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ΕικΕικ. 1 . 1 ΞύλινοΞύλινο
 

υπόστεγουπόστεγο
 

μετάμετά
 

απόαπό
 

πυρκαγιάπυρκαγιά
 ((αριστεράαριστερά). ). ΟιΟι

 
δοκοίδοκοί

 
διατηρούνδιατηρούν

 
τηντην

 
ακεραιότηταακεραιότητα

 τηςτης
 

κατασκευήςκατασκευής
 

((δεξιάδεξιά).).



ΕικΕικ. 2 . 2 
ΚορμόσπιταΚορμόσπιτα



ΣχΣχ. 1 . 1 ΛεπτόςΛεπτός ξύλινοςξύλινος
σκελετόςσκελετός

 
διώροφηςδιώροφης

 
κατοικίαςκατοικίας





ΣχΣχ. 2 . 2 ΤαΤα δύοδύο στάδιαστάδια φωτιάςφωτιάς ενόςενός κτηρίουκτηρίου: : ΤοΤο αρχικόαρχικό
στάδιοστάδιο καικαι τοτο στάδιοστάδιο τηςτης πλήρουςπλήρους ανάπτυξηςανάπτυξης τηςτης φωτιάςφωτιάς



ΣχΣχ. 3 . 3 ΣύστημαΣύστημα
αναχαίτισηςαναχαίτισης τηςτης φωτιάςφωτιάς
στοπστοπ φωτιάςφωτιάς σεσε πολλαπλήπολλαπλή
σύνδεσησύνδεση τοίχωντοίχων καικαι
πατώματοςπατώματος, , στοστο άνωάνω μέροςμέρος
αναρτημένουαναρτημένου οριζόντιουοριζόντιου
ταβανιούταβανιού καικαι στηστη μετώπημετώπη
ξύλινηςξύλινης σκάλαςσκάλας..



ΣχΣχ. 4 . 4 ΔυνατότηταΔυνατότητα εξωτερικήςεξωτερικής επικάλυψηςεπικάλυψης
τοίχωντοίχων κατοικιώνκατοικιών μεμε ξύλινηξύλινη επένδυσηεπένδυση στιςστις
διάφορεςδιάφορες χώρεςχώρες..



ΣχΣχ. 5 . 5 ΔυνατότηταΔυνατότητα χρησιμοποίησηςχρησιμοποίησης εσωτερικήςεσωτερικής
επένδυσηςεπένδυσης τοίχωντοίχων καικαι ταβανιώνταβανιών σεσε διαμερίσματαδιαμερίσματα
στιςστις διάφορεςδιάφορες χώρεςχώρες..



ΣχΣχ. 6 . 6 ΔυνατότηταΔυνατότητα χρησιμοποίησηςχρησιμοποίησης εσωτερικήςεσωτερικής
επένδυσηςεπένδυσης τοίχωντοίχων καικαι ταβανιώνταβανιών σεσε εξόδουςεξόδους
διαφυγήςδιαφυγής πολυκατοικιώνπολυκατοικιών στιςστις διάφορεςδιάφορες χώρεςχώρες



ΣχΣχ. 7 . 7 ΜέγιστεςΜέγιστες τιμέςτιμές αντίστασηςαντίστασης στηστη φωτιάφωτιά γιαγια
διαχωριστικούςδιαχωριστικούς τοίχουςτοίχους σεσε διάφορεςδιάφορες χώρεςχώρες..



ΣχΣχ. 7 . 7 ΜέγιστεςΜέγιστες τιμέςτιμές αντίστασηςαντίστασης στηστη φωτιάφωτιά γιαγια
φέροντεςφέροντες καικαι διαχωριστικούςδιαχωριστικούς τοίχουςτοίχους σεσε
διάφορεςδιάφορες χώρεςχώρες..



ΣχΣχ. 7 . 7 ΜέγιστεςΜέγιστες τιμέςτιμές αντίστασηςαντίστασης στηστη φωτιάφωτιά γιαγια
δάπεδαδάπεδα σεσε διάφορεςδιάφορες χώρεςχώρες. . 



23mm γυψοσανίδα
9-12mm ξυλοπλάκα
45χ100mm ορθοστάτες ανά

600mm
 

κέντρο
 

από
 

κέντρο
100mm ορυκτοβάμβακας(28kg/m3)
13mm γυψοσανίδα

13mm γυψοσανίδα
9-12mm ξυλοπλάκα
45χ100mm ορθοστάτες ανά

600mm
 

κέντρο
 

από
 

κέντρο
100mm ορυκτοβάμβακας (13kg/m3)
13mm γυψοσανίδα

Φέρον και διαχωριστικός τοίχος, REI 60, με γυψοσανίδα εσωτερικά.

Φέρον και διαχωριστικός τοίχος, REI 30, εσωτερικός.



Πάτωμα, R 60 EI 30, με δύο στρώσεις πατώματος και πετροβάμβακα.

∆ύο στρώσεις ανωδομής πατώματος
38χ235mm ξύλινοι δοκοί

80mm ορυκτοβάμβακας
Κανάλια παροχών (ανά 400mm)
Γυψοσανίδα
15mm πυράντοχη ασβεστόπλακα

Πάτωμα, ΕΙ 30, με δύο στρώσεις πατώματος και ορυκτοβάμβακα.

∆ύο στρώσεις ανωδομής πατώματος
38χ235mm

 
ξύλινοι

 
δοκοί

80mm ορυκτοβάμβακας ή 120 mm υαλοβάμβακας
Κανάλια παροχών (ανά 400mm)
12,5mm γυψοσανίδα



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΕΥΧΑΡΙΣΤΩ  ΠΟΛΥΠΟΛΥ
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