµβύσµατα εκτός που να τοποθετούνται εσωτερικά να είναι από πολυµερισµένο
χλωροπρένιο ή Αιθυλενικό-προπυλενικό-Τετραπολυµερικό καουτσούκ µε συµβολισµό EPDM
και να συνοδεύονται από σχετικό πιστοποιητικό.

- Τα παρεµβύσµατα (τσιµούχες) πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 20mm από το συλλεκτήριο
αυλάκι και να τοποθετούνται πάνω από πιθανή ανώτατη στάθµη νερών στο συλλεκτήριο
αυλάκι.
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Σηµείωση
Εάν συµβεί το αντίθετο, τα παρεµβύσµατα θα καταπονούνται από το νερό (από τα διαδοχικά
περάσµατα σε υγρή και στεγνή κατάσταση).
Για την αποφυγή περάσµατος µεταξύ κάσας και κινητού υαλοστασίου πρέπει:
-

Τα παρεµβύσµατα (τσιµούχες) στις γωνίες δεν κολλούνται µε λοξοτόµηση, αλλά
χρησιµοποιούνται ειδικά γωνιακά τεµάχια και η κόλληση µε τα ευθύγραµµα τµήµατα, γίνεται
µετά τις γωνίες.

-

Η τοποθέτηση των παρεµβυσµάτων (τσιµούχες) πρέπει να γίνεται σε µήκη κατά τι µεγαλύτερα
του µήκους της εγκοπής δεδοµένου ότι οι τσιµούχες συρρικνούνται, καταπονούνται στις γωνίες
εάν είναι τεντωµένες και τελικά σχίζονται.

-

Τα παρεµβύσµατα να µη κολλούνται στις εγκοπές. Έχουν µικρότερη διάρκεια ζωής από τα
κουφώµατα οπότε θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν.

ΠΕΤΕΠ:03-08-04-00
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Για την αποφυγή περάσµατος νερού µεταξύ κάσας και κινητού υαλοστασίου πρέπει:
-

Να υπάρχει πάντοτε ένας θάλαµος συλλογής του βρόχινου νερού διαστάσεων τουλάχιστον
10Χ15mm.

-

Οι οπές απορροής του θαλάµου συλλογής νερών όπως και οι υπόλοιπες οπές των εξωτερικών
διαµερισµάτων, πρέπει να έχουν διαστάσεις 5Χ15mm (σχισµές) ή διαµέτρους Φ8 και σε αριθµό
τουλάχιστον 3 ανά τρέχον µέτρο.

-

Στον θάλαµο συλλογής νερών πρέπει να επικρατεί η αυτή πίεση µε τον εξωτερικό αέρα γιατί
αλλιώτικά εµποδίζεται η οµαλή απορροή του νερού. Γι’ αυτό τον λόγο πρέπει να υπάρχει µία
ανοικτή σχισµή στο Α.

-

Το έξω τοίχωµα του εξωτερικού θαλάµου, να καταλήγει σε νεροσταλάκτη στο σηµείο Β.

-

Η απορροή των νερών να µην γίνεται από τους θαλάµους όπου έχουν ενσωµατωθεί οι
µεταλλικές ενισχύσεις.

1.2 Κίνδυνος ρηγµάτωσης κάσας λόγω άκαµπτης σύνδεσης µε τα οικοδοµικά στοιχεία του ανοίγµατος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ο
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΣΑΣ ΛΟΓΩ ΑΚΑΜΠΤΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
Υπάρχει πάντοτε κίνδυνος παραµορφώσεων της κάσας και ρηγµάτωσής της όταν µεταφέρονται
φορτία από τα οικοδοµικά στοιχεία και όταν παρεµποδίζονται οι θερµικές µεταβολές µήκους.
Για την αποφυγή των ως άνω κινδύνων πρέπει:
-

Η στερέωση της κάσας να γίνεται µε ειδικά γαλβανισµένα τζινέτια συρταρωτά στους πίσω
οδηγούς της κάσας.

-

Οι αποστάσεις των τζινετιών να είναι ≤0,60m και σε 0,25m από την γωνία.

-

Να αποφεύγεται η στερέωση µε βίδες διότι αναγκαστικά θα τρυπηθούν οι θάλαµοι µε µεταλλικές
ενισχύσεις.

Όταν ο υπάρχον αρµός µεταξύ κάσας και οικοδοµικών στοιχείων κουφώµατος γεµίσει µε κονίαµα,
είναι βέβαιο ότι σε λίγο θα παρουσιασθούν ρηγµατώσεις.
Για την αποφυγή των ρηγµατώσεων αυτών πρέπει οι αρµοί:
-

Να γεµίζουν µ΄ αφρώδες υλικό κλειστών κυψελών

-

Να σφαγιάζονται µέσα και έξω µ΄ ελαστικό στόκο )σιλικόνη= αφού ασταρωθούν

-

Να καλύπτονται µε αρµοκάλυπτρα πλαστικά ή αλουµινίου δυνάµενα ν΄ αφαιρούνται
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