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Πξόινγνο 

 

ηα πθαίζζα ηδξ πηοπζαηήξ δζαηνζαήξ, ιμο ακαηέεδηε απυ ημ Σιήια πεδζαζιμφ ηαζ 

Σεπκμθμβίαξ Ξφθμο ηαζ Δπίπθμο (ΣΔΗ Λάνζζαξ, πανάνηδια Κανδίηζαξ), δ εηπυκδζδ ηδξ 

πανμφζαξ ενβαζίαξ, ιε εέια «Σα λφθζκα δάπεδα πμο επζηναημφκ ζηδκ Δθθάδα. Πνμζέββζζδ 

ηςκ δπμιμκςηζηχκ δοκαημηήηςκ ημοξ». 

Ζ εθθδκζηή αζαθζμβναθία ιε ηφνζμ άλμκα ημ λφθζκμ δάπεδμ, είκαζ ακηζηεζιεκζηά 

πενζμνζζιέκδ.  Οζ ακαθμνέξ πμο βίκμκηαζ βζα αοηυ ημ ζοκεπχξ ελεθζζζυιεκμ ακηζηείιεκμ 

(ζοκήεςξ απυ δζάθμνεξ εηαζνείεξ), ιπμνεί κα οπμηνφπημοκ ζδζςηζηά ζοιθένμκηα, μπυηε 

δδιζμονβμφκ εθθζπή εκδιένςζδ βζα εοκυδημοξ θυβμοξ.  

Δπίζδξ, δ δοκαηυηδηα δπμιυκςζδξ ηςκ λφθζκςκ δαπέδςκ είκαζ έκα πμθφ ζδζαίηενμ εέια  πμο 

απαζηεί εζδζηέξ βκχζεζξ ηαζ ηεπκζηέξ ηαζ απαζπμθεί υθμ ημ θάζια ηςκ ειπθεημιέκςκ ζε 

ηαηαζηεοέξ (ανπζηέηημκεξ, ηαηαζηεοαζηέξ, ηαηακαθςηέξ). Χζηυζμ, δεκ θαίκεηαζ κα οπάνπεζ 

επανηήξ ηαζ ηεηιδνζςιέκδ πθδνμθυνδζδ, ιε απμηέθεζια κα επζηναημφκ δζαθμνεηζηέξ 

απυρεζξ είηε άβκμζα ζε ααζζηά γδηήιαηα, ζπεηζηά ιε ημοξ ηφπμοξ ηςκ δαπέδςκ, ηζξ μνεέξ 

πναηηζηέξ ημπμεέηδζδξ ηαζ ημκ ηνυπμ πνυηθδζδξ ή ιεηάδμζδξ ηςκ εμνφαςκ.  

Με ηδκ πανμφζα ενβαζία, μ οπμβνάθςκ, αθεκυξ ιε ηδκ ζδζυηδηα ημο ηεθεζυθμζημο 

ζπμοδαζηή ημο Σιήιαημξ πεδζαζιμφ ηαζ Σεπκμθμβίαξ Ξφθμο ηαζ Δπίπθμο, υπμο απμηυιζζε 

ζδιακηζηέξ βκχζεζξ ζηδ δζάνηεζα ηςκ ζπμοδχκ ημο, αθεηένμο ιε ηδκ ειπεζνία ημο ςξ 

ηαηαζηεοαζηήξ λφθζκςκ δαπέδςκ, ηαηαβνάθεζ ημοξ δζάθμνμοξ ηφπμοξ λφθζκςκ δαπέδςκ πμο 

επζηναημφκ ζήιενα ζηδ πχνα ιαξ ηαζ ιεθεηά ηζξ δπμιμκςηζηέξ ημοξ ζδζυηδηεξ.     

 

 

 

 

Αεήκα, Απνίθζμξ 2010 

Σγζηγζνήξ Κ. 
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ημ ζδιείμ αοηυ, αζζεάκμιαζ ηδκ ακάβηδ κα εοπανζζηήζς ημοξ ηαεδβδηέξ ιμο απ’ημ Σιήια 
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Δπίζδξ, έκα πμθφ ιεβάθμ εοπανζζηχ ζηδκ μζημβέκεζα ιμο βζα ηδ αμήεεζα ηαζ ηδ 
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1. Δηζαγσγή  

 

Με ηδ πάνμδμ ημο πνυκμο, δζαθμνεηζημί ηφπμζ δαπέδςκ εζζαάθθμοκ ζημ πχνμ ηδξ δυιδζδξ 

ηαζ ηδξ δζαηυζιδζδξ. Κάπμζμζ απ’ αοημφξ, βίκμκηαζ ιένμξ ηδξ γςήξ ιαξ εκχ πμθθμί, 

απμννίπημκηαζ απυ ημ πνυκμ ηαζ ηζξ ηάζεζξ ηςκ επμπχκ. Σμ λφθζκμ δάπεδμ, ςξ δμιζηυ οθζηυ 

έπεζ απμδείλεζ υηζ οπενέπεζ ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ, ζε αάεμξ αζχκςκ! ήιενα, ημ λφθζκμ 

δάπεδμ απμηεθεί παβημζιίςξ ακαπυζπαζημ ζημζπείμ ηςκ πενζζζυηενςκ ζφβπνμκςκ αθθά ηαζ 

παθαζυηενςκ ηαημζηζχκ. Οζ θυβμζ είκαζ πνμθακείξ: Σμ λφθμ είκαζ έκα θοζζηυ πνμσυκ, έκαξ 

γςκηακυξ μνβακζζιυξ πμο πνμζθένεζ ημ αίζεδια ηδξ γεζηαζζάξ ηαζ ηδξ άκεζδξ, πνμζδίδεζ 

μιμνθζά ηαζ ημιρυηδηα υπμο πνδζζιμπμζδεεί, ζοκδοάγμκηαξ πανάθθδθα θοζζηέξ ηαζ 

ιδπακζηέξ ανεηέξ. οβηεηνζιέκα ζημ πχνμ ημο δαπέδμο, πνμζθένεηαζ δοκαηυηδηα πμθθχκ 

επζθμβχκ ςξ πνμξ ημ ηφπμ, ηδ ιμνθή ηαζ ηδ ζπεδίαζδ ημο δαπέδμο, ημ είδμξ ημο λφθμο, ημκ 

ηνυπμ εβηαηάζηαζδξ. Δπίζδξ, ημ λφθζκμ δάπεδμ υπμο ζοκακηάηαζ ακαααειίγεζ αζζεδηζηά ημ 

πχνμ, δδιζμονβεί έκα οβζεζκυ ιζηνμηθίια (θυβς ηδξ ανβήξ πνμζνυθδζδξ ηαζ απμαμθήξ ηδξ 

οβναζίαξ), έπεζ ιεβάθδ δζάνηεζα γςήξ, είκαζ εενιμιμκςηζηυ ηαζ δεκ θμνηχκεηαζ ιε ζηαηζηυ 

δθεηηνζζιυ. 

Χζηυζμ, επεζδή ηίπμηα δεκ είκαζ ηέθεζμ ζ’ αοηυ ημ ηυζιμ, έηζζ ηαζ ημ λφθζκμ δάπεδμ οζηενεί 

ζε ηάπμζα ζδιεία, ηα μπμία υιςξ ακ ιεθεηχκηαζ ηαηάθθδθα, ακηζιεηςπίγμκηαζ ζε ιέβζζημ 

ααειυ.   

Δίκαζ βεβμκυξ υηζ δ ακενχπζκδ δναζηδνζυηδηα είκαζ ζοκοθαζιέκδ ιε ηδ δδιζμονβία 

εμνφαςκ, μζ μπμίμζ πμθθέξ θμνέξ ιπμνεί κα είκαζ θίβμ ή πμθφ εκμπθδηζημί, εζδζηά υηακ 

πνυηεζηαζ βζα πχνμοξ ηαημζηίαξ ή ηάπμζςκ εζδζηχκ πνήζεςκ (π.π. αζαθζμεήηεξ, κμζμημιεία, 

η.ά.). Καεδιενζκά θαζκυιεκα υπςξ πηχζεζξ ακηζηεζιέκςκ, ιεηαηίκδζδ επίπθςκ, ζογδηήζεζξ, 

ημ παζπκίδζ ηαζ μζ θςκέξ εκυξ παζδζμφ, δ δοκαηή ιμοζζηή είκαζ ιενζηέξ ζοκδεζζιέκεξ πδβέξ 

εμνφαμο πμο «ηοηθμθμνμφκ» ηαζ ιέζς ηςκ δαπέδςκ. Ζ έκηαζδ ηςκ εμνφαςκ ιπμνεί κα 

επζηείκεηαζ ή κα ιεηνζάγεηαζ, ακάθμβα ιε ημ είδμξ ημο εμνφαμο ηαζ ηα εηάζημηε 

πνδζζιμπμζμφιεκα οθζηά.  

ημ εζζαβςβζηυ ημιιάηζ ηδξ ενβαζίαξ βίκεηαζ εηηεηαιέκδ ακαθμνά ζημοξ οθζζηάιεκμοξ 

ηφπμοξ λφθζκςκ δαπέδςκ πμο ηαηαζηεοάγμκηαζ ζήιενα ζηδκ Δθθάδα, ηαεχξ ηαζ ιζα ζπεηζηά 

ακαθοηζηή πνμζέββζζδ ζηα εέιαηα ημο ήπμο, ηδξ ιεηάδμζδξ ηςκ εμνφαςκ ηαζ ηδκ επίδναζδ 

ζε αοηυκ, ηςκ δζάθμνςκ οθζηχκ. 
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Αημθμοεεί δ πανμοζίαζδ ημο πεζναιαηζημφ ιένμοξ, πμο αθμνά ημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ 

οθμπμίδζδ πεζνάιαημξ πμο έβζκε ιε πνήζδ δζαθμνεηζηχκ ηφπςκ λφθζκμο δαπέδμο, 

πνμηεζιέκμο κα αλζμθμβδεμφκ μζ δπμιμκςηζηέξ ζδζυηδηέξ ημοξ ηαζ κα ελαπεμφκ 

ζοιπενάζιαηα, πνήζζια βζα ημκ ειπθμοηζζιυ ηδξ πθδνμθυνδζδξ ηαζ ηδ αεθηίςζδ ηδξ 

πμζυηδηαξ ηςκ ηαηαζηεοχκ. 
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2. Αλαζθόπεζε βηβιηνγξαθίαο – Ηζρύνπζα θαηάζηαζε 

 

Σμ λφθζκμ δάπεδμ πνμζθένεζ δοκαηυηδηα επζθμβήξ απυ ιζα εονεία πμζηζθία εζδχκ λφθμο, 

ηφπςκ δαπέδμο, ζπεδίςκ, πνςιάηςκ ηθπ. Σα ηνζηήνζα επζθμβήξ ζπεηίγμκηαζ ηυζμ ιε ηδκ 

αζζεδηζηή, υζμ ηαζ ηδκ θεζημονβζηυηδηα. Ακηίεεηα απυ ηδκ αζζεδηζηή, πμο είκαζ έκαξ 

οπμηεζιεκζηυξ πανάβμκηαξ, δ θεζημονβζηυηδηά ημο πνέπεζ κα ιεθεηάηαζ ζςζηά πνζκ ηδκ 

επζθμβή ημο ηαηάθθδθμο δαπέδμο. 

 

 Βαζζημί πανάβμκηεξ βζα ηδκ επζθμβή εκυξ λφθζκμο δαπέδμο απμηεθμφκ : 

 Ζ πνήζδ ημο πχνμο ηαζ μζ απαζηήζεζξ ημο 

 Ζ εοημθία ζοκηήνδζδξ, επζζηεοήξ ή ακηζηαηάζηαζδξ 

 Σμ ηυζημξ αβμνάξ ηαζ μ πνυκμξ εβηαηάζηαζδξ 

 Ζ πνμζδμηχιεκδ δζάνηεζα γςήξ 

 

 

Ζ πνήζδ εκυξ δαπέδμο εθαθνζά ή αανζά, ελανηάηαζ άιεζα απυ ημκ πχνμ ζημκ μπμίμ 

ανίζηεηαζ. Γδιυζζμζ ηαζ ειπμνζημί πχνμζ απαζημφκ ακεεηηζηυηενα δάπεδα ιε ορδθή ακημπή 

ζηδ ηνζαή, ζε ζπέζδ ιε ακηίζημζπμοξ μζηζαημφξ πχνμοξ. Δπίζδξ, οπάνπμοκ πενζπηχζεζξ πμο 

πνμζδμηάηαζ απυ έκα δάπεδμ κα θένεζ ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά υπςξ ακημπή ζε ορδθέξ 

αολμιεζχζεζξ οβναζίαξ,  δπμιμκςηζηέξ ή αημοζηζηέξ ζηακυηδηεξ,  ακάβηδ ελαζθάθζζδξ 

δαπέδμο θζθζημφ βζα πμθφςνδ μνεμζηαζία ηθπ.  

Οζ επζεοιδηέξ δοκαηυηδηεξ ζοκηήνδζδξ ηαζ επζζηεοήξ ημο λφθζκμο δαπέδμο ιπμνμφκ επίζδξ 

κα ηαεμνίζμοκ ηδκ ηεθζηή επζθμβή. Δκδεζηηζηά, έκα παναδμζζαηυ δάπεδμ απυ ζοιπαβή 

πανηέηα ιπμνεί κα επακαθεζακεεί ηαζ ζηζθαςεεί 4-6 θμνέξ. Αοηυ ημ πθεμκέηηδια ημο δίκεζ 

ιζα δζάνηεζα γςήξ άκς ηςκ 40 εηχκ. Ακηίεεηα έκα δάπεδμ ηφπμο Laminate, δεκ επζδέπεηαζ 

ηαιία θείακζδ. Χζηυζμ, δάπεδα απυ θςνίδεξ ιε αζμιδπακζηά επελενβαζιέκδ επζθάκεζα 

πνμζθένμοκ ηαπφηενδ εβηαηάζηαζδ ηαζ πζεακυηαηα ιζηνυηενμ ηυζημξ. Γοκαηυηδηεξ 

ζδιακηζηέξ, βζα ηδκ επμπή ιαξ.  
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2.1  Σύπνη μύιηλσλ επηζηξώζεσλ 

 

Ακάθμβα ιε ηδκ ηεπκμθμβία παναβςβήξ ημοξ μζ λφθζκεξ επεκδφζεζξ δζαηνίκμκηαζ ζε : 

 

2.1.1 πκπαγείο (καζίθ) ζαλίδεο θαη επηζηξώζεηο 

Σα ζοιπαβή ηειάπζα απμηεθμφκηαζ απυ ημ ίδζμ λφθμ ζε υθμ ημ πάπμξ ημοξ (ιαζίθ). Σμ λφθζκμ 

δάπεδμ ιε ζοιπαβή ηειάπζα ιπμνεί κα ηαηαζηεοαζηεί ιε πανηέηα δζάθμνςκ ιμνθχκ, ιε 

πνμζοκανιμθμβμφιεκα ζακζδάηζα, λφθζκμοξ ηάημοξ ηαζ πνμηαηαζηεοαζιέκα πθαίζζα.  

 

Κιαζηθά (ξακπνηέ) παξθέηα  

        

 

 

Δζηυκα 1. Μμνθή 

ζοιπαβχκ πανηέηςκ 

 

 

Σα ηθαζζηά πανηέηα είκαζ μζ ζοιπαβείξ ζακίδεξ πμο δζαεέημοκ ηαηάθθδθεξ εζμπέξ ηαζ 

πνμελμπέξ βζα πθεονζηή ζφκδεζδ. Σμ ζφκδεεξ πάπμξ ημοξ είκαζ 22 mm. Αοηυ υιςξ είκαζ 

πζεακυ κα δζαθμνμπμζείηαζ απυ ηαηαζηεοαζηή ζε ηαηαζηεοαζηή ηαζ ακάθμβα ιε ηα ζδζαίηενα 

παναηηδνζζηζηά ημο ηάεε είδμοξ λφθμο. Κάεε πάπμξ ζοκζζηάηαζ βζα μνζζιέκεξ πνήζεζξ. 

Γεκζηυηενα, ζζπφεζ υηζ υζμ ιεβαθφηενμ είκαζ ημ πάπμξ ημο λφθμο, ηυζμ ζηθδνυηενδ πνήζδ 

ηαζ πενζζζυηενεξ ηαζ ααεφηενεξ δζαδμπζηέξ θεζάκζεζξ επζηνέπεζ (ιεβαθφηενδ δζάνηεζα γςήξ). 

 

 

Δζηυκα 2. οκμθζηυ ηαζ ςθέθζιμ πάπμξ ζοιπαβμφξ πανηέημο, ζε πανηέηα δζαθμνεηζημφ πάπμοξ25. 
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Δζηυκα 3. Λεπημιένεζα ζοιπαβμφξ πανηέημο ζε εβηάνζζα ημιή 

 

 

Σμ ζφκδεεξ πθάημξ ηςκ ζακίδςκ ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 60-90 mm, ιπμνεί υιςξ κα θηάζεζ ηα 

140 mm. Αφλδζδ ημο πθάημοξ αεθηζχκεζ ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ ημ ζοκμθζηυ αζζεδηζηυ 

απμηέθεζια ημο δαπέδμο αθθά αολάκεζ ημ ηίκδοκμ ζηεανχιαημξ ηαζ ηζξ ιεηααμθέξ ηδξ 

δζάζηαζδξ αοηήξ (ελαζηίαξ δζαηοιάκζεςκ ηδξ οβναζίαξ). Γζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ηζκδφκςκ 

αοηχκ πνμαθέπμκηαζ ζοβηεηνζιέκα ιέηνα, πμο εα ακαθενεμφκ παναηάης. Σμ ιήημξ είκαζ 

επίζδξ ιεηααθδηυ ηαζ ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 30-120 cm. Χξ επί ημ πθείζημκ, ημπμεεημφκηαζ 

ηανθςηά, πάκς ζε οπμδμιή απυ ηαδνυκζα εκχ ηάπμζεξ θμνέξ ημθθδηά, ιε πνήζδ ζζπονχκ 

ζοβημθθδηζηχκ μοζζχκ.  

 

 

ε μνζζιέκεξ ιμκάδεξ, βίκεηαζ θείακζδ ηαζ ζηίθαςζδ 

ηςκ πανηέηςκ ηαηά ηα ζηάδζα παναβςβήξ (αζμιδπακζηή 

αενκίηςζδ)12. Πνυζεεηα, ηάπμζεξ θμνέξ ηαηενβάγμκηαζ 

αλμκζηά υθεξ μζ αηιέξ ηδξ άκς πθεονάξ ημοξ βζα ηδ 

δδιζμονβία ζπεδίμο (beveled– distressed). Κοηθμθμνμφκ 

ζημ ειπυνζμ ςξ «πνμβοαθζζιέκα ιαζίθ πανηέηα» ηαζ 

δεκ απαζημφκ επελενβαζία επζθάκεζαξ ιεηά ηδκ 

ημπμεέηδζδ. 

Δζηυκα 4. Πνμβοαθζζιέκα ζοιπαβή πανηέηα  
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Σερλνινγία παξαγσγήο μύιηλσλ παξθέησλ (ζηάδηα παξαγσγήο) 

 

ηδκ πχνα ιαξ πανάβεηαζ λοθεία βζα δάπεδα απυ μνβακςιέκεξ ιμκάδεξ επελενβαζίαξ, ζε 

ανηεηά ιεβάθεξ πμζυηδηεξ. Ζ λοθεία, υηακ είκαζ εζζαβυιεκδ, ένπεηαζ ζοκήεςξ ζε ιμνθή 

ημνιχκ ή άθθμηε ζε ηειαπζζιέκεξ θνίγεξ (ιδ πθακζζιέκεξ ζακίδεξ, πάπμοξ ζοκήεςξ 25 mm) 

πνμξ ηεθζηή δζαιυνθςζδ. Αημθμοεμφκ ηαηά ζεζνά, ηα βεκζηά ζηάδζα παναβςβήξ ημο 

ζοιπαβμφξ πανηέημο10. 

 

 

 Δβηάνζζα ημπή ημνιχκ ζε ιήηδ, πμθθαπθάζζα ημο ιήημοξ ηςκ πανηέηςκ.  

 Πνίζδ ημνιμηειαπίςκ ζε πθάηεξ πάπμοξ ίζμο ή θίβμ ιεβαθφηενμο (οπενδζάζηαζδ) ιε 

ημ πθάημξ ή ημ πάπμξ ημο πανηέημο.  

 Δβηάνζζα πνίζδ πθαηχκ ζε ιήημξ ίζμ ιε ιήημξ πανηέημο.  

 Δπακάπνζζδ πθαηχκ ζε θνίγεξ ζε πάπμξ ίζμ ή ιενζηά mm ιεβαθφηενμ απυ ημ ηεθζηυ  

πάπμξ ημο πανηέημο.  

 Σαλζκυιδζδ ακά ιήημξ, πθάημξ ηαζ πάπμξ 

 ημίααλδ 

 Φοζζηή λήνακζδ ιέπνζ πενζεπυιεκδ οβναζία 20-30% 

 Σεπκδηή λήνακζδ ιέπνζ πενζεπυιεκδ οβναζία 8-12% 

 Πανφθςζδ 

 Πθάκζζια επζθακεζχκ 

 Γζαθμβή 

 Γζαιυνθςζδ ηαηά ιήημξ πθεονχκ (εζμπέξ – πνμελμπέξ) 

 Γζαθμβή 

 Γζαιυνθςζδ εβηάνζζςκ πθεονχκ (εζμπέξ – πνμελμπέξ) 

 Γζαθμβή – πμζμηζηή ηαλζκυιδζδ 

 οζηεοαζία  

 Απμεήηεοζδ 
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Δζηυκα 5. Βζμιδπακζηή ιμκάδα παναβςβήξ λφθζκςκ δαπέδςκ ηδξ εηαζνείαξ Ρμοζζέημξ Α.Δ. 

Γζαηνίκεηαζ ημ ζηάδζμ θοζζηήξ λήνακζδξ, ηαζ μζ βναιιέξ παναβςβήξ πανηέηςκ. 

 

 

O ξόινο ηεο ηερληθήο πξίζεο ζηε ζρεδίαζε  

 

 

 

 

Δζηυκα 6.  Σμιέξ ηαζ ζπεδζάζεζξ 

 

 

Ακάθμβα ιε ημ ιέβεεμξ ηαζ ηδκ ηαηδβμνία ηςκ ημνιμηειαπίςκ3, ηζξ δζαζηάζεζξ ηςκ 

παναβυιεκςκ πνζζηχκ ηαζ ηδκ επζεοιδηή ζπεδίαζδ ζηζξ επζθάκεζεξ ημοξ, πνδζζιμπμζείηαζ δ 

ιέεμδμξ ηδξ μθζηήξ ηαζ ηδξ ηιδιαηζηήξ πνίζδξ. Με ηδκ μθζηή πνίζδ εκυξ ημνιμφ πανάβμκηαζ 

πνζζηά ηονίςξ εθαπημιεκζηήξ ημιήξ εκχ ιε ηδκ ηιδιαηζηή, αηηζκζηήξ ημιήξ. 
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ηδκ εθαπηνκεληθή ηνκή ημ πνχζιμ ηαζ υρζιμ λφθμ 

πανμοζζάγμοκ ιζα πανααμθμεζδή ζπεδίαζδ 

(θαρδύβεννα) ηαζ μζ αηηίκεξ πανμοζζάγμκηαζ ζακ 

επζιήηεζξ αηναηημεζδείξ βναιιέξ. Δίκαζ δ 

παναβςβζηυηενδ ιέεμδμξ ημπήξ ηςκ ημνιχκ βζα 

λοθεία δαπέδςκ, ηαζ ιπμνεί ηα παναβυιεκα πνζζηά 

κα πενζθαιαάκμοκ μνζζιέκα παναηηδνζζηζηά 

ηιδιαηζηήξ ημιήξ.  

 

 

Με ηδκ αθηηληθή ηνκή ηα παναβυιεκα πνζζηά παναηηδνίγμκηαζ απυ ιζα μιμζμιμνθία ζηδ 

ζπεδίαζδ. Σμ εβηάνδζμ ηαζ ημ ζμιθυ λφθμ, μζ 

αολδηζημί δαηηφθζμζ, ημ πνχζιμ ηαζ ημ υρζιμ λφθμ 

ηαζ δ εκηενζχκδ ειθακίγμκηαζ ζακ επζιήηεζξ ηαζκίεξ 

(ιζόβεννα). Οζ πυνμζ ηςκ πθαηοθφθθςκ ηαζ μζ 

νδηζκμθυνμζ αβςβμί ηςκ ηςκμθυνςκ ειθακίγμκηαζ 

ζακ θεπηέξ επζιήηεζξ βναιιέξ ηαζ μζ αηηίκεξ 

ειθακίγμκηαζ ζακ αηακυκζζηεξ ηδθίδεξ. ηδ δνο, μζ 

αηηίκεξ ζε αηηζκζηή ημιή δδιζμονβμφκ παναηηδνζζηζηή ζπεδίαζδ πμο είκαζ βκςζηή ζακ 

πνοζαθίδα. Υαναηηδνζζηζηή είκαζ επίζδξ ηαζ δ αηηζκζηή ημιή ηδξ μλζάξ πμο ιμζάγεζ ζακ 

ανμπή. Με αοηή ηδ ιέεμδμ ημπήξ πανάβεηαζ λοθεία δαπέδςκ ιε ιεβάθδ αζζεδηζηή αλία, 

ιεβάθδ δζαζηαζζαηή ζηαεενυηδηα ηαζ ορδθυηενμ ηυζημξ. 

 

 

Σνκή ζε ηεηαξηεκόξηα. Δίκαζ ιζα παναθθαβή ηδξ αηηζκζηήξ ημιήξ ιε αηυια ηαθφηενα 

πμζμηζηά ηαζ αζζεδηζηά απμηεθέζιαηα. φιθςκα ιε αοηήκ ηδκ ιέεμδμ ημπήξ, ηάεε ημιή 

βίκεηαζ ζε ιζα εθαθνχξ δζαθμνεηζηή βςκία. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ είκαζ ιέβζζηδ μιμζμιμνθία 

ζηδκ επζθάκεζα ηςκ πνζζηχκ, αθθά ειθακίγεηαζ ιεβάθδ θεμνά ηαζ ορδθυηενμ ηυζημξ 

παναβςβήξ. 
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Κνιιεηά ζπκπαγή παξθέηα (lam parquet)  

 

Σα πανηέηα αοημφ ημο ηφπμο, είκαζ ιζα ελέθζλδ ημο ηθαζζημφ πανηέημο αθθά πνμμνίγμκηαζ 

απμηθεζζηζηά βζα ημθθδηή ημπμεέηδζδ. Πανάβμκηαζ ηονίςξ ζε πάπδ 10 mm ηαζ 14 mm ή ηαζ 

αηυια ιζηνυηενα. Οζ ιζηνμφ πάπμοξ θςνίδεξ δεκ θένμοκ εζμπέξ ηαζ πνμελμπέξ πενζιεηνζηά, 

ηαζ απαζημφκ πθήνδ πθεονζηή επαθή ηαηά ηδκ ημπμεέηδζδ ιε ζοβηυθθδζδ. Γζαηίεεκηαζ ζε 

δζάθμνα είδδ υπςξ δνοξ, ζνυημ, κημοζζέ, πακημφη ηαζ ζε πμζμηζηέξ δζαθμβέξ. 

 

 

 

Δζηυκα 7. Μμνθή ημθθδημφ πανηέημο. οκμθζηυ ηαζ ςθέθζιμ πάπμξ.  

 

 

Απμηεθμφκ ζηακμπμζδηζηή θφζδ βζα κέεξ ηαηαζηεοέξ, ςζηυζμ ανίζημοκ ιεβάθδ εθανιμβή ζε 

ακαηαζκίζεζξ ηαημζηζχκ, παθαζχκ ηηζνίςκ ηαζ ακαααειίζεζξ επαββεθιαηζηχκ πχνςκ. Σμ 

ιζηνυ ημοξ πάπμξ επζηνέπεζ κα ημθθδεμφκ πάκς ζε μπμζμδήπμηε οπάνπμκ δάπεδμ 

(ηζζιεκημημκία, παθαζυ ιςζασηυ, ιάνιανμ, πθαηάηζ, παθαζυ λφθζκμ πάηςια ηθπ.). 

  

Σα ημθθδηά ζοιπαβή πανηέηα έπμοκ ιεβάθδ δζάνηεζα γςήξ δζυηζ ιπμνμφκ κα ηνζθημφκ ηαζ κα 

θμοζηνανζζημφκ ζπεδυκ ηυζεξ θμνέξ, υζεξ ηαζ ηα ηθαζζζηά ηανθςηά πανηέηα. Λυβς ηςκ 

δζαζηάζεςκ ηαζ ηδξ ημπήξ ημοξ πνμζθένμκηαζ βζα πενζπηχζεζξ υπμο οπάνπεζ εκδμδαπέδζα 

εένιακζδ ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ δδιζμονβία ζπεδίςκ. Δπίζδξ, απμθεφβεηαζ δ ηαηαζηεοή 

οπμδμιήξ απυ ηαδνυκζα ηαζ ηα ακεπζεφιδηα ηνζλίιαηα. Χζηυζμ απαζημφκ επζπεδςιέκδ ηαζ  

ηαεανή επζθάκεζα ιε παιδθά πμζμζηά πενζεπυιεκδξ οβναζίαξ.   
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Μσζατθά παξθέ (mosaique parquet) 

 

To ιςζασηυ πανηέ ζοκηίεεηαζ απυ λφθζκα ζακζδάηζα ιζηνχκ δζαζηάζεςκ: 24x120 mm, 

23x160 mm η.α. Πνμζοκανιμθμβμφκηαζ ζε δζάθμνεξ δζαηάλεζξ ζημ ενβμζηάζζμ παναβςβήξ, 

ζε επίπεδδ επζθάκεζα δζαζηάζεςκ ζοκήεςξ 480x480 mm. Ζ ζοκανιμθυβδζδ βίκεηαζ ιε 

πθέβια (δίπηο) πθαζηζηήξ ηθςζηήξ ή θφθθμ πανηζμφ ημθθδιέκμο ζημ πίζς ιένμξ ηαζ 

πνμμνίγεηαζ βζα ημθθδηή ημπμεέηδζδ. Σμ πάπμξ ημοξ βεκζηά, είκαζ 8 mm. 

 

        

Δζηυκα 8. Μμνθέξ ιςζασημφ πανηέ 

 

Δλέθζλδ ημο mosaique πανηέ απμηεθεί ημ πανηέ ιε θεπημζακίδεξ ιεβαθφηενςκ δζαζηάζεςκ, 

ημθθδιέκεξ ιεηαλφ ημοξ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ αθθά ζε πμζηζθία ζπεδίςκ. Πνυηεζηαζ βζα δάπεδμ 

ηαηάθθδθμ βζα έκημκδ πνήζδ ηαζ ηαηαζηεοάγεηαζ ζοκήεςξ απυ λφθμ δνουξ. 

 

 

Δζηυκα 9. Λεπημζακίδεξ ηφπμο mosaique ζε δζάθμνεξ δζαηάλεζξ. Γζαηνίκεηαζ ημ δίπηο ζοβηνάηδζδξ 

απ’ ηδκ ηάης πθεονά.  
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Ξύιηλα δάπεδα ζε εγθάξζηα επηθάλεηα (ζόθνξν)  

 

Σμ δάπεδμ ζε ζυημνμ ηαηαζηεοάγεηαζ απυ λφθζκμοξ 

ηάημοξ ηεηναβςκζηήξ δζαημιήξ 7x7 mm, 8x8 mm, 

9x9 mm ηθπ. ηαζ φρμοξ 5-10 mm. Παναηίεεκηαζ 

ηαηά ηνυπμ, χζηε μζ ίκεξ ημο λφθμο κα είκαζ 

ηαηαηυνοθεξ (ειθακή δ εβηάνζζα ημιή) ιεηά ηδκ 

ημπμεέηδζδ δ μπμία βίκεηαζ ημθθδηή. Σα 

πνδζζιμπμζμφιεκα είδδ λφθμο είκαζ ηα ζηθδνά ηαζ ιέηνζα ζηθδνά πθαηφθοθθα. Σμ ζυημνμ 

παναηηδνίγεηαζ απυ ιεβάθδ ζηθδνυηδηα, βζ’ αοηυ ζοκζζηάηαζ ςξ δάπεδμ ζε πχνμοξ αανζάξ 

ηοηθμθμνίαξ. Χζηυζμ πανμοζζάγεζ ημ ιεζμκέηηδια υηζ απαζηεί ιεβάθδ πμζυηδηα λφθμο. 

 

 

Ξύιηλα πξνθαηαζθεπαζκέλα πιαίζηα  

 

ημ ειπυνζμ ηοηθμθμνεί ιζα ιεβάθδ πμζηζθία λφθζκςκ πνμηαηαζηεοαζιέκςκ επζθακεζχκ 

(πάκεθ) ζε δζάθμνεξ ιμνθέξ. οκήεςξ, ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ ζοιπαβή ηειάπζα λφθμο 

ζηενεςιέκα ιε ζοβηυθθδζδ ζε πθάηα απυ ζκμζακίδα ή ιμνζμζακίδα. Σμ ηεηνάβςκμ ζπήια 

ημοξ έπεζ ιήημξ πθεονάξ 1 m ή θζβυηενμ. Γίκμοκ ηδκ δοκαηυηδηα δζάθμνςκ ζπεδζαζιχκ ζηδκ 

επζθάκεζα ημοξ πνμζθένμκηαξ έκα εκηοπςζζαηυ αζζεδηζηά απμηέθεζια. Πθεονζηά, ιπμνεί κα 

έπμοκ ηαηάθθδθδ δζαιυνθςζδ εζμπήξ - πνμελμπήξ ηαζ δ ημπμεέηδζδ ημοξ βίκεηαζ ιε 

ηάνθςια ή ιε ζοβηυθθδζδ ζε ρεοδμπάηςια. Υνδζζιμπμζμφκηαζ ηονίςξ ζε ακαηαζκίζεζξ, ζε 

απμηαηαζηάζεζξ ηαζ ακαζηδθχζεζξ ζζημνζηχκ ηηδνίςκ.  

 

       

Δζηυκα 10. πέδζα πνμηαηαζηεοαζιέκςκ πθαζζίςκ 
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Παξθέηα εμσηεξηθνύ ρώξνπ (deck)  

 

Σα πανηέηα ελςηενζηχκ πχνςκ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ εονέςξ ζηδκ 

Δθθάδα ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία βζα 

ηδκ επέκδοζδ επίπεδςκ επζθακεζχκ 

ζε πθήνςξ εηηεεεζιέκα ζδιεία απυ 

ηζξ ζοκεήηεξ ημο πενζαάθθμκημξ 

υπςξ πζζίκεξ, ηήπμοξ, ζηάθεξ, 

πχνμοξ πάνηςκ. Υνδζζιμπμζμφκηαζ  επίζδξ, ζε οβνά πενζαάθθμκηα εζςηενζηχκ πχνςκ υπςξ 

θμοηνά, ημογίκεξ ηθπ. Καηαζηεοάγμκηαζ απυ ακεεηηζηή ζηζξ ηαζνζηέξ ιεηααμθέξ ηνμπζηή 

λοθεία, υπςξ ιπακβηζνάζ, ζνυημ, ηζη, ιαζζανακημφιπα ηαζ έπμοκ ημ ηθαζζηυ 

παναθθδθεπίπεδμ ζπήια, πςνίξ εζμπέξ ηαζ πνμελμπέξ. Γζαηίεεκηαζ ζε ιεβάθα ιήηδ (>1 m) 

ηαζ πθάηδ (>9 cm). Σμ πάπμξ ημοξ ηοιαίκεηαζ ζε 22-25 cm ηαζ ηαηά ιήημξ ζηδκ επζθάκεζα 

ημοξ ιπμνεί κα θένμοκ ακηζμθζζεδηζηέξ νααδχζεζξ.  

 

 

Δζηυκα 11. Πανηέηα ελςηενζημφ πχνμο απυ ηνμπζηή λοθεία  (massaranduba) 
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Πένα απ’ ηδ ιμνθή ζακίδςκ, δ λοθεία βζα ακάθμβα δάπεδα πνμζθένεηαζ ηαζ ζε ιμνθή 

πθαηχκ (deck tiles). ’αοηή ηδ πενίπηςζδ ηα ιζηνμφ ιήημοξ ζημζπεία είκαζ 

πνμζοκανιμθμβδιέκα ζε ιζα αάζδ πθέβιαημξ πθαζηζηήξ νδηίκδξ ιε ζοκμθζηυ πάπμξ 30-37 

mm. Οζ δζαζηάζεζξ ηςκ πθαηχκ πμζηίθμοκ ακάθμβα ημκ ηαηαζηεοαζηή: 290x290 mm, 

300x300 mm, 300x600 mm η.ά.  

 

 

Δζηυκα 12. 

Ξφθζκεξ πθάηεξ 

ελςηενζημφ 

πχνμο.  

 

 

Με ηδ πνήζδ πνμδβιέκδξ ηεπκμθμβίαξ πανάβεηαζ ζήιενα, ζοκεεηζηυ πανηέημ W.P.C 26 

(Wood Plastic Composite) ελςηενζημφ πχνμο ηαζ απμηεθείηαζ απυ 70% νζκίζιαηα λφθμο ηαζ 

30% πμθοαζεοθέκζμ (παναβςβήξ Strandex, Αιενζηή). φιθςκα ιε ηδκ εηαζνεία έπεζ ιεβάθδ 

δζάνηεζα γςήξ ηαζ δεκ έπεζ ακάβηδ απυ ζοζηδιαηζηή ζοκηήνδζδ ιε έθαζα ηαζ αενκίηζα. 

Δπίζδξ έπεζ ζπεδυκ ιδδεκζηή απμννυθδζδ 

οβναζίαξ ηαζ ιεβάθδ ακημπή ζε ζήρδ ηαζ 

επζαθααείξ μνβακζζιμφξ. Χζηυζμ, δ ακημπή 

ημοξ δεκ έπεζ δμηζιαζηεί ζημ πνυκμ, εζδζηά ζε 

ηθίιαηα ζακ ημ δζηυ ιαξ ιε ηζξ ιεβάθεξ 

εκαθθαβέξ εενιμηναζίαξ - ζπεηζηήξ οβναζίαξ 

απυ πεζιχκα ζε ηαθμηαίνζ. 

 

 

 

http://www.woodman.gr/images/stories/products/dapeda_wpc/xarakthristika.jpg
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2.1.2 Πνιύζηξσκεο ζαλίδεο μύινπ  (engineered floor) 14 

 

 

Απμηεθμφκηαζ απυ ιζα ειθακή ζηνχζδ απυ ημ 

επζεοιδηυ λφθμ, πμο παναηηδνίγεζ ηαζ μκμιάγεζ 

ημ ηεθζηυ πνμσυκ, ημθθδιέκδ πάκς ζε οπυααενμ 

απυ αηαηάθθδθμ βζα ηεθζηή ζηνχζδ λφθμ 

(ζοκήεςξ εθάηδ). Ζ πενζζζυηενμ ζοκήεδξ 

ακηζημθθδηή ζακίδα ηαηαζηεοάγεηαζ απυ 3 

επάθθδθεξ ζηνχζεζξ ζοβημθθδιέκεξ ζε 

μθυηθδνδ ηδκ επζθάκεζα επαθήξ ηαζ ιε 

δζαζηαονςιέκεξ ηζξ ίκεξ ημοξ, χζηε κα πενζμνίγμκηαζ μζ θοζζηέξ ηάζεζξ παναιυνθςζδξ ημο 

λφθμο.  

Οζ ηνεζξ ζηνχζεζξ είκαζ: 

Ζ ειθακήξ. Σμ πάπμξ ηδξ πμζηίθεζ. Δίκαζ βεκζηά 3,2 mm ιπμνεί κα θηάζεζ ιέπνζ 6 mm ή κα 

ιεζςεεί ζηα 2,5 mm. Δίκαζ δ ιυκδ μναηή ζηνχζδ, δ ζηνχζδ πνήζδξ. 

Ζ εκδζάιεζδ. Καηαζηεοάγεηαζ απυ θεπημζακίδεξ λοθείαξ ηςκμθυνςκ ηαηχηενδξ πμζυηδηαξ ή 

απυ ιζηνμφ πάπμοξ ηυκηνα πθαηέ. ηδκ εονςπασηή παναβςβή ηονζανπεί δ πνχηδ επζθμβή 

(θεπημζακίδεξ). 

Ζ ηαηχηενδ (ακηζζηαειζζηζηή). Δίκαζ ιζα 

ζηνχζδ θεπηή απυ λφθμ ηςκμθυνςκ ηαηά 

ηακυκα, πμο ζημπεφεζ ηδκ ζηαεενμπμίδζδ 

ηδξ ζακίδαξ ζοκμθζηά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Δζηυκα 13. Σοπζηή δμιή ηνίζηνςιδξ ζακίδαξ  
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Σερλνινγία παξαγσγήο ηξίζηξσκσλ ζαλίδσλ (ζηάδηα παξαγσγήο) 

 

 Παναβςβή λοθθμθφθθςκ ιε παθζκδνμιζηή ή πενζζηνμθζηή ημιή 

 Παναβςβή ζηνχζδξ πδπμζακίδςκ ή ακηζημθθδημφ 

 Σμπμεέηδζδ λοθυθοθθμο πενζζηνμθζηήξ ημιήξ ςξ ηάης επζθάκεζα. ηδκ άκς 

επζθάκεζα ημο έπεζ βίκεζ επάθεζρδ ιε ζοβημθθδηζηή μοζία. 

 Σμπμεέηδζδ ιεζαίαξ ζηνχζδξ επί ημο πνμδβμφιεκμο λοθμθφθθμο ιε ηδκ δζεφεοκζδ 

ηςκ ζκχκ κα είκαζ ηάεεηδ πνμξ ηδ δζεφεοκζδ ηςκ ζκχκ ηδξ ηάης επζθάκεζαξ. 

 Σμπμεέηδζδ επάκς ζηδ ιεζαία ζηνχζδ εκυξ άθθμο λοθμθφθθμο ζοκήεςξ 

παθζκδνμιζηήξ ημιήξ, ιε ηδκ δζεφεοκζδ ηςκ ζκχκ ημο λοθθμθφθθμο κα είκαζ ηάεεηδ 

πνμξ ηδ πνμδβμφιεκδ ζηνχζδ. ηδκ ηάης επζθάκεζα ημο λοθθυθοθθμο έπεζ βίκεζ 

επάθεζρδ ιε ζοβημθθδηζηή μοζία. 

 Σμπμεέηδζδ ηςκ ζηνςιάηςκ ζε πνέζα ηαζ εενιή πίεζδ 

 Κθζιαηζζιυξ 

 Πανφθςζδ 

 Γζαιυνθςζδ ηαηά ιήημξ ηαζ εβηάνζζςκ πθεονχκ (εζμπέξ – πνμελμπέξ) 

 Γζαδζηαζίεξ θζκζνίζιαημξ  

 οζηεοαζία – απμεήηεοζδ 

 

Σα ζφκεεηα ηειάπζα πανάβμκηαζ ζε δζάθμνα πάπδ, απυ 7 mm έςξ ηαζ 23 mm ιε 

πνμδζαιμνθςιέκεξ ηζξ ηαηαηυνοθεξ πθεονέξ ημοξ (εζμπέξ- πνμελμπέξ) βζα δζεοηυθοκζδ ηδξ 

ημπμεέηδζδξ ηαζ ηαθφηενδ ζηενέςζδ. Δπζδέπμκηαζ ιζα, δφμ ή ηνεζξ θεζάκζεζξ. 

Δηηυξ απυ ηδκ πεφηδ, υθα ηα άθθα είδδ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζηδκ ειθακή ζηνχζδ 

ημο ακηζημθθδημφ, πμο πανάβεηαζ ζε ζακίδεξ ή πθάηεξ ηαζ ιπμνεί κα ημπμεεηδεεί ζε 

μπμζμκδήπμηε ζοκδοαζιυ βζα ηδκ οθμπμίδζδ μπμζμοδήπμηε δζαημζιδηζημφ ζπεδίμο. 

 

 

Δλαζηίαξ ηδξ πμθοεπίπεδδξ ζφκεεζδξ ηαζ ηάεεηδξ 

δζάηαλδξ ηςκ ζηνχζεςκ, είκαζ πζμ ζηαεενά 

δζαζηαζζαηά απυ ηα ηθαζζηά πανηέηα ηαζ έπμοκ 

ιεβαθφηενδ ακηίζηαζδ ζε ζηνέαθςζδ ηαηά ηζξ 

δζαηοιάκζεζξ ηδξ πενζεπυιεκδξ οβναζίαξ. Χζηυζμ, ακ 

εηηεεμφκ ζε ορδθά επίπεδα οβναζίαξ, εα οπάνλμοκ 
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ηαζ ζ’αοηή ηδ πενίπηςζδ ακάθμβεξ επζπηχζεζξ υπςξ θμοζηχιαηα, ηεκά, ζπζζίιαηα ηθπ. 

Πνμσυκ ζφβπνμκμ, δ ζφκεεηδ λφθζκδ επίζηνςζδ πνμζθένεηαζ ζπεδυκ πάκηα πνμαενκζηςιέκδ 

ηαζ ιε εζδζηέξ επελενβαζίεξ επζθακείαξ, έημζιδ βζα ηονίςξ πθςηή ημπμεέηδζδ.  

 

 

2.1.3 πλζεηηθέο πνιύζηξσκεο ζαλίδεο (laminate) 

 

Καηαζηεοάζηδηακ βζα πνχηδ θμνά ημ 1977, απυ ηδκ ζμοδδζηή εηαζνεία Pergo αθθά 

δζαδυεδηακ εονέςξ ακά ημκ ηυζιμ ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία. Μζιμφκηαζ ηα λφθζκα δάπεδα ςξ 

πνμξ ηδκ ειθάκζζδ, έπμοκ εοημθυηενδ ημπμεέηδζδ, υιςξ δεκ επζδέπμκηαζ θείακζδ υπςξ ηα 

λφθζκα. Καηαζηεοάγμκηαζ απυ ζκμζακίδα επζηαθοιιέκδ ιε ζοκεεηζηυ θφθθμ ορδθήξ ακημπήξ 

ζε απμιίιδζδ λφθμο ηαζ έπμοκ ιζηνυ ζοκμθζηυ πάπμξ, 7-10 mm. Πνυηεζηαζ βζα πνμσυκηα 

ορδθήξ ηεπκμθμβίαξ ζηακά κα ακηαβςκζζημφκ ημ αοεεκηζηυ λφθμ, ηαηάθθδθα βζα 

επαββεθιαηζημφξ πχνμοξ υπμο πνμηεναζυηδηα είκαζ ημ παιδθυ ηυζημξ, μ ιζηνυξ πνυκμξ 

εβηαηάζηαζδξ ηαζ απμλήθςζδξ. Μεηά ηδκ ιεβάθδ ακηαπυηνζζδ ηδξ αβμνάξ, μζ αζμιδπακίεξ 

πανάβμοκ δζάθμνεξ παναθθαβέξ ζακίδςκ laminate βζα μζηζαηέξ ή αανζέξ πνήζεζξ, ορδθήξ 

ακημπήξ ζηδκ οβναζία ηθπ., ςζηυζμ δζαπςνίγμκηαζ ζε δομ ηαηδβμνίεξ ακάθμβα ιε ηδκ δμιή 

ημοξ19 : 

 Απ’ επζείαο ζπκπίεζεο (Direct Pressed Laminate) 

Ζ ηοπζηή δμιή ημο απμηεθείηαζ απυ ιζα δζαθακή επζηάθορδ, πμο πνμζηαηεφεζ ηδκ επυιεκδ 

δζαημζιδηζηή ζηνχζδ πανηζμφ. Ζ δεφηενδ είκαζ δ ιυκδ ειθακή ζηνχζδ δ μπμία 

παναηηδνίγεζ ημ αζζεδηζηυ απμηέθεζια. Οοζζαζηζηά είκαζ ιζα ορδθήξ ακάθοζδξ θςημβναθία 

ημο επζεοιδημφ πνμξ ιίιδζδ είδμοξ λφθμο. Αημθμοεεί μ πονήκαξ ηδξ ζοκεεηζηήξ ζακίδαξ 

απυ ζκμζακίδα ορδθήξ ποηκυηδηαξ (HDF) μ μπμίμξ είκαζ μ ηφνζμξ νοειζζηήξ ηδξ δζάνηεζαξ 

γςήξ ημο δαπέδμο. Σέθμξ, έκα θφθθμ ακηζζηάειζζδξ, πμο ζηαεενμπμζεί ημ ζφκμθμ ηαζ 

ειπμδίγεζ ηδκ εζζπχνδζδ οβναζίαξ. 

Καηά ηδκ παναβςβή, ηα ηέζζενα αοηά ζοζηαηζηά ζοιπζέγμκηαζ ζε εενιή πνέζα βζα κα 

ζπδιαηζζημφκ ηα ανπζηά πάκεθ. Έπεζηα απυ ηθζιαηζζιυ, ηειαπίγμκηαζ ζηζξ επζεοιδηέξ 

δζαζηάζεζξ ηαζ δζαιμνθχκμκηαζ ηαηαθθήθςξ ηα άηνα ημοξ χζηε κα επζηοβπάκεηαζ πθεονζηή 

ζφκδεζή, ηαηά ηδκ ημπμεέηδζή ημοξ. Ζ ζφκδεζδ ιπμνεί κα είκαζ δ ηθαζζηή (εδθοηυ -

ανζεκζηυ) ή δ ημοιπςηή (βκςζηή ςξ click system, εζη.26 - ζεθ.46). 
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Δζηυκα 14. Γμιή ζοκεεηζηήξ ζακίδαξ laminate απ’ εοεείαξ ζοιπίεζδξ 

 

 Τςειήο ζπκπίεζεο (High Pressure Laminate) 

Οζ ζακίδεξ laminate ορδθήξ ζοιπίεζδξ είκαζ ιζα αεθηζςιέκδ παναθθαβή ημο πνμδβμφιεκμο 

ηφπμο ιε ορδθή ακημπή ζε ηνζαή ηαζ ηνμφζδ. Καηά ηδκ παναβςβή ημοξ, δ πνμζηαηεοηζηή 

επζηάθορδ ηαζ ημ δζαημζιδηζηυ θφθθμ ζοιπζέγμκηαζ ζε ανπζηυ ζηάδζμ, ιαγί ιε θφθθα 

ηοηηανίκδξ ηαζ δδιζμονβείηαζ ιζα ελαζνεηζηά ακεεηηζηή ζηνχζδ, ηφπμο θμνιάζηαξ.  Έπεζηα, δ 

ζπδιαηζζιέκδ ζηνχζδ ζοιπζέγεηαζ εη κέμο, ιε ημκ πονήκα απυ ζκμζακίδα HDF ηαζ ηδκ 

ζηνχζδ ελζζμννυπδζδξ, ηαζ αημθμοεμφκ μζ ηαηάθθδθεξ δζαιμνθχζεζξ. Δπίζδξ, ζοκακηχκηαζ 

ιε δζάθμνεξ επζπθέμκ ζηνχζεζξ βζα αανζά πνήζδ, ηαηάθθδθα βζα εκδμδαπέδζα εένιακζδ, 

δπμιυκςζδ ηθπ.  

 

 

 

Δζηυκα 15. Γμιή ζοκεεηζηήξ ζακίδαξ laminate ορδθήξ ζοιπίεζδξ 

 

Σα laminate δάπεδα ημπμεεημφκηαζ πθςηά πάκς ζε μπμζμκδήπμηε λδνυ οπμδάπεδμ (αηυιδ 

ηαζ ζε παθαζυ λφθζκμ δάπεδμ), ιε πνήζδ ηαηάθθδθμο οπμζηνχιαημξ. Ακ ηαζ απμηεθεί 

απμιίιδζδ ηαζ δεκ είκαζ θοζζηυ πνμσυκ, πανμοζζάγεζ ηάπμζα πθεμκεηηήιαηα ζε ζπέζδ ιε ημ 
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λφθζκμ. Δίκαζ πμθφ ακεεηηζηυ ζε αηηζκμαμθία, ηηφπδια, ηάρζιμ ηζζβάνμο, ηαζ ζε μνζζιέκεξ 

πενζπηχζεζξ ζε δζαηοιάκζεζξ οβναζίαξ ηαζ εενιμηναζίαξ. Ηδζαίηενδ πνμζμπή πνέπεζ κα 

δίκεηαζ ηαηά ηδκ αβμνά ημο, ζηδκ ακαβναθή ηδξ ηθάζδξ (παιδθήξ έηθοζδξ θμνιαθδεΰδδξ) 

Δ1. Πανά ηα πθεμκεηηήιαηα ημο, ημ ζοκεεηζηυ δεκ ακηζηαεζζηά ημ αοεεκηζηυ, αθθά ημ 

οπμηαεζζηά, υπμο δ πνδζζιμπμίδζδ ημο λφθμο δεκ εκδείηκοηαζ είηε ελαζηίαξ ηδξ πνήζδξ, είηε 

ελαζηίαξ μζημκμιζηχκ παναβυκηςκ. 

 

 

2.1.4 Γάπεδα Φειινύ 

 

Μεηά απυ ηνεζξ αζχκεξ ηαζ ηδκ ανπζηή 

πνδζζιμπμίδζδ ημο θεθθμφ ςξ ηφνζμο οθζημφ 

δαπέδμο, μ θεθθυξ επακήθεε ζηζξ ιένεξ ιαξ 

δοκαιζηά ζημ πχνμ ημο δαπέδμο. Ανπζηά, 

πνδζζιμπμζήεδηε ζε δάπεδα ιεβάθδξ ηοηθμθμνίαξ 

υπςξ ηνάπεγεξ ηαζ δδιμηζηά ηηήνζα, υιςξ έπεζ 

απμδεζπηεί πθέμκ υηζ απμηεθεί έκα άνζζημ οθζηυ βζα 

ηάεε πχνμ θυβς ηςκ ζδζαίηενςκ παναηηδνζζηζηχκ 

ημο. Σα δάπεδα θεθθμφ ελαζθαθίγμοκ άκεημ αάδζζια 

θυβς ηδξ εθαζηζηήξ ημο θφζδξ, είκαζ άηνςξ μζημθμβζηυ πνμσυκ, δπμιμκςηζηυ, ακηζαθθενβζηυ 

ηαζ ακηζζηαηζηυ, ιε ακηίζηαζδ ζε πνμζαμθέξ απυ έκημια ηαζ ιφηδηεξ. Δπίζδξ, δίκεζ ηδκ 

δοκαηυηδηα επζθμβήξ ιέζα απυ ιζα εονεία βηάια ζπεδζάζεςκ ηαζ πνςιάηςκ.   

Ο θεθθυξ7 είκαζ μ ελςηενζηυξ θθμζυξ ηδξ θεθθμδνουξ (Quercus suber), δ μπμία θφεηαζ ζηζξ 

αηηέξ ηδξ Πμνημβαθίαξ ηαζ Ηζπακίαξ. Σμ ελςηενζηυ ημο θθμζμφ (λδνυθθμζμ) απμιαηνφκεηαζ 

ηάεε πενίπμο 10 πνυκζα, πςνίξ αοηυ κα έπεζ ηαιζά δοζιεκή επίδναζδ ζημ δέκηνμ. Γεδμιέκμο 

πςξ  μζ θεθθμδνφξ έπμοκ δζάνηεζα γςήξ ηα 150-200 πνυκζα, δ δζαδζηαζία ζοβημιζδήξ θθμζμφ 

ιπμνεί κα επακαθδθεεί έςξ 20 θμνέξ βζα ηάεε δέκηνμ.  

 

Ζ ηεπκμθμβία παναβςβήξ ημοξ είκαζ ζπεηζηά απθή. Μεηά απυ ενοιιαηζζιυ, ηαεανζζιυ ηαζ 

λήνακζδ, ηα ιυνζα ημο θεθθμφ ζοβημθθμφκηαζ ζε επζεοιδηυ πάπμξ ηαζ απαζημφιεκδ 

ποηκυηδηα. Σέθμξ, ηειαπίγμκηαζ ζε επζεοιδηέξ δζαζηάζεζξ πθάημοξ ηαζ ιήημοξ.  
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Δζηυκα 16. ηάδζα παναβςβήξ θεθθμφ27. 

 

Πένακ ηςκ δζαδεδμιέκςκ οπμζηνςιάηςκ θεθθμφ βζα λφθζκα δάπεδα, πανάβμκηαζ απυ θεθθυ 

δομ ιμνθέξ ηεθζηχκ επζζηνχζεςκ, ιε δζαιμνθςιέκα άηνα βζα ημοιπςηή ζφκδεζδ :  

 

 Πιάθεο εμ’νινθιήξνπ από θειιό 

Δίκαζ πθάηεξ ιε δζάθμνα πάπδ απμηεθμφιεκεξ απυ ζοιπζεζιέκεξ ζηνχζεζξ μιμζμβεκμφξ 

θεθθμφ. Ακάθμβα ιε ημ πάπμξ ημοξ ιπμνμφκ κα οπμζημφκ θείακζδ ηαζ ζηίθαςζδ ανηεηέξ 

θμνέξ. Σμπμεεημφκηαζ απεοεείαξ ζε ζηονυδεια ή ζε οπμδάπεδμ απυ ηυκηνα πθαηέ ηθπ. 

 

 ύλζεηε επηθάιπςε απνηεινύκελε από 5 ζηξώζεηο 

Πανάβμκηαζ ζε ιμνθή πθαηχκ ηαζ ζακίδςκ. Ζ παιδθυηενδ ζηνχζδ είκαζ έκα παιδθήξ 

ποηκυηδηαξ οπυζηνςια θεθθμφ πμο πανέπεζ ιζα αάζδ βζα ηα άθθα ζηνχιαηα. Πάκς απυ ηδ 

αάζδ είκαζ ιζα ελζζμννμπζζηζηή ζηνχζδ πμο απμηεθείηαζ απυ ζκμζακίδα ιεζαίαξ ποηκυηδηαξ 

(MDF) ή ορδθήξ ποηκυηδηαξ (HDF). Αημθμοεεί ζηνχζδ θεθθμφ πμο πνμζθένεζ επζπθέμκ 

δπμιυκςζδ ηαζ απμννυθδζδ ηςκ ηναδαζιχκ. ηδκ επζθάκεζα ανίζηεηαζ δ ειθακήξ 

επίζηνςζδ θεθθμφ ηαζ δ ζηνχζδ αηνοθζημφ αενκζηζμφ ή πμθομονεεάκδξ ορδθήξ ακημπήξ.  

 

    
Δζηυκα 17. Γείβιαηα ζπεδζάζεςκ θεθθμφ ηαζ ημπμεεηδιέκεξ πθάηεξ θεθθμφ ζε πχνμ ηαημζηίαξ. 
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2.2 Δίδε μπιείαο γηα δάπεδα θπθινθνξίαο 

 

Σα δάπεδα απυ πθεονάξ είδμοξ λφθμο δζαηνίκμκηαζ ζε δομ ιεβάθεξ ηαηδβμνίεξ: 

 

 ηα πνμενπυιεκα απυ πθαηφθοθθα 

 ηα πνμενπυιεκα απυ ηςκμθυνα 

 

 

Απυ ηα πθαηφθοθθα είδδ πνδζζιμπμζείηαζ ηαηά ηυνμκ δ δνοξ ηαζ αημθμοεμφκ άθθα είδδ 

υπςξ δ μλζά, δ ηανοδζά, δ ηαζηακζά, μ θνάλμξ, μ ζθέκδαιμξ ηαζ δ ζοιήδα. Δπίζδξ, ηνμπζηά 

είδδ ανίζημοκ υθμ ηαζ ιεβαθφηενδ πνήζδ ζε δάπεδα ζηδ πχνα ιαξ. Σα ζοκδεέζηενα είκαζ ημ 

iroko, ημ wenge, ημ teak, ημ doussie, ημ jatoba, ημ merbau ηαζ ημ bangkirai. 

 

Δπξσπατθή θαη Ακεξηθαληθή Γξπο (oak, Quercus sp) 

 

Ζ δνοξ είκαζ έκα είδμξ πμο 

παναηηδνίγεζ ηδκ αβμνά ημο πανηέ, 

παβημζιίςξ. Ακηζπνμζςπεφεζ πενίπμο 

ημ 60% ηδξ ηαηακάθςζδξ πανηέ ζηδκ 

Δονχπδ. Αοηυ δεκ είκαζ ηοπαίμ μφηε 

εθήιενμ. Ζ δνοξ, εηηυξ απυ ηζξ 

ελαζνεηζηέξ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ ηδκ μζηεία αζζεδηζηή πμο παναηηδνίγεζ ημ λφθμ ηδξ, 

απμηεθεί έκα δέκηνμ ιοεζηυ, πμο εοδμηζιεί ζε μθυηθδνμ ημκ εονςπασηυ πχνμ ηαζ ζοκακηάηαζ 

ζηζξ παναδυζεζξ υθςκ ηςκ θαχκ ηδξ δπείνμο. 

Σα είδδ ηδξ λοθείαξ πμο πνμηζιμφκηαζ είκαζ απυ ηδκ έιιζζπδ ηαζ ηδκ άιζζπδ δνο πμο 

πνμένπμκηαζ απυ ηδ θμαεκία, Γαθθία, Πμθςκία, Γενιακία, Ρμοιακία, Β.Αιενζηή ηαζ ηδκ 

πνχδκ Γζμοβημζθααία. Γεκζηά, ημ εζδζηυ αάνμξ ημο λφθμο ηςκ δφμ αοηχκ εζδχκ ζε οβναζία 

12% ηοιαίκεηαζ βφνς ζημ 0,70 gr/cm
3
 . Ο πνςιαηζζιυξ ημοξ ηοιαίκεηαζ βζα ηδ πενζμπή ημο 

ζμιθμφ απυ ακμζπηυ ηίηνζκμ έςξ ακμζπηυ ηαζηακυ, πμο βίκεηαζ πνοζμηάζηακμ ή ηαζηακυ 

πθδζζάγμκηαξ ημ εβηάνδζμ. ηδκ Δθθάδα δζαηζκείηαζ επίζδξ ςξ δνοξ, έκα είδμξ εοηαθφπημο 

απυ ηδκ Σαζιακία αθθά ηαζ άθθα ηνμπζηά είδδ ιε παναπθήζζεξ ιε ηδ δνο ζδζυηδηεξ. 
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Καζηαληά (chestnut, Castanea sativa) 

Ζ ηαζηακζά, εηηυξ απυ ημοξ πμθφ πνήζζιμοξ ηανπμφξ, δίκεζ 

λοθεία ηαηάθθδθδ βζα δαπεδμζηνχζεζξ ηαζ άθθεξ πνήζεζξ. 

Πνυηεζηαζ βζα λφθμ ζηαεενυ, απαθυ ηαζ ιε ιέηνζεξ ιδπακζηέξ 

ζδζυηδηεξ, πμο είκαζ υιςξ ζπεδυκ απνυζαθδημ απυ έκημια ηαζ 

ιφηδηεξ.  

Ζ λοθεία ηδξ ηαζηακζάξ πνμένπεηαζ απυ ηδκ Ν.Αιενζηή, δ 

ιεθακή ηαζ παιδθή ηαζηακζά απυ ηδκ Ηαπςκία ηαζ ηδκ Κίκα ηαζ απυ εθθδκζηά δάζδ ηδξ 

Υαθηζδζηήξ (Αβ.Όνμξ, Ανκαία), αθθά ηαζ ημ Πήθζμ. 

Ζ ιδπακζηή ακημπή ημο λφθμο ηδξ ηαζηακζάξ είκαζ ιζηνυηενδ απυ ηδκ ακηίζημζπδ ηδξ δνουξ, 

πανμοζζάγεζ υιςξ ιεβαθφηενδ ζηαεενυηδηα ζηζξ δζαζηάζεζξ. Απυ πθεονάξ πνχιαημξ ημ 

εβηάνδζμ έπεζ ηαζηακή απυπνςζδ υιμζα ιε ημ πνχια ηδξ δνουξ, ημ δε ζμιθυ λοθμ ακμζπηυ 

ηαζηακυ πνχια. 

 

 

Καξπδηά (walnut, Juglanis regia) 

Ζ λοθεία ηδξ ηανοδζάξ πνμένπεηαζ απυ ηδκ πενζμπή ημο 

Δφλεζκμο πυκημο, απυ ηδκ θμαεκία, ηδκ Αιενζηή αθθά ηαζ 

απυ ηδκ Δθθάδα (Μαηεδμκία, Θνάηδ, Αβ.Όνμξ). 

Πανμοζζάγεζ ιέηνζα ζηθδνυηδηα ηαζ ηαθή ζηαεενυηδηα 

δζαζηάζεςκ, ημ δε ζμιθυ λφθμ ειπμηίγεηαζ εφημθα. Απυ 

πθεονάξ πνχιαημξ, ημ εβηάνδζμ είκαζ ηαζηακυ (ζμημθαηί) ιε 

ζημηεζκυηενεξ πενζμπέξ. Σμ ζμιθυ είκαζ ακμζπηυ πνοζμηάζηακμ, ή θεοηίγεζ.  

 

 

Ομηά (beech, Fagus silvatica) 

Γέκηνμ ηονίςξ ηδξ ακαημθζηήξ ηαζ ηεκηνζηήξ Δονχπδξ ιε 

πνχια λφθμο θεοηυ ή οπυθεοημ ιε νυδζκεξ ακηαφβεζεξ, πμο 

ζημοναίκεζ ιε ηδκ επίδναζδ ημο θςηυξ πνμξ ημ ημηηζκςπυ ή 

ημ ηαθέ. Υνςιαηίγεηαζ εφημθα. 

Γεκ ζοκδείγεηαζ ζδζαίηενα βζα λοθεία παηςιάηςκ, δζυηζ 

πνμζαάθθεηαζ εφημθα απυ ιφηδηεξ ηαζ έκημια, ηυζμ ζακ 

δέκηνμ, υζμ ηαζ εκζςιαηςιέκμ ζε δζάθμνεξ ηαηαζηεοέξ. 
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Σα ηνμπζηά (ζημονυπνςια) είδδ πανμοζζάγμοκ ιαγί ιε ημκ πθμφημ ηςκ απμπνχζεςκ ημοξ 

ηαζ παναηηδνζζηζηά ηεπκζηά πθεμκεηηήιαηα ηαζ ακημπέξ, πμο ηα ηάκμοκ ζδζαίηενα αβαπδηά 

ζημοξ ανπζηέηημκεξ εζςηενζηχκ πχνςκ ηαζ ζημοξ δζαημζιδηέξ. Κάης απυ ηδκ πίεζδ 

μζημθμβζηχκ μνβακχζεςκ έπμοκ ηεεεί απυ ηζξ ηοαενκήζεζξ εονςπασηχκ ηναηχκ αοζηδνμί 

έθεβπμζ ηαζ πενζμνζζιμί ζηδκ εζζαβςβή ηαζ ηαηακάθςζδ ηνμπζηήξ λοθείαξ απυ ηδ κυηζα 

Αιενζηή ηαζ ηδκ Αθνζηή. 

Γάπεδα ιε ηνμπζηά λφθα ζε ιεβάθεξ επζθάκεζεξ ημπμεεημφκηαζ ζε πχνμοξ ιε έκημκδ πνήζδ 

(εζςηενζημφξ ηαζ ελςηενζημφξ πχνμοξ) πάνδ ζηδ ιεβάθδ ποηκυηδηά ημοξ ηαζ ζηδκ 

ζηθδνυηδηα ημοξ.  

Πνμτπυεεζδ βζα ηδ πνήζδ ηνμπζηχκ λφθςκ είκαζ κα έπμοκ λδνακεεί ηαζ πμθθέξ θμνέξ κα 

έπμοκ αηιζζεεί, χζηε κα είκαζ απαθθαβιέκα απυ έκημια, ιφηδηεξ πμο ζοκακημφκηαζ ζοπκά ζε 

ηέημζμο είδμοξ λφθα. Μζα δεφηενδ πνμτπυεεζδ είκαζ, υηζ πνέπεζ κα πνμένπμκηαζ ηονίςξ απυ 

ημ εβηάνδζμ ηιήια ημο ημνιμφ. 

Καζ βζα ηζξ δφμ ςξ άκς πνμτπμεέζεζξ πνέπεζ κα οπάνπμοκ επίζδια πζζημπμζδιέκα έββναθα 

ημο πνμιδεεοηή. 

 

 

 

Wenge (Milletia laurentii) 

Ξφθμ ηδξ Αθνζηήξ (Καιενμφκ, Εαΐν) ζε πνχιαηα ζημφνμ-ηίηνζκμ 

ιε ιαφνα κενά πμο βίκεηαζ βηνίγμ ζημ θςξ ηαζ ζημοναίκεζ ζημκ 

αένα. Δίκαζ ημ πζμ ακεεηηζηυ λφθμ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηα δάπεδα, 

ελαζνεηζηά ζηθδνυ ηαζ απνυζαθδημ απυ έκημια ηαζ ιφηδηεξ.  

 

  

 

Iroko (Chlorophora excelsa) 

Απυ ηδκ Αηηή ημο Δθεθακημζημφ ηαζ ημ Καιενμφκ, ζε πνχιαηα 

ζηαπημηίηνζκμ ηαζ ηαθεηυηηζκμ ζε δζάθμνεξ απμπνχζεζξ ακάθμβα 

ηδξ πενζμπήξ. Με ποηκυηδηα ιζηνυηενδ απυ άθθα ηνμπζηά είδδ 

(0,70) αθθά ιε ζηακμπμζδηζηή ακημπή ζε ιφηδηεξ ηαζ έκημια. 
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Doussie (Afzelia africana) 

Δπίζδξ πνμενπυιεκμ απυ ηδκ Αθνζηή, ημ doussie εεςνείηαζ έκα 

απυ ηα πζμ εκδζαθένμκηα είδδ βζα λφθζκα δάπεδα. Έπεζ πνχια 

ζηαπημηυηηζκμ ηαζ παίνκεζ αηυια ααεφηενμ πνχια υηακ εηηεεεί 

ζημ θςξ. Μέβζζηδξ ζηαεενυηδηαξ δζαζηάζεςκ, ιε ελαζνεηζηή 

ακημπή ζε πνμζαμθέξ απυ ιφηδηεξ ηαζ έκημια.  

 

 

 

Teak (Tectona grandis) 

Δίδμξ ηδξ Αζίαξ, εοδμηζιεί ζε 

πενζμπέξ ηδξ Βζνιακίαξ ηαζ ηδξ 

Ηκδμκδζίαξ ιε ζηαπημηίηνζκδ 

απυπνςζδ. Με εοεοηεκή κενά, 

ηαζ ελαζνεηζηέξ ακημπέξ. 

Υνδζζιμπμζείηαζ ζδζαίηενα ζηδ 

καοπδβζηή, ηαζ βεκζηυηενα ζε 

απεοεείαξ έηεεζδ ζηζξ ελςηενζηέξ ζοκεήηεξ. 

 

 

Απυ ηα ηςκμθυνα είδδ βίκεηαζ ζοκήεςξ πνήζδ ημο λφθμο ηδξ δαζζηήξ πεφηδξ, ηδξ 

ρεοδμηζμφβηαξ, ηδξ εθάηδξ, ηδξ ενοενεθάηδξ ηαζ ημο πζηξ πάζκ. Βαζζηυξ πανάβμκηαξ βζα ηδκ 

πνδζζιμπμίδζδ ηςκ ηςκμθυνςκ είκαζ δ ποηκυηδηά ημοξ, ιε ημ εθάπζζημ επζηνεπηυ υνζμ κα 

είκαζ 0,4 (gr/cm
3
). 

 

 

Γαζηθή πεύθε ((redwood, scotchpine, Pinus sylvestris) 

Πνμένπεηαζ ηονίςξ απυ μοδδία, Φζθακδία ηαζ Ρςζία. Δίκαζ λφθμ 

ιεηνίμο αάνμοξ (0,49 gr/cm
3
) ηαζ ιέηνζαξ ζηθδνυηδηαξ. Έπεζ 

εβηάνδζμ ηαζηακυ ιε ημηηζκςπυ ηυκμ πςνίξ έκημκδ πανμοζία 

νδηίκδξ ηαζ πθαηφ ζμιθυ ιε οπμηίηνζκμ πνχια. Σμ ζμιθυ είκαζ 

εοαίζεδημ ζε πνμζαμθέξ ηαζ ζοπκά πανμοζζάγεζ ηοάκςζδ. 

Χζηυζμ, ειπμηίγεηαζ ιε εοημθία. 
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Φεπδνηζνύγθα (oregon pine, Pseudotsuga menziesi))  

Δπίζδξ λφθμ ιεηνίμο αάνμοξ 0,51- 0,64 gr/cm
3
) ηαζ 

ζηθδνυηδηαξ. Έπεζ πνχια ημηηζκυθεοημ ηαζ παναηηδνζζηζηή 

ιονςδζά. Μεηνίςξ ακεεηηζηυ ζε πνμζαμθέξ. 

 

 

 

Λεπθή Διάηε (silver fir, Abies alba) 

Πνμένπεηαζ απυ ηα δάζδ ηδξ ηεκηνζηήξ Δονχπδξ (Αοζηνίαξ, 

Γζμοβημζθααίαξ, Ρμοιακίαξ, B. Δθθάδαξ). Πνυηεζηαζ βζα λφθμ 

ιε πνχια θεοηυ ιαη, δεκ έπεζ νδηζκχδδ μζιή μφηε 

νδηζκμθυνμοξ πυνμοξ. Σμ λφθμ ηδξ εθάηδξ δεκ θμοζηνάνεηαζ 

βζαηί απμννμθά ημ θμφζηνμ. Υνδζζιμπμζείηαζ βεκζηυηενα ζηα 

δάπεδα, ιε ηδκ ιμνθή ηαδνμκζχκ ή ηααθχκ βζα ηδκ ηαηαζηεοή 

ρεοδμδαπέδμο, πνζκ ηδκ επζθακεζαηή επίζηνςζδ. 

 

Δξπζξειάηε (spruce, Picea abies)  

Πνμένπεηαζ ηονίςξ απυ ηζξ αυνεζεξ πενζμπέξ Δονχπδξ, ακ ηαζ 

ζοκακηάηαζ ηαζ ζηδκ Δθθάδα ζημ δάζμξ ηδξ Δθαηζάξ ηδξ 

Γοηζηήξ Ρμδυπδξ. Έπεζ πνχια άζπνμ πνμξ ζηζθπκυ 

ηαζηακμηίηνζκμ. Έπεζ επζηναηήζεζ δ ενοενεθάηδ κα μκμιάγεηαζ 

ζμοδδζηή, πανυθμ πμο πνμένπεηαζ απυ υθεξ ηζξ αυνεζεξ πχνεξ.  

 

 

 

 

 

 

 

Δζηυκα 18. 

Γεςβναθία 

ηςκ εζδχκ 
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2.3  θιεξόηεηα 

 

Ζ ζηθδνυηδηα ημο πνδζζιμπμζμφιεκμο είδμοξ λφθμο είκαζ ιζα πανάιεηνμξ, ζδζαίηενα 

ζδιακηζηή βζα ηα λφθζκα δάπεδα. Μεηνάηαζ ιε ηεπκζηέξ ιεευδμοξ πμο πνμζδζμνίγμοκ ηζξ 

αέθηζζηεξ ζοκεήηεξ πνήζδξ ημοξ. Ζ ιέεμδμξ Brinell έπεζ ακαβκςνζζηεί ηαζ ζζπφεζ ςξ 

εονςπασηή πνμδζαβναθή (ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 6506-1). φιθςκα ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ ιέεμδμ, 

βίκεηαζ έθεβπμξ ηδξ ακημπήξ ηδξ επζθάκεζαξ ημο λφθμο ιε πίεζδ πάκς ηδξ, δφκαιδξ 250 kg ιε 

ιεηαθθζηή ζθαίνα δζαιέηνμο 10 mm.  

Σα απμηεθέζιαηα ηςκ εθέβπςκ ιπμνεί κα δζαθμνμπμζμφκηαζ ακάθμβα ιε ηδκ πμζυηδηα ημο 

λφθμο, αηυιδ ηαζ ζημ ίδζμ ηειάπζμ. διεζχκεηαζ υηζ δ ζηθδνυηδηα ιεζχκεηαζ ιε ηδκ αφλδζδ 

ηδξ οβναζίαξ ημο λφθμο ηαζ είκαζ ακάθμβδ ιε ηδκ ποηκυηδηα ηαζ ημ εζδζηυ αάνμξ ημο. 

 

 

Πίκαηαξ 1. ηθδνυηδηα ηςκ εζδχκ (ιέεμδμξ Brinell) 
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2.4 Πνηνηηθή δηαινγή 

 

Ζ φπανλδ ηοπμπμίδζδξ ηαζ δ εθανιμβή πνμηφπςκ
13

 βζα ημ λφθμ ηαζ ηα πανάβςβά ημο είκαζ 

ιζα πναβιαηζηυηδηα εδχ ηαζ πμθθά πνυκζα ζε παβηυζιζμ επίπεδμ ηαζ ζηδκ Δονχπδ πζμ 

εζδζηά, ιε εεηζηέξ επζπηχζεζξ βζα ηδκ ειπμνία, ηδκ πμζμηζηή ηαλζκυιδζδ, ηδκ αζθάθεζα ηαζ 

ηδκ ηαθή απυδμζδ ηαηά ηδκ πνήζδ ημοξ. 

Μεηαλφ ηςκ πνμσυκηςκ λφθμο ζηα μπμία πνμαθέπεηαζ οπμπνεςηζηή εθανιμβή ηδξ ζήιακζδξ 

CE πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ ηα λφθζκα δάπεδα, αάζδ ημο πνυηοπμο EN 14342 ημο μπμίμο δ 

εθανιμβή είκαζ ιάθζζηα οπμπνεςηζηή απυ 1.03.2010. Ζ ζήιακζδ CE βζα ηα λφθζκα δάπεδα 

βίκεηαζ ιε εοεφκδ ημο ηαηαζηεοαζηή ζε ζοκμδεοηζηά έββναθα (υπζ επί ημο πνμσυκημξ) ηαζ 

αεααζχκεζ ηδκ πμζυηδηα ηςκ πνδζζιμπμζμφιεκςκ ζημζπείςκ ςξ πνμξ ζοβηεηνζιέκεξ ζδζυηδηεξ 

(ακηίδναζδ ζε πονηαβζά, πενζεπυιεκδ θμνιαθδεΰδδ ηαζ πεκηαπθςνμθαζκυθδ, μθζζεδνυηδηα, 

ακημπή ζε εναφζδ, εενιζηή αβςβζιυηδηα ηαζ αζμθμβζηή ακημπή). Ζ ιέπνζ ηχνα πναηηζηή 

δζεεκχξ, ζηδνίγεηαζ ζηδκ ηαλζκυιδζδ ηςκ λφθζκςκ ζημζπείςκ αάζδ ηςκ μπηζηχκ ημοξ 

παναηηδνζζηζηχκ. Χζηυζμ, ζηδ πχνα ιαξ παναηδνείηαζ έκημκδ αζάθεζα ςξ πνμξ ηδκ 

ηαλζκυιδζδ ζε πμζμηζηέξ ηθάζεζξ. οβηεηνζιέκα πνμηφπημοκ ιεβάθεξ απμηθίζεζξ ζημκ 

ανζειυ ηςκ ηαηδβμνζχκ αθθά ηαζ ηα ηνζηήνζα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ πμζμηζηή 

ηαλζκυιδζδ.  

 

Ζ δζαθμβή είκαζ ιζα δζαδζηαζία δ μπμία θαιαάκεζ πχνα αιέζςξ ιεηά ημκ ηειαπζζιυ ηςκ 

ημνιχκ. 

Ζ λοθεία ηαηαηάζζεηαζ αάζδ ζοβηεηνζιέκςκ ηνζηδνίςκ πμο αθμνμφκ ζε: 

 

 Γεκζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ δζαημιήξ ημο λφθμο 

 πεδίαζδ («κενά ημο λφθμο») 

 Ρυγμζ (ανζειυξ/ m² - ιέβεεμξ – αάεμξ) 

 Ρδηζκμεφθαηεξ 

 Πενζεηηζηυηδηα ζε εβηάνδζμ 

 Φεμνέξ 

 Οιμζμιμνθία ημο πνχιαημξ 

 

οκδεέζηενα υπςξ πνμηείκμοκ μζ Πνμζςνζκέξ Δεκζηέξ Σεπκζηέξ Πνμδζαβναθέξ15, 

ζοκακηχκηαζ 3 ηαηδβμνίεξ. Δκδεζηηζηά, πενζβνάθεηαζ δ ηαλζκυιδζδ ζε θςνίδεξ δνουξ:  
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Α. Πρώηης Γιαλογής 

Άκς πθεονά: ηεκμφιεκεξ ιε εοεφβναιιεξ αέκκεξ, απαθθαβιέκεξ ηεθείςξ απυ νυγμοξ, ηαζ 

πνμένπμκηαζ ηεθείςξ απυ ημ εβηάνδζμ, πςνίξ ίπκμξ εκηενζχκδξ. 

Οπίζεζα πθεονά: Γφκαηαζ κα πενζθαιαάκεζ ηαζ ζμιθυ λφθμ πμο δεκ οπενααίκεζ ημ ιζζυ ημο 

πάπμοξ ηδξ θςνίδαξ. Οζ νυγμζ πμο εα οπάνπμοκ δεκ πνέπεζ κα είκαζ ιεβαθφηενμζ ηςκ 10 mm 

ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ δεκ ιεζχκμοκ ηδκ ακημπή ημο λφθμο. 

Πθάβζεξ επζθάκεζεξ: Γεκ επζηνέπεηαζ πανμοζία νυγςκ πανά ιυκμ ζημκ ηυνιμ (ανζεκζηυ) ηαζ 

ζημ ηάης απυ ηδκ εκημνιία (εδθοηυ) ηιήια ημο λφθμο. Όθμζ μζ νυγμζ πνέπεζ κα είκαζ οβζείξ 

ηαζ ηαθά πνμζημθθδιέκμζ ζημ λφθμ. 

 

Β. Γεύηερης Γιαλογής 

Άκς πθεονά: Πνμένπμκηαζ ηονίςξ απυ ημ εβηάνδζμ πςνίξ ίπκμξ εκηενζχκδξ ηαζ δφκαηαζ κα 

είκαζ ζηεκυαεκκεξ ηαζ πθαηφαεκκεξ ηαηά 50%. Πνέπεζ επί ηοπαίςκ θδθεέκηςκ 10 ηειαπίςκ 

ηαζ ακά ηνέπμκ ιέηνμ αοηχκ, κα ιδκ οπάνπμοκ πενζζζυηενμζ ημο εκυξ νυγμο ηςκ 8mm, ή εάκ 

οπάνπμοκ πενζζζυηενμζ, ημ ιέβεευξ ημοξ αενμζγυιεκμ κα ιδκ οπενααίκεζ ηα 8 mm. 

Οπίζεζα πθεονά: Όπςξ ζηδ πνχηδ δζαθμβή. 

Πθάβζεξ επζθάκεζεξ: επζηνέπμκηαζ άκεο πενζμνζζιχκ νυγμζ ζημκ ηυνιμ ή ηάης απυ ηδκ 

εκημνιία εθυζμκ είκαζ οβζείξ ηαζ ηαθχξ πνμζημθθδιέκμζ. 

 

Γ. Τρίηης Γιαλογής 

Άκς πθεονά: Γφκαηαζ κα πνμένπμκηαζ απυ ημ ζμιθυ λφθμ πςνίξ πενζμνζζιμφξ ςξ πνμξ ηδκ 

απυζηαζδ ηςκ αεκκχκ. Δπζηνέπμκηαζ νυγμζ δζαιέηνμο ιέπνζ 10 mm πςνίξ πενζμνζζιμφ 

ανζειμφ, εθ’υζμκ είκαζ οβζείξ ηαζ ηαθά πνμζημθθδιέκμζ. 

Οπίζεζα πθεονά: Δίκαζ δεηηυ ημ ζμιθυ ηαζ δζάθμνα εθαηηχιαηα πμο δεκ επδνεάγμοκ ηδ 

δζάνηεζα γςήξ ηςκ θςνίδςκ. Δίκαζ δεηηυ επίζδξ κα οπάνπεζ ηαζ ηάιαζμ (ηιήια ημνιμφ 

ιεηαλφ ζμιθμφ ηαζ θθμζμφ) εθυζμκ ημ πθάημξ ημο είκαζ ιζηνυηενμ ηςκ 10 mm ηαζ βζα ιήημξ 

ίζμ ιε ημ 10% ημο ιήημοξ ηδξ θςνίδαξ εθ’ υζμκ δεκ επδνεάγεζ ημκ ηυνιμ ηαζ ηδκ εκημνιία. 

Πθάβζεξ επζθάκεζεξ: Δπζηνέπμκηαζ μζμζδήπμηε νυγμζ ζημ ηυνιμ υζμ ηαζ ηάης απυ ηδκ 

εκημνιία, υπςξ επίζδξ ηαζ ιεηαηζκμφιεκμζ ή εθθεζπυκηεξ νυγμζ, ιυκμ υηακ ημ ιέβεευξ ημοξ 

δεκ είκαζ ιεβαθφηενμ ηςκ 15 mm. 

διείςζδ: 

Μέβεεμξ νυγμο είκαζ δ ιζηνυηενδ δζάζηαζδ ηδξ θαζκυιεκδξ επζθάκεζαξ. Οιάδα νυγςκ, 

ζζμδοκαιεί πνμξ έκα ιεβαθφηενμ, ακ ημ άενμζζια ηςκ ιεβεεχκ, είκαζ ημ ίζμ πνμξ ημ ιέβεεμξ 

ημο ιεβαθφηενμο. 
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Πάκηςξ ακελάνηδηα πμζυηδηαξ δζαθμβήξ εα πνέπεζ βεκζηά μζ πνμζημιζγυιεκεξ θςνίδεξ κα 

ιδκ πανμοζζάγμοκ: 

 Αλλαγή τρώμαηος πμο πνμένπεηαζ απυ ηδ πδιζηή αθθμίςζδ ηδξ ζφζηαζδξ ημο λφθμο 

απυ πνμζαμθή ιοηήηςκ πμο ειθακίγεηαζ πνζκ απυ ηδ λήνακζδ 

 Λεσκή ζήυη επί ηδξ επζθάκεζαξ, ηονίςξ ζηζξ θςνίδεξ δνουξ πμο πνμηαθείηαζ απυ ημκ 

εζδζηυ ιφηδηα ηδξ δνουξ 

 Κσάνφζη πμο παναηδνείηαζ ζημ ζμιθυ ηςκ νδηζκςδχκ λφθςκ 

 Προζβολές απυ λοθμθάβα έκημια. 

 

 Ζ δζαθμβή δεκ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ επελενβαζία ζηδκ μπμία οπυηεζηαζ ημ λφθμ ηαηά ηδκ 

παναβςβή ημο πανηέημο αθμφ δ επελενβαζία είκαζ ίδζα βζα υθεξ ηζξ δζαθμβέξ. 

 

   

2.5 Ζ ζεκαζία ηεο πεξηερόκελεο πγξαζίαο ηνπ δαπέδνπ  

 

οπκά παναηδνείηαζ ζε έκα λφθζκμ δάπεδμ ηα πανηέηα κα «ζηνζιχπκμκηαζ», κα ζηεανχκμοκ, 

αηυια ηαζ κα ακαζδηχκμκηαζ μθυηθδνα ηιήιαηα ή ακηίζημζπα κα ζδιεζχκμκηαζ ναβάδεξ, 

ακμίβιαηα ζημοξ ανιμφξ ηαζ ηνζλίιαηα. 

Ο ηονζυηενμξ πανάβμκηαξ πμο εα επδνεάζεζ ηδ ζοιπενζθμνά εκυξ δαπέδμο, ηυζμ ηαηά ηδκ 

εβηαηάζηαζδ, υζμ ηαζ ιεηά, είκαζ δ πεξηερόκελε πγξαζία ημο ζε ζπέζδ ιε ηδκ οβναζία ηαζ 

ηδκ εενιμηναζία ημο άιεζμο πενζαάθθμκηυξ ημο. Ζ πμζμζηζαία πενζεπυιεκδ οβναζία ημο 

λφθμο, πανζζηά ηδ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ ιάγαξ ημο κενμφ πμο πενζέπεηαζ ζημ λφθμ ηαζ ηδξ 

απυθοηδξ λδνήξ ιάγαξ ημο λφθμο.  

Όηακ ημ λφθμ απμαάθεζ οβναζία ηάης απ’ ημ ζδιείμ ζκμηυνμο (30-32%), πανμοζζάγεηαζ ημ 

θαζκυιεκμ ηδξ νίηκςζδξ. Ακηίεεηα, αολάκεζ ηζξ δζαζηάζεζξ ημο, υηακ δ οβναζία ημο 

αολάκεηαζ απυ ιζα παιδθή οβναζία ή οβναζία 0% ιέπνζ ημ ζδιείμ ζκμηυνμο (θαζκυιεκμ 

δζυβηςζδξ). Γζα ιεηααμθέξ ηδξ οβναζίαξ πάκς απυ ημ ζδιείμ ζκμηυνμο, δεκ παναηδνμφκηαζ 

ιεηααμθέξ ζηζξ δζαζηάζεζξ ημο λφθμο. 
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Δζηυκα 19. Γάπεδα απυ ιαζίθ πανηέηα ηαζ απυ ζφκεεηεξ ζακίδεξ ιεηά απυ πνμζνυθδζδ οβναζίαξ. 

 

 

 

Δζηυκα 20. Γάπεδα απυ ιαζίθ πανηέηα ηαζ απυ ζοκεεηζηέξ ζακίδεξ (laminate) ιεηά απυ απμαμθή οβναζίαξ. 

 

Ζ νίηκςζδ ηαζ δ δζυβηςζδ δεκ είκαζ ίδζεξ ζηζξ ηνεζξ αολδηζηέξ ηαηεοεφκζεζξ ημο λφθμο
9
. Οζ 

ιεβαθφηενεξ ιεηααμθέξ ζηζξ δζαζηάζεζξ παναηδνμφκηαζ ζηδκ εθαπημιεκζηή ηαηεφεοκζδ. Ζ 

ιέβζζηδ εθαπημιεκζηή νίηκςζδ ηαζ δζυβηςζδ βζα ηα εονςπασηά είδδ λφθμο είκαζ 6-12%. Ζ 

αηηζκζηή νίηκςζδ ηαζ δζυβηςζδ είκαζ πενίπμο 2,5-7%, δδθαδή είκαζ  ζδιακηζηά ιζηνυηενδ 

(πενίπμο 40-60%) ηδξ εθαπημιεκζηήξ. Ζ ηαηά ιήημξ ημο άλμκα (αλμκζηή) νίηκςζδ ηαζ 

δζυβηςζδ είκαζ αιεθδηέα (0,1-0,6%). 

Απυ πναηηζηήξ άπμρδξ, παναηδνμφκηαζ ιεβαθφηενεξ ιεηααμθέξ ζηα δάπεδα απυ πανηέηα 

πμο πανήπεδζακ ιε εθαπημιεκζηή ημιή ζε ζφβηνζζδ ιε ηα πανηέηα αηηζκζηήξ ημιήξ. Δπίζδξ, 

βεκζηυηενα μζ αλζμζδιείςηεξ ιεηααμθέξ ζημ δάπεδμ ζδιεζχκμκηαζ ιυκμ εθαπημιεκζηά ηςκ 

πανηέηςκ (ζημ πθάημξ), αθμφ δ ηαηά ιήημξ ιεηααμθή είκαζ ζπεδυκ ιδδεκζηή.    
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Όηακ ιζα παναββεθία θεφβεζ απυ ηα ενβμζηάζζα ηαηενβαζίαξ πανηέηςκ, δ πνμαθεπυιεκδ 

πενζεπυιεκδ οβναζία ηςκ πανηέηςκ ακά είδμξ, ιεηά απυ λήνακζδ εα πνέπεζ κα είκαζ: 

 

Γνοξ 7-13% 

Καζηακζά ηαζ πεφηδ ιεζμβείμο 9-15% 

Δθάηδ ηαζ ενοενεθάηδ 9-15% 

Γζα ζημζπεία πμο εα ημπμεεηδεμφκ ημθθδηά ζημ οπυααενμ 7-11% 

 

 

Ο δεζβιαημθμβζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ημο πμζμζημφ οβναζίαξ πναβιαημπμζείηαζ ιε θήρδ 10 

ηειαπίςκ απυ ζοκμθζηή πμζυηδηα πμο πνμμνίγεηαζ κα ηαθφρεζ 200m
2
 ηαζ ιεηνζέηαζ εφημθα 

ιε δθεηηνμκζηυ οβνυιεηνμ ιε αηίδεξ ή δζαθμνεηζηά (βζα απυθοηδ αηνίαεζα) ενβαζηδνζαηά. 

 

Πίκαηαξ 2.  Πενζεπυιεκδ οβναζία ακάθμβα ιε ηζξ πνήζεζξ
11

 

 

Υξήζε 
Μέζε πεξηερόκελε πγξαζία 

(%) 

Δλςηενζημί πχνμζ 12 έςξ 17  

Δζςηενζημί πχνμζ 

Μδ εενιαζκυιεκμζ 12 έςξ 16 

Θενιαζκυιεκμζ (12 έςξ 21°C) 9 έςξ 13 

Θενιαζκυιεκμζ Θ>21°C 6 έςξ 10 

 

 

 

Όηακ δ παναββεθία ηδξ λοθείαξ θηάζεζ ζημ ιένμξ πμο εα βίκεζ δ εβηαηάζηαζδ ημο δαπέδμο μζ 

ζοκεήηεξ ημο πχνμο πνέπεζ κα έπμοκ ζηαεενμπμζδεεί ζε επζεοιδηά επίπεδα ζπεηζηήξ 

οβναζίαξ. Ζ λοθεία είκαζ ζδιακηζηυ κα αθεεεί βζα έκα εφθμβμ δζάζηδια ζημ πχνμ (48-96 

χνεξ), χζηε κα εηηεεεί ζηζξ ζοκεήηεξ αοηέξ ηαζ κα θηάζεζ ζε ιζα οβναζία ζζμννμπίαξ ιε ημ 

πενζαάθθμκ.  

Γεκζηά, ζε εζςηενζημφξ πχνμοξ, ηα λφθζκα δάπεδα εα είκαζ δζαζηαζζαηχξ ζηαεενά υηακ ημ 

πενζαάθθμκ είκαζ εθεβπυιεκμ ζε ζπεηζηή οβναζία 30-50% ηαζ εενιμηναζία 15-26°C. Δίκαζ 

δδθαδή μζ ίδζεξ ζοκεήηεξ πμο μζ άκενςπμζ ακαγδημφκ ζηζξ ηαημζηίεξ ημοξ. ε κέεξ ηαημζηίεξ 
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πμο εα εενιαίκμκηαζ ιε ηεκηνζηή εένιακζδ, δ ημπμεέηδζδ ηςκ δαπέδςκ δεκ πνέπεζ κα 

βίκεηαζ εθυζμκ δ ζπεηζηή οβναζία ημο αένα ηςκ εζςηενζηχκ πχνςκ είκαζ ακχηενδ ημο 75%. 

Όθδ δ λοθεία οπμδμιήξ πνέπεζ κα έπεζ οβναζία θζβυηενδ απυ 18%. Δπίζδξ, ηαηά ηδκ 

δζάνηεζα ηδξ ημπμεέηδζδξ ηςκ λφθζκςκ δαπέδςκ δ οβναζία ηςκ ημίπςκ δεκ πνέπεζ κα είκαζ 

πάκς απυ 3%. 

 

Γζα οπυζηνςια απυ ιπεηυκ (ημθθδηή ημπμεέηδζδ), ημ πμζμζηυ οβναζίαξ δεκ εα πνέπεζ κα 

είκαζ ιεβαθφηενμ ημο 3% ηδξ ζηεβκήξ ιάγαξ, ιεηνμφιεκμ ιε εζδζηυ οβνυιεηνμ ζε αάεμξ 3 

cm. διεζχκεηαζ υηζ βζα κα ζηεβκχζεζ ιζα ζηνχζδ ηζζιεκημημκίαξ απαζημφκηαζ 10-12 ιένεξ 

ακά εηαημζηυ πάπμοξ αοηήξ βζα ζηεβκή πενίμδμ, δ μπμία πενίμδμξ πνμζαολάκεηαζ ηαηά 50% 

βζα οβνή πενίμδμ. 

 

 

 

Δζηυκα 20. Απμηέθεζια ημπμεέηδζδξ ημθθδημφ δαπέδμο ζε ηζζιεκημημκία ιε ορδθυ πμζμζηυ 

οβναζίαξ. 

 

 

ηζξ ηαηαζηεοέξ λφθζκςκ δαπέδςκ ζηδκ Δθθάδα ειθακίγμκηαζ ζοπκά πνμαθήιαηα θυβς ημο 

θαζκμιέκμο ηδξ νίηκςζδξ ηαζ ηδξ δζυβηςζδξ ηςκ λφθζκςκ ζημζπείςκ. Οζ ηονζυηενμζ θυβμζ 

είκαζ: 

1) Ζ αεαζαζιέκδ ηαηαζηεοή ημο δαπέδμο ζε κέεξ μζημδμιέξ ή ζε ακαηαζκζγυιεκμοξ 

πχνμοξ, πςνίξ εκενβμπμζδιέκδ εένιακζδ. ’ αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ ημ ζοκενβείμ 
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ημπμεέηδζδξ ηαθείηαζ απ’ ημοξ ανιυδζμοξ κα ηαηαζηεοάζεζ ημ δάπεδμ, ζοκήεςξ ζε 

ζοκεήηεξ ορδθήξ οβναζίαξ. Γεκ είκαζ επίζδξ, θίβεξ μζ θμνέξ πμο βίκμκηαζ ηαοηυπνμκα 

ή ιεηέπεζηα ενβαζίεξ, μζ μπμίεξ επζαάθθεηαζ κα πνμδβμφκηαζ ηδξ ημπμεέηδζδξ 

δαπέδςκ (π.π. ημπμεέηδζδ πθαηζδίςκ ζε παναηείιεκμ πχνμ).  

2) Ζ θακεαζιέκδ ηαζ εθθζπή λήνακζδ ημο λφθμο απυ ημ ενβμζηάζζμ παναβςβήξ. Αοηυ 

παναηδνείηαζ ηονίςξ ζε εζζαβυιεκεξ πανηίδεξ, πμο πανήπεδζακ απυ ιμκάδεξ 

επελενβαζίαξ, πςνίξ εκηαηζηυ πμζμηζηυ έθεβπμ. Μζα επζιεθδιέκδ λήνακζδ 

πνμτπμεέηεζ υηζ δ πενζεπυιεκδ οβναζία ημο λφθμο αθμφ λδνακεεί, εα ακηζζημζπεί 

πενίπμο ζημ πμζμζηυ οβναζίαξ ημο πχνμο, ζημκ μπμίμ πνυηεζηαζ κα πνδζζιμπμζδεεί 

ζε ηαηαζηεοή. 

3) Γζαννμέξ οβνχκ ηονίςξ απυ ζςθδκχζεζξ, ηαηή ιυκςζδ ημο πχνμο απυ ηζξ 

ελςηενζηέξ ζοκεήηεξ, δζάθμνα αηοπήιαηα ηθπ. 

4) Ζ ακεπανηήξ  πνμεημζιαζία ηςκ δαπέδςκ ελςηενζημφ πχνμο πνμηεζιέκμο κα 

ιεζςεμφκ μζ δζαζηαζζαηέξ ιεηααμθέξ ημοξ, ιε ηδκ ιεηααμθή ηδξ οβναζίαξ ζηδκ 

αηιυζθαζνα. ’ αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ  απαζημφκηαζ αθθεπάθθδθεξ επαθείρεζξ ηςκ 

λφθζκςκ ζημζπείςκ ιε έθαζα, ζοκηδνδηζηά ηθπ.    

 

Γζα κα βίκεζ ηαηακμδηυ ημ ιέβεεμξ ημο πνμαθήιαημξ ηαζ δ ακάβηδ βζα πνυθδρδ, παναηίεεηαζ 

έκα παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια29: 

ε ηακμκζηέξ ζοκεήηεξ εζςηενζημφ πχνμο, ιε εενιμηναζία 21°C ηαζ ζπεηζηή οβναζία 40%, 

έκα πανηέημ ηυηηζκδξ δνουξ Αιενζηήξ, έπεζ πενζεπυιεκδ οβναζία 7,7% ηαζ ημ πθάημξ ημο 

είκαζ 12,7 cm. 

Ακ δ ζπεηζηή οβναζία πέζεζ ζημ 20%, δ πενζεπυιεκδ οβναζία ημο πανηέημο εα είκαζ 4,5%, 

ηαζ ημ πθάημξ εα ζοννζηκςεεί ηαηά 1 mm. Πναηηζηά αοηυ εα ζήιαζκε, υηζ ζε 3 m δαπέδμο, 

εα είπαιε ζοννίηκςζδ 2,4 cm! 

Δάκ δ ζπεηζηή οβναζία ακένεεζ ζημ 65 %, ηυηε δ πενζεπυιεκδ οβναζία εα είκαζ 12% ηαζ ημ 

πανηέημ εα δζμβηςεεί ηαηά 2 mm. Πναηηζηά αοηυ εα ζήιαζκε, υηζ ζε 3 m δαπέδμο, εα είπαιε 

δζυβηςζδ 4,7 cm!  

Αοηέξ μζ αθθαβέξ είκαζ θοζζηά ζηακέξ, κα ηαηαζηνέρμοκ έκα δάπεδμ. 
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2.6 Αξκνθάιππηξα (ζνβαηεπί) 

 

Δλαζηίαξ ηςκ πζεακχκ (ιζηνχκ) δζαηοιάκζεςκ ηδξ οβναζίαξ ζε έκα λφθζκμ δάπεδμ, 

πνμαθέπεηαζ κα αθήκεηαζ έκαξ ανιυξ δζαζημθήξ 5-8 

mm, πενζιεηνζηά ζε υθμ ημ πχνμ, ζε ηάεε ζδιείμ 

πμο ζοκακηάηαζ ημ δάπεδμ ιε ηαηαηυνοθα ζημζπεία  

(οπμθμβίγεηαζ πθάημξ ανιμφ 2,5 mm βζα ηάεε ιέηνμ 

πθάημοξ ημο πχνμο). Ο ζοβηεηνζιέκμξ ανιυξ 

ηαθφπηεηαζ ιε ηαηάθθδθα δζαιμνθςιέκεξ θςνίδεξ, 

ηα ζμααηεπί ή ανιμηάθοπηνα. Σμπμεεημφκηαζ 

ζοκήεςξ, απυ ημ ίδζμ είδμξ λφθμο ιε ημ οπυθμζπμ 

δάπεδμ, έπμοκ φρμξ 60-100 mm, ηαζ  ζοκεζζθένμοκ μοζζαζηζηά ζε έκα ορδθυ αζζεδηζηά 

απμηέθεζια. Πανάβμκηαζ απυ ζοιπαβέξ λφθμ, απυ οπεκδεδοιέκμ λφθμ ηςκμθυνςκ ή απυ 

οπεκδεδοιέκμ HDF (ηφπμο laminate). 

Ζ μη επαθή ημο ηνέπμκημξ δαπέδμο ιε ζημζπεία υπςξ ημίπμζ, ημοθχιαηα, ζςθδκχζεζξ ηθπ. 

επζηνέπεζ ημκ αενζζιυ ημο ηαζ ηδκ δζαημπή ιεηαθμνάξ ημο ήπμο απ’ ημ δάπεδμ ζ’ αοηά ηαζ 

ακηίζηνμθα. Ο ανιυξ αοηυξ, πνμζηαηεφεζ επίζδξ απυ δζαηοιάκζεζξ ζηδκ επζθάκεζα, απυ 

ιζηνέξ ιεηααμθέξ ηδξ οβναζίαξ. Καηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημο ανιμηάθοπηνμο, είκαζ δοκαηυκ κα 

αθαζνμφκηαζ ηάπμζα ηιήιαηα απυ αοηυ, ηα μπμία εα ηαθοθεμφκ απυ εζδζηέξ λφθζκεξ ή 

ιεηαθθζηέξ ζπάνεξ (εζη. 22) πμο επζηνέπμοκ ηδκ ακακέςζδ ημο αένα ζε υθδ ηδκ οπμδμιή ημο 

δαπέδμο.  

 

 

 

Δζηυκα 22. Σμπμεεηδιέκμ ζμααηεπί απυ επεκδεδοιέκμ λφθμ ηαζ ζπέδζα ζπανχκ ελαενζζιμφ. 
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2.7 Σνπνζέηεζε δαπέδνπ 

 

Ζ ηαηαζηεοή εκυξ λφθζκμο δαπέδμο πενζθαιαάκεζ ηδκ οπμδμιή ηαζ ηδκ ακςδμιή. Ζ οπμδμιή 

απμηεθείηαζ απυ λφθζκα ή ηαζ άθθα οθζηά, πάκς ζηα μπμία ζηενεχκεηαζ δ ακςδμιή δ μπμία 

απμηεθείηαζ απυ ηα επζηαθοπηζηά ζημζπεία δδθαδή πανηέηα, θςνίδεξ, πθάηεξ ηθπ.  

 

2.7.1 Γεκηνπξγία θαηάιιειεο ππνδνκήο 

 

Δίκαζ μ παναδμζζαηυξ ηνυπμξ 

ημπμεέηδζδξ λφθζκςκ δαπέδςκ ιε 

ηθαζζηά ή πμθφζηνςια πανηέηα, ηαζ 

πενζθαιαάκεζ ηδκ ηαηαζηεοή 

οπμδμιήξ (ζπάναξ - ηακκάαμο) απυ 

λφθζκα ηαδνυκζα ζε ζηαεενυ 

οπυααενμ. Με ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ 

ηαδνμκζχκ επζηοβπάκεηαζ μνζγμ-

κηίςζδ ηαζ ακφρςζδ ηδξ επζθακείαξ 

ζε επζεοιδηυ φρμξ, ζηδκ μπμία εα 

ηανθςεεί δ ακςδμιή.  

Καηά ηδκ έκανλδ ηδξ ηαηαζηεοήξ 

μιαθμπμζείηαζ ηαζ ηαεανίγεηαζ ημ 

οπυααενμ, ημ μπμίμ ζοκήεςξ είκαζ 

πθάηα ζηονμδέιαημξ. Δίκαζ 

ζδιακηζηυ ζε αοηυ ημ ζδιείμ κα οπάνπεζ έκα ζπέδζμ ηαηαζηεοήξ ημο δαπέδμο, χζηε κα 

απμθεοπεμφκ αζημπίεξ μζ μπμίεξ είκαζ πνμκμαυνεξ ηαζ δαπακδνέξ κα δζμνεςεμφκ, ακ 

δζαπζζηςεμφκ ζε επυιεκα ζηάδζα. 

Σα ηαδνυκζα ημπμεεημφκηαζ πανάθθδθα, ιε ηα ιεηαλφ ημοξ ηεκά έςξ 40 cm, ηαζ ηάεεηα ζηδ 

δζάηαλδ ηςκ πανηέηςκ. Παθζυηενα, βζα ηδκ ζηενέςζδ ημοξ ακμίβμκηακ ζηδ πθάηα ηνφπεξ 

δζαιέηνμο 4-5 cm ζηζξ μπμίεξ ημπμεεημφκηακ ιε ζθήκςζδ λφθζκμζ ηάημζ ηαζ ζημοξ μπμίμοξ 

ηανθχκμκηακ μζ δμημί. Χζηυζμ, ήηακ ιζα δζαδζηαζία ζδζαίηενα πνμκμαυνα ηαζ ζήιενα έπεζ 

ακηζηαηαζηαεεί ιε ηδ πνήζδ ηονίςξ εηημκμφιεκςκ αοζιάηςκ. Γζα ηδκ νφειζζδ ημο φρμοξ, 

ηζξ δζεθεφζεζξ πζεακχκ ζςθδκχζεςκ ηαζ ηδκ μνζγμκηίςζδ («αθθάδζαζια»), πνδζζιμπμζμφκηαζ 

λφθζκμζ ηάημζ ή εζδζηά ιεηαθθζηά ζηδνίβιαηα.  
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Σα ηαδνυκζα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ έπμοκ ζοκήεςξ δζαημιή 4x5 cm ή 5x5 cm ηαζ ζηδκ πχνα 

ιαξ πνδζζιμπμζείηαζ ζπεδυκ απμηθεζζηζηά, λφθμ εθάηδξ. Πνέπεζ κα είκαζ εοεφβναιια, πςνίξ 

ζηεανχιαηα ηαζ ακ είκαζ δοκαηυκ πςνίξ νυγμοξ. Καηά ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ οπμδμιήξ ιπμνεί 

κα βίκεζ εβηαηάζηαζδ εενιμιμκςηζηχκ ηαζ δπμιμκςηζηχκ οθζηχκ βζα ηα μπμία βίκεηαζ 

εηηεκή ακαθμνά ζε επυιεκμ ηεθάθαζμ (ζεθ.84).  

οπκά βζα δζάθμνμοξ θυβμοξ, απαζηείηαζ δ δδιζμονβία ρεοδμδαπέδμο πάκς ζηδ ζπάνα ηςκ 

ηαδνμκζχκ. Πανηέηα ιεβάθμο πθάημοξ ή δ ημπμεέηδζδ ημοξ ζε δζάθμνεξ δζαηάλεζξ είκαζ 

ηέημζμζ θυβμζ. Σμ ρεοδμδάπεδμ ζπδιαηίγεηαζ είηε απυ λφθζκεξ ηάαθεξ εθάηδξ (1,6-2,2 cm x 

10-15 cm) είηε απυ ηεπκδηέξ λοθμπθάηεξ (ζοκήεςξ ακηζημθθδηά), πμο ηανθχκμκηαζ ή 

αζδχκμκηαζ ζηα ηαδνυκζα. 

ηδκ επυιεκδ θάζδ, ηανθχκεηαζ δ λοθεία επζηαθοπηζηήξ ζηνχζδξ ζηδκ δζαιμνθςιέκδ 

οπμδμιή. Δπζηναηέζηενα, ηα πανηέηα ηανθχκμκηαζ ζε μνζγυκηζα δζάηαλδ, ςζηυζμ ιε ηδκ 

φπανλδ ρεοδμπαηχιαημξ δίκεηαζ ηαζ δ επζθμβή δδιζμονβίαξ δζάθμνςκ ζπεδίςκ.  

 

 

 

Δζηυκα 23. Σμπμεεηδιέκα πανηέηα ζε 

ηάεεηδ δζάηαλδ («υαροκόκκαλο») 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μζα παναθθαβή ηδξ δζαδζηαζίαξ δδιζμονβίαξ ζπάναξ απυ ηαδνυκζα, απαζηεί δ ηαηαζηεοή 

οπμδμιήξ βζα επζηείιεκδ ημπμεέηδζδ πανηέηςκ ελςηενζηχκ πχνςκ. ’ αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ, 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ιεηαθθζημί δμημί ή ηαδνυκζα ηνμπζηήξ λοθείαξ ηαζ υπζ εθάηδξ, ζημοξ 

μπμίμοξ έπεζηα αζδχκμκηαζ ηα λφθζκα ζημζπεία. Ζ ζηήνζλδ ημο λφθμο πάκς ζηα ηαδνυκζα 

πνέπεζ κα βίκεηαζ ιε δφμ αίδεξ ακμλείδςηεξ ακά πθάημξ ηαζ αθμφ πνχηα ηνοπδεεί ημ λφθμ. Σμ 

δάπεδμ ιπαίκεζ ιε πθεονζηά ηεκά ημοθάπζζημκ 5 mm, χζηε κα απμθεοπεμφκ πνμαθήιαηα 

ηαηά ηδ δζαζημθή ημο οθζημφ. Μεηά ηδκ ημπμεέηδζδ πνέπεζ κα ηαθοθεμφκ μζ ηνφπεξ απυ ηζξ 

αίδεξ είηε ιε λφθζκα ηαθφιιαηα (νμφπμοξ), είηε ιε εθαζηζηή ιαζηίπδ. 
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Σα ηνμπζηά λφθα θυβς ηδξ πμζηζθίαξ 

πνςιάηςκ,, ζηδκ πενίπηςζδ πμο δεκ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε ιεβάθεξ επζθάκεζεξ 

ημπμεεημφκηαζ ζηα δάπεδα, ςξ θζθέηα βζα 

δζαημζιδηζηέξ δζαηάλεζξ ηαζ ςξ θςνίδεξ 

βζα δζάθμνεξ δζαημζιδηζηέξ ζοκεέζεζξ ζε 

ζοκδοαζιυ ιε άθθα είδδ λφθςκ 

ημπμεεημφιεκεξ ζοκήεςξ ζημ ιέζμ ηςκ πχνςκ ή πενζιεηνζηά. 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Δζηυκα 24. 

Σμπμεέηδζδ 

 ηανθςημφ 

δαπέδμο.
18
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2.7.2 Τπάξρνπζα ππνδνκή 

 

ε αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ, δ οπάνπμοζα οπμδμιή δίκεζ ηδκ δοκαηυηδηα άιεζδξ ημπμεέηδζδξ 

ημο δαπέδμο απ’εοεείαξ πάκς ηδξ, ιε ημθθδηή ή πθςηή εβηαηάζηαζδ πςνίξ κα επζαάθθεηαζ δ 

ηαηαζηεοή ζπάναξ ηαδνμκζχκ ή ρεοδμδαπέδμο. οβηεηνζιέκα ιπμνμφκ κα εβηαηαζηαεμφκ 

ημθθδηά, πμθφζηνςιεξ ή θςνίδεξ laminate, πάκεθ, mosaique η.ά. 

ε έκακ κευπηζζημ πχνμ ηέημζα οπμδμιή ιπμνεί κα είκαζ απυ επζπεδςιέκμ ζζπονυ 

ηζζιεκημημκίαια ή εζδζηυ αοημεπζπεδμφιεκμ ιείβια. Πνμτπμεέηεζ θοζζηά ηδκ φπανλδ 

πθάκμο απυ πνζκ, ζπεηζηά ιε ημ είδμξ ημο λφθζκμο δαπέδμο, ημ φρμξ ηδξ ηεθζηήξ επίζηνςζδξ, 

ηζξ δζεθεφζεζξ ζςθδκχζεςκ ηθπ. Ακηίζημζπα, ζε ακαηαηαζηεοέξ παθαζχκ ηηζνίςκ, ηέημζα 

οπμδμιή ιπμνεί κα οπάνπεζ απυ ιάνιανμ, ιςζασηυ, πθαηάηζ, παθζυ λφθζκμ δάπεδμ ηθπ., πμο 

δεκ επζαάθθεηαζ κα απμιαηνοκεεί.  

 

Όηακ δ ιέεμδμξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ είκαζ ιε ζοβηυθθδζδ οπυααενμο– επίζηνςζδξ (κολληηό 

δάπεδο), μζ ααζζημί πανάιεηνμζ πμο εα ηαεμνίζμοκ ηδκ επζηοπδιέκδ εβηαηάζηαζδ είκαζ: 

 

 Ζ πενζεπυιεκδ οβναζία ηαζ δ πμζυηδηα ηδξ επζθακεζαηήξ ζηνχζδξ ηδξ οπάνπμοζαξ 

οπμδμιήξ. Όηακ δ οπμδμιή είκαζ απυ ηζζιεκημημκία δ επζηνεπυιεκδ οβναζία πνέπεζ 

κα είκαζ πενίπμο 3%. Δπίζδξ, πνέπεζ κα είκαζ πμζμηζηχξ ηαθή, κα ιδκ λεθηίγεζ, χζηε 

κα «δέζεζ» ιε ηδκ λφθζκδ επίζηνςζδ. Κάπμζεξ θμνέξ πνεζάγεηαζ κα πεναζημφκ εζδζηά 

αζηάνζα ζφζθζλδξ, χζηε κα πνμεημζιαζηεί δ επζθάκεζα. Απυ ηάπμζμοξ ηαηαζηεοαζηέξ 

πνμηείκεηαζ ζφκεεζδ ηζζιέκημο “Portland” ιε  πθοιιέκδ άιιμ πμηαιμφ (υπζ 

εαθάζζδξ), ιέβεεμξ ηυηηςκ 0-5 mm ζε ακαθμβία 4:1 ηαζ κενμφ. ε πενζπηχζεζξ 

εκδμδαπέδζαξ εένιακζδξ επζαάθθεηαζ κα πνμδβδεεί δ θεζημονβία ημο ζοζηήιαημξ βζα 

ημοθάπζζημκ δφμ εαδμιάδεξ. 

Γεκζηά, ημ οπυααενμ πνέπεζ κα είκαζ επίπεδμ, ζηαεενυ, ζηεβκυ, πςνίξ οπμθείιιαηα 

απυ αθθά οθζηά ηαζ  κα είκαζ ζςζηά πνμζηαηεοιέκμ χζηε κα ιδκ οπάνπεζ εκδεπυιεκμ 

δζείζδοζδξ οβναζίαξ. ε θείεξ επζθάκεζεξ (πθαηάηζ, ιάνιανμ, ιςζασηυ ηθπ.) ιπμνεί 

κα βίκεηαζ ιζα δμηζιαζηζηή επζηυθθδζδ ηαζ ακ πνεζάγεηαζ κα θεζαίκμκηαζ, ιέπνζ κα 

θφβεζ δ βοαθάδα ημοξ ηαζ κα οπάνλεζ ηαθφηενδ επζθάκεζα πνυζθοζδξ.  

 

 Ζ ηαηάθθδθδ ζοβημθθδηζηή μοζία ζε ζπέζδ ιε ημ είδμξ ηδξ ζοβημθθμφιεκδξ 

επίζηνςζδξ. Οζ ηυθθεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ημθθδημφ δαπέδμο 

είκαζ: 
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- Οζ ηυθθεξ πμθομονεεάκδξ εκυξ ή δφμ ζοζηαηζηχκ. Γίκμοκ πμθφ ζζπονμφξ δεζιμφξ ηαζ 

ζε ιδ απμννμθδηζηυ οπυααενμ, ιε ιζηνυ πνυκμ πήλδξ αθθά ορδθυ ηυζημξ ζε 

ζφβηνζζδ ιε άθθεξ. 

- Οζ αηνοθζηέξ οδαημδζαθοηέξ ηυθθεξ. Δίκαζ ζπεηζηά κέαξ ηεπκμθμβίαξ οθζηυ, ορδθήξ 

ακημπήξ, θζθζηυ ζημ πενζαάθθμκ ηαζ ζημκ άκενςπμ. 

- Οζ αζκοθζηέξ ηυθθεξ, μζ οδαημδζαθοηέξ βζα ημ mosaique, ηαζ μζ ηυθθεξ μνβακζημφ 

δζαθφηδ βζα ηα πμθφζηνςια πανηέηα.  

 

 

Δζηυκα 25. Σμπμεέηδζδ ημθθδημφ δαπέδμο. 

 

Ζ εκαθθαηηζηή θφζδ ημπμεέηδζδξ λφθζκμο δαπέδμο ζε οπάνπμκ οπυααενμ είκαζ ιε πισηή 

εγθαηάζηαζε (ημθοιαδηά δάπεδα). Ζ επζθάκεζα ημο οπυααενμο απαζηείηαζ ηαζ ζε αοηή ηδ 

πενίπηςζδ κα είκαζ επίπεδδ, ζηαεενή, ζηεβκή ηαζ ηαεανή. Ακάιεζα ζημ οπυααενμ ηαζ ζηδκ 

λφθζκδ επίζηνςζδ, πανειαάθθεηαζ θεπηυ θφθθμ οπμζηνχιαημξ απυ δζάθμνα οθζηά υπςξ 

αθνχδεξ πθαζηζηυ, θεθθυξ ηθπ. Σμ οπυζηνςια ηονίςξ, ελμιαθφκεζ ηοπυκ ιζηνέξ ακςιαθίεξ 

ημο οπυααενμο, πνμζδίδεζ εθαζηζηυηδηα ζημ δάπεδμ, απμηθείεζ ηδκ άιεζδ επαθή οπυααενμο 

ηαζ επίζηνςζδξ ηαζ ιπμνεί κα απμδχζεζ εενιμιμκςηζηέξ ηαζ δπμιμκςηζηέξ ζηακυηδηεξ ζημ 

δάπεδμ. ημ ειπυνζμ ηοηθμθμνεί ιεβάθδ πμζηζθία οπμζηνςιάηςκ ηαζ πνέπεζ δ επζθμβή κα 

βίκεηαζ πνμζεηηζηά, ακάθμβα ιε ημ είδμξ ημο οπυααενμο, ημο δαπέδμο ηαζ ηδξ πνήζδξ. 

Ζ επζηαθοπηζηή λοθεία πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα πθςηή ημπμεέηδζδ, δεκ απαζηεί ζηενέςζδ 

ζημ οπυζηνςια. Δπίζδξ, ηα κέαξ ηεπκμθμβίαξ δάπεδα απυ πμθφζηνςιεξ ζφκεεηεξ ή laminate 

ζακίδεξ ημοιπχκμοκ ιεηαλφ ημοξ ιε δζάθμνα ζοζηήιαηα, χζηε δεκ πνεζάγεηαζ εθανιμβή 

ζοβημθθδηζηήξ μοζίαξ (εζηυκα 26).  Αοηυ ημοξ δίκεζ έκα ζοβηνζηζηυ πθεμκέηηδια, έκακηζ ηςκ 
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πθςηχκ ζακίδςκ ιε ημζκή ζφκδεζδ, βζαηί ημ δάπεδμ ημπμεεηείηαζ άιεζα. Μπμνεί ιάθζζηα κα 

απεβηαηαζηαεεί πνμζεηηζηά, πςνίξ κα οπμζημφκ γδιζέξ μζ ζακίδεξ, ηαζ κα επακαημπμεεηδεεί.  

      

Δζηυκα 26. Σμπμεέηδζδ πθςημφ δαπέδμο, πςνίξ πνήζδ ζοβημθθδηζηήξ μοζίαξ. 

 

2.8 Δπεμεξγαζία ηειηθήο επηθάλεηαο  

 

Μεηά ηδκ ημπμεέηδζδ εκυξ λφθζκμο δαπέδμο, ηαζ αθμφ έπμοκ πνμδβδεεί υθεξ μζ ενβαζίεξ ημο 

πχνμο, ημ δάπεδμ πνέπεζ κα θεζακεεί, πνμαζνεηζηά κα πνςιαηζζηεί, ηαζ κα ζηζθαςεεί. 

Δλαζνμφκηαζ μζ πενζπηχζεζξ πμο ημπμεεηήεδηε λοθεία ιε αζμιδπακζηή πνμαενκίηςζδ, ή 

θζκζνζζιέκεξ ζακίδεξ laminate. Οζ δζενβαζίεξ επελενβαζίαξ ηεθζηήξ επζθάκεζαξ απαζημφκ 

ειπεζνία ηαζ επζδελζυηδηα απυ ελεζδζηεοιέκμοξ ηεπκζημφξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηαηάθθδθεξ 

ιδπακέξ ηαζ ενβαθεία. 

Ακ δ εθανιμβή ημο δαπέδμο ήηακ ημθθδηή, βζα κα θεζακεεί ηαζ κα ζηεζθαςεεί πνέπεζ κα έπεζ 

πενάζεζ πενίπμο ιζα αδμιάδα, ακάθμβα ηζξ ζοκεήηεξ ημο πχνμο ηαζ ηδ ηυθθα πμο 

πνδζζιμπμζήεδηε. Γεκζηυηενα, ζε ηάεε λφθζκμ δάπεδμ, βζα κα βίκμοκ μζ ενβαζίεξ ζηίθαςζδξ, 

μζ ζοκεήηεξ οβναζίαξ ηαζ εενιμηναζίαξ πνέπεζ κα πθδζζάγμοκ ηζξ ακηίζημζπεξ ηδξ 

ιεθθμκηζηήξ ηαηάζηαζδξ ημο πχνμο. Ακ οπάνπεζ ζφζηδια εένιακζδξ πνέπεζ κα είκαζ ηθεζζηυ 

ηαηά ηζξ διένεξ ημο θζκζνίζιαημξ, θυβς ηζκδφκμο ζοβηέκηνςζδξ οβναζίαξ πάκς απ’ηδκ 

επζθάκεζα επελενβαζίαξ ημο δαπέδμο. Σα πνυζθαηα εβηαηεζηδιέκα δάπεδα ηαθυ είκαζ κα 

έπμοκ πνμζηαηεοεεί ιε πανηυκζ ή ιε εζδζηέξ ιειανάκεξ χζηε κα ιδκ απαζηείηαζ οπεναμθζηή 

θείακζδ βζα πηοπήιαηα, πνχιαηα ηαζ παναηζέξ πμο πζεακυκ κα οπάνλμοκ απυ ακελάνηδηεξ 

ενβαζίεξ, ςξ εηείκδ ηδ ζηζβιή.   
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2.8.1 Λείαλζε 

 

Κφνζμξ πανάβμκηαξ εκυξ επζηοπδιέκμο θζκζνίζιαημξ, είκαζ δ θείακζδ ημο δαπέδμο. 

Απνυζεηημζ ή θακεαζιέκμζ πεζνζζιμί ηςκ ιδπακχκ μδδβμφκ ζε εθαηηχιαηα πμο εα 

ημκζζημφκ ιε ηδκ ζηίθαςζδ ή απθά εα παναιείκμοκ ειθακή. Σμ ηνίρζιμ ζηδκ ηφνζα έηηαζδ 

ηαζ πενζιεηνζηά ημο δαπέδμο βίκεηαζ ζε δζαδμπζηά ζηάδζα ιε ηαηάθθδθεξ δθεηηνμηίκδηεξ 

ιδπακέξ ηαζ εκαθθαβέξ βοαθυπανηςκ. Σα κμφιενα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοκήεςξ είκαζ 36, 

60, 120 ηαζ 150 ηαζ δ πνήζδ ημοξ ελανηάηαζ απυ ημ είδμξ ηαζ ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ 

επζθακεζαηήξ ζηνχζδξ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δζηυκα 27. Γζαδζηαζία θείακζδξ ιε ηαηάθθδθεξ ιδπακέξ ηαζ βοαθυπανηα.
18
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2.8.2 Φηλίξηζκα 

 

Μεηά ηδκ δζαδζηαζία ηδξ θείακζδξ, εκδεπμιέκςξ ηαζ ημο ζημηανίζιαημξ βζα ηδ ζθνάβζζδ 

θεπηχκ ανιχκ, ένπεηαζ ημ ηεθζηυ ζηάδζμ πμο είκαζ δ επάθεζρδ ιζαξ πνμζηαηεοηζηήξ ζηνχζδξ 

δ μπμία πανάθθδθα ακαδεζηκφεζ ημ λφθζκμ δάπεδμ. Αοηή δ ζηνχζδ πμζηίθεζ πάθζ, ακάθμβα ιε 

ημ είδμξ ημο δαπέδμο, ηδκ επζεοιδηή ειθάκζζδ, ημ ηυζημξ αβμνάξ ηαζ ηζξ πνμαθεπυιεκεξ 

ζοκεήηεξ πνήζδξ. Μπμνεί κα ακαπηοπεεί ιε επάθεζρδ απυ: 

 

 Βεξλίθη 5 

Πνυηεζηαζ βζα ηδκ εθανιμβή εκυξ δζαθακμφξ θζθι πμο πνμζηαηεφεζ ημ δάπεδμ απυ θεμνέξ 

ηαζ αεθηζχκεζ ηδκ ακημπή ηδξ επζθάκεζαξ. Δίκαζ ιζα θνμκηίδα εφημθδ, μζημκμιζηή ηαζ 

πνμαάθθεζ ηδκ αζζεδηζηή ημο λφθμο. Τπάνπεζ επζθμβή ακάιεζα ζε βοαθζζηενυ, ιαη ή 

διζβοαθζζηενυ (ζαηζκέ) θζκίνζζια. Σμ αενκίηζ μθείθεζ κα είκαζ εφηαιπημ, χζηε κα ακηέπεζ ζηα 

ηηοπήιαηα, κα αημθμοεεί ηζξ αολμιεζχζεζξ δζαζηάζεςκ ηαζ ηζξ ηζκήζεζξ ημο λφθμο, κα ιδκ 

ηνοζηαθθχκεηαζ ηαζ πανάθθδθα κα πνμζθένεζ ζημ δάπεδμ ηδ ιεβαθφηενδ δοκαηή ακημπή ζηδ 

πνήζδ. Γζα ιεβαθφηενδ ακεεηηζηυηδηα, εθανιυγμκηαζ παναπάκς απυ ιία ζηνχζεζξ 

αενκζηζμφ, αθμφ πνμδβδεεί ηάεε θμνά επζθακεζαηή θείακζδ ιε ηαηάθθδθδ ιδπακή.  

 

Σα ηονζυηενα είδδ αενκζηζχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ είκαζ: 

 

-Σα αενκίηζα πμθομονεεάκδξ, εκυξ ή δομ ζοζηαηζηχκ. Πανμοζζάγμοκ ορδθέξ 

ιδπακζηέξ ηαζ πδιζηέξ ακημπέξ ηαζ είκαζ ηαηάθθδθα βζα έκημκδ πνήζδ. Δπζθακεζαηά 

λδναίκμκηαζ ζε 12 χνεξ αθθά δ πθήνδξ ζηθήνοκζδ επένπεηαζ ζε 10 ή παναπάκς 

ιένεξ. Έπμοκ ηδκ ηάζδ κα ηζηνζκίγμοκ θίβμ, ιε ηδ πάνμδμ ημο πνυκμο. 

 

-Σα αηνοθζηά αενκίηζα («κενμφ»), εκυξ ή δομ ζοζηαηζηχκ. Ζ εθανιμβή ημοξ είκαζ 

ζοκεπχξ αολακυιεκδ ζηα δάπεδα ηα ηεθεοηαία πνυκζα. Δίκαζ μζημθμβζηά, πςνίξ 

ημλζηυηδηα, δοζάνεζηεξ μζιέξ ηαζ ακαδεζηκφμοκ ελαζνεηζηά ηδ θοζζηή απυπνςζδ ημο 

λφθμο. 
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Δζηυκα 28. Λείακζδ πνχηδξ ζηνχζδξ αενκζηζμφ, ηαζ εθανιμβή ζηνχζδξ. 
18 

 

 Κεξί 

Δίκαζ οθζηυ πμο πνδζζιμπμζμφκηακ ηαηά ηυνμκ παθζυηενα ιε ηδ θοζζηή ημο ιμνθή. 

Σχνα έπεζ ακηζηαηαζηαεεί ιε ζφκεεηα οθζηά πμο έπμοκ ςξ αάζδ ημ ηενί (30%) ηαζ 

απμηεθμφκηαζ επζπθέμκ απυ δζαθφηεξ, παναθίκεξ ηαζ ανςιαηζηέξ μοζίεξ. Ζ 

πνδζζιμπμίδζδ ηενζμφ απμηθείεζ ηάεε ιεηαβεκέζηενδ αενκίηςζδ.   

 

 Λάδη 

Απμηεθεί έκα ηεθείςια ιάθθμκ πενζζζυηενμ απμηεθεζιαηζηυ ηαζ θζβυηενμ αζζεδηζηά 

ςναίμ, πμο πνμηείκεηαζ ηονίςξ βζα ελςηενζημφξ πχνμοξ. Έπεζ αάζδ ημ θζκέθαζμ ηαζ ιε 

πνμζεήηδ ζηεβκςηζημφ (5%) ζοκηδνεί ημ λφθμ ηαζ ημ πνμζηαηεφεζ απυ ηδκ οβναζία.  

 

Δζηυκα 29. Σεθείςια πανηέηςκ ελςηενζημφ πχνμο ιε θάδζ. 
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2.8.3 Υξσκαηηζκόο 

 

Ο πνςιαηζζιυξ ημο λφθμο δε ζδιαίκεζ 

απαναίηδηα υηζ αθθάγεζ ηδκ ειθάκζζδ ημο 

λφθμο, αθθά ιπμνεί κα αθθάλεζ δ απυπνςζδ ημο 

πςνίξ αθθμίςζδ ηδξ θοζζηήξ ημο ειθάκζζδξ. 

Μεηά ημκ πνςιαηζζιυ, πμο βίκεηαζ 

επζθακεζαηά, απαζηείηαζ ζοκήεςξ 

πνμζηαηεοηζηή επάθεζρδ ιε αενκίηζ, ηενί ηθπ. 

Χζηυζμ, ημ πνςιαηζζιέκμ δάπεδμ εεςνείηαζ εοαίζεδημ βζαηί ιε ηδκ θεμνά ημο πνχιαημξ 

απυ πηοπήιαηα ή πανάλεζξ, δζαθαίκεηαζ ηαηά ζδιεία δ θοζζηή απυπνςζδ ημο λφθμο ηαζ δεκ 

οπάνπεζ μιμζμιμνθία. Καηά ηδκ ζοκηήνδζή πνςιαηζζιέκμο δαπέδμο, απαζηείηαζ εκηαηζηή 

θείακζδ χζηε κα απμιαηνοκεεί ημ παθζυ πνχια, ηαζ επακαπνςιαηζζιυξ. 

 

 

 

Δζηυκα 30. Πανηέηα iroko ελςηενζημφ πχνμο, ιε επάθεζρδ απυ αενκζηυπνςια. 
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2.9 Ο ήρνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 2,17 

 

Με ημκ υνμ «ήπμξ» παναηηδνίγμκηαζ μζ ιδπακζηέξ ηαθακηχζεζξ εκυξ εθαζηζημφ ζχιαημξ ζηδ 

πενζμπή ζοπκμηήηςκ ηδξ ακενχπζκδξ αημήξ. 

Ονζζιυξ ΔΛΟΣ 263.1 (1.184) : 

«Χξ ήπμξ μνίγεηαζ δ ιδπακζηή δζαηαναπή πμο δζαδίδεηαζ ιε μνζζιέκδ ηαπφηδηα ιέζα ζε έκα 

ιέζμ πμο ιπμνεί κα ακαπηφλεζ εζςηενζηέξ δοκάιεζξ (ππ. εθαζηζηυηδηαξ, εζςηενζηήξ ηνζαήξ) 

ηαζ έπεζ ηέημζμ παναηηήνα, χζηε ιπμνεί κα δζεβείνεζ ημ αζζεδηήνζμ ηδξ αημήξ ηαζ κα 

πνμηαθέζεζ αημοζηζηυ αίζεδια». 

 

2.9.1 πρλόηεηα 

Σνααυκηαξ ηδ πμνδή ιζαξ ηζεάναξ, αοηή εηηεθεί ακάθμβα ιε ημ ιήημξ ηαζ ημ πάπμξ ηδξ, έκα 

ζοβηεηνζιέκμ πθήεμξ ηαθακηχζεςκ ζηδ ιμκάδα ημο πνυκμο. Ζ ζπέζδ ημο πθήεμοξ ηςκ 

ηαθακηχζεςκ αοηχκ ακά ιμκάδα πνυκμο, μκμιάγεηαζ ζοπκυηδηα. 

 Σστνόηηηα ήτοσ οριζμένης ζηάθμης, είναι ο αριθμός ηφν επαναλήυεφν ηοσ ζηην 

μονάδα ηοσ τρόνοσ και μεηριέηαι ζε Ηertz, δηλαδή ζε κύκλοσς αλλαγής ηης ητηηικής 

πίεζης ζε ένα δεσηερόλεπηο.  

 

                     
                  

            
 

Μμκάδα ιέηνδζδξ: Hertz (Hz) 

 

Ζ πενζμπή ζοπκμηήηςκ πμο ημ οβζέξ αοηί εκυξ κεανμφ ακενχπμο ιπμνεί κα αημφζεζ είκαζ απυ 

16 Hz έςξ 20,000 Hz. Οζ ήπμζ ιέζςκ ηαζ ορδθχκ ζοπκμηήηςκ (3,000 – 8,000 Hz) είκαζ μζ 

πενζζζυηενμ επζηίκδοκμζ βζα ηδκ πνυηθδζδ αανδημΐαξ ζε ζπέζδ πάκηα ιε ηδκ έκηαζδ ηαζ ηδκ 

δζάνηεζα έηεεζδξ. 

 

 

Δζηυκα 31. Φάζια ζοπκμηήηςκ 
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Σμ πθήεμξ ηςκ ηαθακηχζεςκ ακά δεοηενυθεπημ ηαεμνίγεζ ημ φρμξ ημο ηυκμο εκχ ημ πθάημξ 

ηδξ ηαθάκηςζδξ ηαεμνίγεζ ηδκ έκηαζδ. Όζμ πζμ δοκαηά ηεκηςεεί δ πμνδή ιζαξ ηζεάναξ, ηυζμ 

δοκαηυηενα αοηή ηαθακηχκεηαζ ηαζ ακηίζημζπα ζζπονυηενμξ είκαζ αοηυξ μ ηυκμξ. 

 

2.9.2 Αθνπζηηθή πίεζε 

Αημοζηζηή πίεζδ (p) μκμιάγεηαζ δ δδιζμονβμφιεκδ απυ ηδκ ιεηαηίκδζδ ηςκ ιμνίςκ ημο 

αένα οπενπίεζδ ή οπμπίεζδ ζε ζπέζδ ιε ηδκ αηιμζθαζνζηή πίεζδ. Μέζς ηδξ αημοζηζηήξ 

πίεζδξ βίκεηαζ δ πμζμηζηή πενζβναθή εκυξ δπδηζημφ ηφιαημξ. 

 

 Ζ αημοζηζηή πίεζδ ζε ηάπμζμ ζδιείμ ημο πχνμο, είκαζ ζοκάνηδζδ ημο πνυκμο. 

 πεηίγεηαζ άιεζα ιε ημ πυζμ έκημκα εα «αημοζηεί» έκαξ ήπμξ. 

 Δίκαζ ημ ιέβεεμξ πμο «ηαηαβνάθμοκ» ηα ιζηνυθςκα. 

 Μμκάδα ιέηνδζδξ ημ Pascal (N/ m
2
). 

 

Πίκαηαξ 3. Σοπζηά παναδείβιαηα αημοζηζηήξ πίεζδξ 

 

Πεγέο αθνπζηηθήο πίεζεο Πίεζε (Pa) 

Καηχθθζ αημήξ 0,00002 

Ήζοπμ βναθείμ 0,002 

Θυνοαμξ απυ λοπκδηήνζ ζε 

απυζηαζδ 1 m. 
0,2 

Μδπακμζηάζζμ πθμίμο 20 

Μδπακή turbo - jet ζηα 25 m. 200 

 

2.9.3 Ηζρύο ήρνπ 

Ο υνμξ ζζπφξ ήπμο παναηηδνίγεζ ηδ ζοκμθζηή δπδηζηή εκένβεζα πμο ακαηθάηαζ ζε 1 

δεοηενυθεπημ απυ ιζα πδβή ήπςκ πνμξ υθεξ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ ζε έκα πχνμ.  

 

                  
                    

          
 

  Μμκάδα ιέηνδζδξ: Watt (W) 
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2.9.4  Έληαζε 

  

φιθςκα ιε ημκ ΔΛΟΣ (556.1) 

«Ζπδηζηή έκηαζδ ζε έκα ζδιείμ ημο δπδηζημφ πεδίμο ηαζ πνμξ ιζα ηαεμνζζιέκδ δζεφεοκζδ 

είκαζ ημ πδθίημ ηδξ ιέζδξ δπδηζηήξ ζζπφμξ πμο δζαπενκά ηάεεηα ιζα ζημζπεζχδδ επζθάκεζα 

δζά ημο ειααδμφ ηδξ επζθακείαξ». 

 

                  
              

             
 

 

      Μμκάδα ιέηνδζδξ: Watt ακά m
2
   (W/m

2
) 

 

 Ζ δπδηζηή έκηαζδ είκαζ ιέβεεμξ δζακοζιαηζηυ. 

 Γοζημθία ζηδ ιέηνδζή ηδξ (απαζηείηαζ δ βκχζδ δζεφεοκζδξ, θμνάξ ηαζ ιέηνμο). 

 Δηθνάγεζ ηδ νμή ηδξ δπδηζηήξ εκένβεζαξ. 

 Ζ ιζηνυηενδ αημοζηή έκηαζδ είκαζ πενίπμο 10-12 W/m
2
. 

 

 

2.9.5 ηάζκε ήρνπ 

 

Γζα πναηηζημφξ θυβμοξ απαζηείηαζ ιζα ηθίιαηα ιεηαηνμπήξ, δ μπμία κα εηθνάγεζ ημκ ευνοαμ 

ηαζ βζ' αοηυ ημκ ζημπυ πνδζζιμπμζείηαζ δ ηθίιαηα ηςκ decibel (dB). Σμ dB είκαζ ημ 1/10 ημο 

bel, ημ μπμίμ είκαζ μ θμβάνζειμξ ημο πδθίημο δφμ ζδζαίηενςκ εκηάζεςκ ήπμο.  

 

                                             
 

  
    

L = ημ επίπεδμ ημο ήπμο ζε bels  

Io = δ έκηαζδ ακαθμνάξ (Wm
2
)  

I = δ έκηαζδ ημο οπυ ελέηαζδ ήπμο (Wm
2
)  

 

 Ζ ηεηναβςκζηή νίγα ηδξ έκηαζδξ είκαζ ακάθμβδ ηδξ πίεζδξ. 
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Τπνινγηζκόο ηεο ζπλνιηθήο ζηάζκεο ήρνπ  

 

Οζ ζηάειεξ ήπμο δεκ ιπμνμφκ απθά κα πνμζηεεμφκ ή κα αθαζνεεμφκ ανζειδηζηά αθθά πνέπεζ 

κα πνμζηίεεκηαζ ή κα αθαζνμφκηαζ θμβανζειζηά.  

Γζα ηδ πνυζεεζδ ή αθαίνεζδ πενζζζυηενςκ ημο εκυξ ηαζ ίδζςκ πδβχκ ήπςκ ζζπφεζ: 

 

                                 L = L1 + 10 lg n 

 υπμο, 

L = ζοκμθζηή ζηάειδ υθςκ ηςκ πδβχκ ήπμο  

L1 = ζηάειδ ήπμο ηςκ πδβχκ ήπςκ, πμο πνμηαθμφκ αοημφξ 

n = πθήεμξ ηςκ πδβχκ ήπςκ  

 

πανάδεζβια : 

2 ιδπακέξ ιε 60 db δ ηάεε ιζα  

L = 60 db + 10 lg 2 = 63 dB 

 

Με ημ δζπθαζζαζιυ ηδξ ζηάειδξ ήπμο αολάκεηαζ δ ζοκμθζηή ζηάειδ ήπμο ιυκμ ηαηά 3 db, 

δδθαδή ημ δζπθάζζμ ημο 85 dB δεκ είκαζ ημ 170, αθθά ημ 88 dB.  

Αοηυ ζζπφεζ επίζδξ βζα δομ πδβέξ ήπςκ ζημ ακοσζηικό καηώθλι ηςκ 0 db. 

(ζζπφεζ 0 db + 0 db = 3 db) 

 

Ζ δζαθμνά ζε κηεζζιπέθ ιεηαλφ δφμ πδβχκ μνίγεηαζ ςξ ελήξ 20 : 

 

                                           10 log10 (P2/P1) dB 

 

Δάκ δ δεφηενδ πδβή (P2) πανάβεζ δζπθάζζα εκένβεζα απυ ηδκ πνχηδ (P1), δ δζαθμνά ζε dB 

είκαi:   10 log10 (P2/P1) = 10 log10 (2) = 3 dB 

 

Δάκ δ δεφηενδ είπε 10 θμνέξ ηδ δφκαιδ ημο πνχημο, δ δζαθμνά εα ήηακ: 

 10 log10 (P2/P1) = 10 log10 (10) = 10 dB 

 

Δάκ δ δεφηενδ είπε έκα εηαημιιφνζμ θμνέξ ηδ δφκαιδ ημο πνχημο, δ δζαθμνά ζε dB εα είκαζ: 

                         10 log10 (P2/P1) = 10 log10 (1000000) = 60 dB 
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Δζηυκα 32. Σοπζηέξ ζηάειεξ ήπμο 

 

2.9.6 Σαρύηεηα ήρνπ 

Ζ ηαπφηδηα ήπμο (c) ελανηάηαζ απυ: 

 Σμ οθζηυ ιέζα ζημ μπμίμ δζαδίδεηαζ μ ήπμξ 

 Απυ ηδ εενιμηναζία ημο οθζημφ 

 Απυ ηδ ζοπκυηδηα 
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Πίκαηαξ 4. Σαπφηδηα ιεηάδμζδξ ήπμο ζε δζάθμνα ιέζα. 

Σαρύηεηα κεηάδνζεο ηνπ ήρνπ 

Μέζν Σαρύηεηα ήρνπ (c) ζε m/s 

Αέναξ (20
μ
C) 343 

Νενυ 1.470 

Γοαθί 4.560 – 5.200 

Μπεηυκ 3.200 – 3.600 

Αθμοιίκζμ 6.320 – 6.400 

Αηζάθζ 5.850 – 6.100 

Φεθθυξ 430 - 530 

Πμθοζηονέκζμ 2.340 – 2.400 

Πμθομονεεάκδ 1.780 – 1.900 

ζθζηυκδ 948 

PVC 2.400 

 

Σαρύηεηα δηάδνζεο ήρνπ ζην μύιν 

 Ζ ηαπφηδηα δζάδμζδξ ημο ήπμο ζημ λφθμ9, είκαζ ακάθμβδ ιε ηδκ εθαζηζηυηδηα ημο ηαζ 

ακηζζηνυθςξ ακάθμβδ ιε ηδκ ποηκυηδηα. Αηυια ζζπφεζ:  

 Ζ ηαπφηδηα ημο ήπμο (αλμκζηά) ηοιαίκεηαζ ζε 3.000 – 5.000 m/s, ακάθμβα ιε ημ είδμξ 

ημο. 

 Όζμ ιζηνυηενδ είκαζ δ ποηκυηδηα ηαζ δ εθαζηζηυηδηα ημο λφθμο ηαζ υζμ ιεβαθφηενδ 

είκαζ δ οβναζία ηαζ δ εενιμηναζία ημο, ηυζμ ιεζχκεηαζ δ ηαπφηδηα ιεηάδμζδξ ημο 

ήπμο. 

 ε λφθμ πςνίξ ζθάθιαηα δμιήξ ιε ίζζεξ ίκεξ (ζζυαεκμ), μζ δμκήζεζξ ημο ήπμο 

ιεηαδίδμκηαζ βνδβμνυηενα ζε ζπέζδ ιε λφθμ πμο πανμοζζάγμκηαζ νυγμζ ηαζ ίκεξ οπυ 

βςκία. 

 Ζ ηαπφηδηα δζάδμζδξ ημο ήπμο ζηδ ιάγα ημο λφθμο ζηδκ αλμκζηή δζεφεοκζδ είκαζ 1,3 

– 2,5 θμνέξ ιεβαθφηενδ ζε ζπέζδ ιε ηδκ εβηάνζζα. 
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Πίκαηαξ 5. Σαπφηδηα ιεηαθμνάξ ημο ήπμο ζε εκδεζηηζηά είδδ λφθμο 

Δίδνο μύινπ Σαρύηεηα ήρνπ (c) ζε m/s 

Διάηε 4800 

Φηειηά 4120 

θελδάκη 4110 

Μειηά 4670 

Γξπο 3850 

εκύδα 3340 

 

Ο οπμθμβζζιυξ ηδξ ηαπφηδηαξ ημο ήπμο ζημ λφθμ οπμθμβίγεηαζ απυ ηδ ζπέζδ: 

       
 

  
 

Όπμο,   

C = ηαπφηδηα δζάδμζδξ ημο ήπμο (m/s) 

E = ιέηνμ εθαζηζηυηδηαξ (Kp/cm
2
) 

r0 = λδνή ποηκυηδηα (g/cm
3
) 

 

 

 

2.9.7 Υξόλνο αληήρεζεο  

 

Υνυκμξ ακηήπδζδξ (Σ) ζε ηθεζζημφξ πχνμοξ μκμιάγεηαζ ημ πνμκζηυ δζάζηδια πμο ιεζμθααεί 

έςξ υηακ δ ζηάειδ ήπμο ιζαξ λαθκζηά δζαημπηυιεκδξ δπδηζηήξ επίδναζδξ ιεζςεεί, ηαηά 60 

db. οπκά, βζα ηεπκζημφξ θυβμοξ, ιεηνζέηαζ ιυκμ μ πνυκμξ ζημκ μπμίμ δ ζηάειδ ήπμο πέθηεζ 

ηαηά 30 db ηαζ ημ απμηέθεζια πμθθαπθαζζάγεηαζ επί 2. 

Ο πνυκμξ ακηήπδζδξ οπμθμβίγεηαζ ζφιθςκα ιε ημκ ηφπμ: 

 

                                                   Σ        
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Όπμο, 

Σ = πνυκμξ ακηήπδζδξ ζε δεοηενυθεπηα s 

V  = υβημξ πχνμο ζε m
2 
 

A0 = επζθάκεζα απμννυθδζδξ ήπμο υθςκ ηςκ απμννμθδηήνςκ ήπμο, πμο ανίζημκηαζ ζημ 

πχνμ. 

 

Μέζς ημο ηφπμο, είκαζ θακενυ υηζ μ πνυκμξ ακηήπδζδξ ελανηάηαζ ηαζ απυ ημ ιέβεεμξ ημο 

πχνμο ηαζ απυ ηδκ ζζμδφκαιδ επζθάκεζα απμννυθδζδξ ήπμο.  

 

 

2.9.8 Φαηλόκελα θαηά ηε δηάδνζε ηνπ ήρνπ  

Οζ ζοκήεεζξ δζαδνμιέξ πμο αημθμοεεί έκαξ πνμζηνμουιεκμξ ζε ειπυδζμ ήπμξ είκαζ δ 

ακάηθαζδ, δ ιεηάδμζδ ηαζ δ απμννυθδζδ. Καηά ηδκ ακάηθαζδ, δ δπδηζηή εκένβεζα 

ακαηθάηαζ πίζς ζημ πχνμ, εκχ ηαηά ηδκ ιεηάδμζδ μζ δμκήζεζξ ημο ήπμο δζαπενκμφκ ημ 

ειπυδζμ ηαζ ιεηαθένμκηαζ ζημ βεζημκεφμκηα πχνμ. Ζ απμννυθδζδ είκαζ δ δοκαηυηδηα ημο 

ειπμδίμο κα απμννμθήζεζ ηδκ δπδηζηή εκένβεζα.     

 

 

 

 

 

Δζηυκα 33. Γζαδνμιέξ ημο 

ήπμο 
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Δπίζδξ παναηδνμφκηαζ: 

• Φαζκυιεκμ πεξίζιαζεο: 

Ο ήπμξ δζεζζδφεζ ιέζα απυ ζπζζιέξ ηαζ ιεηαδίδεηαζ πίζς απυ ειπυδζα. 

 

• Φαζκυιεκμ δηάζιαζεο: 

Καηά ηδκ ιεηάααζδ ιεηαλφ δφμ οθζηχκ ιε δζαθμνεηζηέξ ηαπφηδηεξ δζάδμζδξ, ημ δπδηζηυ 

ηφια αθθάγεζ δζεφεοκζδ. 

 

Απώιεηα ήρνπ 

Ακ ιζα ιζηνή πδβή ήπμο πανάβεζ έκα δπδηζηυ επίπεδμ ηςκ 90 dB ζε απυζηαζδ εκυξ ιέηνμο, 

ημ δπδηζηυ επίπεδμ ηαζ ζε απυζηαζδ δφμ ιέηνςκ εα είκαζ 84 dB, ζε ηέζζενα ιέηνα 78dB 

ηθπ. 

 

 

 

 

Δζηυκα 34. Απχθεζεξ ήπμο ζε 

ζπέζδ ιε ηδκ απυζηαζδ 

 

 

 

 

 

 

2.10 Γηάθξηζε κεηαμύ ήρνπ θαη ζνξύβνπ 

 

Ο ήπμξ πνμηαθεί εοπάνζζημ ζοκαίζεδια, υπςξ δ ιμοζζηή. Ακηίεεηα, μ ευνοαμξ μνίγεηαζ ζακ 

ηάεε δοζάνεζημξ ηαζ ακεπζεφιδημξ ήπμξ, μ μπμίμξ πνμηαθεί ακεπζεφιδηεξ πανεκένβεζεξ 

υπςξ: 

-Γοζημθία ζηδκ επζημζκςκία 

-Δκυπθδζδ 

-Απχθεζα αημήξ 

 ... υιςξ ηαζ δ ιμοζζηή ηάπμζμο ιπμνεί κα απμηεθεί ευνοαμ βζα ημ 

βείημκά ημο...! 
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φιθςκα ιε ημκ ΔΛΟΣ 263.1 

«Θυνοαμξ μκμιάγεηαζ ηάεε απενζμδζηυξ ζφκεεημξ ήπμξ πμο δ ζηζβιζαία ηζιή 

ημο αολμιεζχκεηαζ ιε ηοπαίμ ηνυπμ» 

«Θυνοαμξ μκμιάγεηαζ ηάεε δοζάνεζημξ ή ακεπζεφιδημξ ήπμξ» 

 

– ηαζεξόο ζόξπβνο: πανμοζζάγεζ αιεθδηέεξ δζαηοιάκζεζξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

ιέηνδζδξ. 

– Μεηαβιεηόο ζόξπβνο: μ ευνοαμξ πμο δεκ είκαζ ζηαεενυξ. 

– Κπκαηλόκελνο ζόξπβνο: δ ζηάειδ ημο αθθάγεζ ζοκεπχξ ζε ζδιακηζηυ ααειυ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ ιέηνδζδξ. 

 

Ο ζόξπβνο θαη νη ζπλέπεηεο ηνπ ζηνλ άλζξσπν 

Σμ υνβακμ ηδξ αημήξ ημο ακενχπμο δεκ είκαζ επανηχξ ελμπθζζιέκμ χζηε κα πνμζηαηεφεηαζ 

απυ ηζξ αθααενέξ ζοκέπεζεξ ημο εμνφαμο. ε έκα εμνοαχδεξ πενζαάθθμκ ηνίκεηαζ επζηαηηζηή 

δ ακάβηδ ιέηνςκ πνυθδρδξ. 

 

 Πενζμνζζιυξ ημο εμνφαμο ζηδκ πδβή ημο 

Όηακ δεκ είκαζ δοκαηυκ κα ακηζηαηαζηαεεί δ «παθζά εμνοαχδδξ ιδπακή» ιε ιζα ηαζκμφνβζα 

θζβυηενμ εμνοαχδδ, εα πνέπεζ κα εκημπζζημφκ ηαζ κα ακηζηαηαζηαεμφκ εηείκα ηα ελανηήιαηα 

πμο πνμηαθμφκ ορδθέξ ζηάειεξ εμνφαμο. Ζ ηαηηζηή, πνμθδπηζηή ζοκηήνδζδ ιζαξ ιδπακήξ 

αμδεά ζηδκ απμθοβή εμνφαμο ορδθήξ ζηάειδξ. 

 

 Πενζμνζζιυξ ημο εμνφαμο ηαηά ηδκ δζαδνμιή ημο ιέπνζ ημκ δέηηδ 

Δπζηοβπάκεηαζ ιε ηδ ιεθέηδ ηαζ ηαηαζηεοή δπμιμκςηζηχκ πςνζζιάηςκ ηαζ ημπμεέηδζδ 

ηαηάθθδθςκ δπμαπμννμθδηζηχκ οθζηχκ ζηα ημζπχιαηα, ηζξ μνμθέξ ηαζ ηα δάπεδα ηςκ 

πχνςκ ιε αολδιέκμ ευνοαμ. 

 

 Πενζμνζζιυξ ημο εμνφαμο ζημκ δέηηδ 

ε ενβαζζαημφξ πχνμοξ πμο δεκ είκαζ ηεπκζηά εθζηηυ κα θοεεί ημ πνυαθδια ηδξ ορδθήξ 

δπμέηεεζδξ, μζ ενβαγυιεκμζ μθείθμοκ κα θμνμφκ ηα ηαηάθθδθα ιέζα αημιζηήξ πνμζηαζίαξ 

(ςημαζπίδεξ, ςημαφζιαηα η.α.), ηα μπμία κα είκαζ πζζημπμζδιέκα ιε ημ Δονςπασηυ ζήια 
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πμζυηδηαξ CE ηαζ κα έπμοκ ηζξ απαζημφιεκεξ πνμδζαβναθέξ ΔΝ 352 - 1,2,3,4,5 ζφιθςκα ιε 

ηα Δονςπασηά πνυηοπα.  

 

Ζ εηηίιδζδ ηδξ επζηζκδοκυηδηαξ εκυξ εμνοαχδμοξ πενζαάθθμκημξ ααζίγεηαζ ζηδκ αημοζηζηή 

εκένβεζα πμο δέπεηαζ μ δέηηδξ. Σμ πμζυ ηδξ αημοζηζηήξ εκένβεζαξ ελανηάηαζ απυ ηδκ ζηάειδ 

ηαζ ηδκ δζάνηεζα έηεεζδξ ημο ζημοξ πχνμοξ ενβαζίαξ (πζκ. 6).  

 

 

Πίκαηαξ 6. Γζεεκχξ εεζπζζιέκα πνμκζηά υνζα έηεεζδξ ζε ευνοαμ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σμ ακενχπζκμ ζχια ανπίγεζ κα ακηζδνά ζημ ευνοαμ υηακ αοηυξ λεπενκά ηα 70 dB (A). Σμ 

ιεβάθμ πνυαθδια ιε ημ ευνοαμ είκαζ υηζ μζ ζοκέπεζέξ ημο ζημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ δεκ 

είκαζ άιεζεξ αθθά επζαανφκμοκ ηδκ αημή ιε ηδ πάνμδμ ημο πνυκμο.  

Ζ έηεεζδ ζε επίπεδα εμνφαμο ιεβαθφηενα ηςκ επζηνεπμιέκςκ, πςνίξ ηαιία πνμζηαζία βζα 

ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια έπεζ ηζξ αηυθμοεεξ ζοκέπεζεξ
6 

: 

 

 

Γηάξθεηα έθζεζεο Έληαζε ζνξύβνπ dB(A) 

ώξεο  

8 85 

4 88 

2 91 

1 94 

Λεπηά  

30 97 

15 100 

7,5 103 

3,75 106 

Γεπηεξόιεπηα  

112 109 

56 112 

28 115 

14 118 

7 121 

3,5 124 
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Σε τώροσς εργαζίας 

 Γοζημθία ζηδκ επζημζκςκία ιε ζοκαδέθθμοξ ημο 

 Έθθεζρδ αοημζοβηέκηνςζδξ 

 Δηκεονζζιυξ 

 Κυπςζδ - ελάκηθδζδ  

 Υαιδθή απυδμζδ 

 Πνυηθδζδ αηοπδιάηςκ 

 

Σηο ανθρώπινο ζώμα 

 οζημθή ηςκ αββείςκ ημο αίιαημξ 

 οζημθή ηςκ ιοχκ 

 Τρδθή πίεζδ ηδξ ηανδζάξ 

 Άβπμξ 

 Πνμαθήιαηα φπκμο 

 Πζεακή δζαηαναπή ημο ηφηθμο ειιήκμο νήζεςξ ζηζξ βοκαίηεξ έςξ ηαζ ακζηακυηδηα  

 

Σηην ακοή 

 Αημοζηζηυ ηναφια ιε ζοκέπεζα ηδ ζηζβιζαία απχθεζα ηδξ αημήξ, ημ μπμίμ 

πνμηαθείηαζ απυ έηεεζδ ζε πμθφ έκημκμ ευνοαμ π.π. έηνδλδ. 

 Πνμζςνζκή απχθεζα ηδξ αημήξ ιεηά απυ έηεεζδ ζε έκημκμ ήπμ αηυια ηαζ βζα 

ζφκημιεξ πενζυδμοξ. Με ηδκ πάνμδμ ιζηνμφ πνμκζημφ δζαζηήιαημξ δ αημή επζζηνέθεζ 

ζηα ηακμκζηά επίπεδα. 

 Μυκζιδ απχθεζα ηδξ αημήξ ιεηά απυ πμθφςνδ έηεεζδ ζε ορδθήξ έκηαζδξ ευνοαμ. Ζ 

απχθεζα είκαζ ιυκζιδ βζαηί μζ ηορεθίδεξ έπμοκ ηαηαζηναθεί. 

 Βμοδηυ ή άθθμζ ιδ θοζζμθμβζημί ευνοαμζ ζημ αοηί πμο ειθακίγμκηαζ υηακ 

ανζζηυιαζηε ζε ήζοπμ πενζαάθθμκ ή ζημκ φπκμ ιαξ ιεηά απυ ενβαζία ζε εμνοαχδεξ 

πενζαάθθμκ. 

 Αδοκαιία αημήξ ηαζ ηαηακυδζδξ ζοκμιζθίςκ: υθμζ μζ ήπμζ θεάκμοκ ζημ αοηί 

οπμααειζζιέκμζ. 

 

Ζ αανδημΐα απμηεθεί ακαβκςνζζιέκδ επαββεθιαηζηή αζεέκεζα ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 40 ημο 

Κακμκζζιμφ Αζεέκεζαξ ημο ΗΚΑ (ΦΔΚ 132/12.2.1979).  
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2.11 Δίδε κεηάδνζεο ήρσλ 

Γζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ημοξ, μζ ήπμζ δζαπςνίγμκηαζ ζηζξ παναηάης ηαηδβμνίεξ: 

• ενβαζζαηυξ, πενζααθθμκηζηυξ ηαζ ηοηθμθμνζαηυξ,  

• αεξόθεξηνο θαη θηππνγελήο.  

Ζ μζημδμιζηή αημοζηζηή ελεηάγεζ ημ πνυαθδια ηδξ δζάδμζδξ ημο ήπμο ζε ηηίνζα, δ μπμία  

βίκεηαζ ηυζμ ιέζς ημο αένα υζμ ηαζ ιέζς μζημδμιζηχκ ζημζπείςκ, υπςξ μζ ημίπμζ ηαζ ηα 

παηχιαηα. 

Ζ ιεηάδμζδ ηςκ ήπςκ ζε ηηίνζα, ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε εκμπθδηζημφξ ηαζ ακεπζεφιδημοξ 

εμνφαμοξ ζε δςιάηζα, πχνμοξ ενβαζίαξ, ηαεχξ ηαζ ζε άθθμοξ πχνμοξ υπμο δ δζοπία, 

απμηεθεί ημ γδημφιεκμ. Δπζπθέμκ, δ ακηακάηθαζδ ημο ήπμο ζε έκα δςιάηζμ ιπμνεί κα 

δδιζμονβήζεζ δπχ, αθθμζςιέκμοξ ήπμοξ, ηαζ κα ιεζχζεζ ηδ ζαθήκεζα ημο θυβμο. 

Παναδείβιαηα υπμο δ ηαηάθθδθδ ιεηαθμνά ήπμο είκαζ γςηζηήξ ζδιαζίαξ είκαζ ηα 

κμζμημιεία, μζ ηαημζηίεξ, ηα εέαηνα, μζ αζαθζμεήηεξ ηθπ. 

 

Γζα ημοξ ακαθενεέκηεξ θυβμοξ, εα ακαθοεεί παναηάης μ αενυθενημξ ήπμξ, μ ηηοπμβεκήξ 

ήπμξ, δ απμννυθδζδ ήπμο ηαεχξ ηαζ μζ ιέεμδμζ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ Δθθάδα ηαζ 

παβημζιίςξ  βζα ηδκ αεθηίςζδ ηδξ δπμιυκςζδξ ζε ηηζνζαηέξ εβηαηαζηάζεζξ. 

 

Αεξόθεξηνο ή αεξνκεηαθεξόκελνο ήρνο (Airborne Sound Transmission) 

Ο αενυθενημξ ήπμξ είκαζ δπδηζηά ηφιαηα πμο ιεηαθένμκηαζ ιέζς ημο αένα ηαζ ιπμνμφκ κα 

πνμένπμκηαζ απυ μιζθία, ηδθευναζδ, ιμοζζηή, αενμπθάκα, αοημηίκδηα ηθπ. Οζ 

αενμιεηαθενυιεκμζ ήπμζ ιεηαδίδμκηαζ ιέζα απυ δάπεδα, μνμθέξ ηαζ ημίπμοξ, αθθά ιπμνμφκ 

επίζδξ κα ιεηαδμεμφκ ιέζς ηςκ αεναβςβχκ ηαζ δζαθυνςκ ακμζβιάηςκ, υπςξ ηάης απ’ηζξ 

πυνηεξ ηαζ ηα πανάεονα.  

 

 

 

 

Δζηυκα 35. Γζάδμζδ αενυθενημο 

ήπμο ζε ηαημζηία. 
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Κηππνγελήο ήρνο (Impact Sound Transmission)  

Κηοπμβεκήξ ήπμξ είκαζ δ ιεηάδμζδ ηςκ δμκήζεςκ, ζοκήεςξ ζε δάπεδμ, πμο πανάβμκηαζ απυ 

ηηφπμ. Μπμνμφκ κα πνμηφρμοκ απυ πενπάηδια, άθια, πηχζδ ακηζηεζιέκςκ, ιεηαηίκδζδ 

επίπθςκ ηθπ. ηαζ κα ιεηαθενεμφκ ιέζα απυ ημ δάπεδμ ζημ οπμδάπεδμ, ηαζ εκ ζοκεπεία, ζηδκ 

μνμθή ημο δςιαηίμο απυ ηάης. Ακάθμβα ιε ηδκ ζζπφ ημοξ, ιπμνεί κα πανάβμοκ ήπμοξ ηαζ 

ζημοξ δφμ πχνμοξ, μζ μπμίμζ πζεακυκ κα είκαζ εκμπθδηζημί ηαζ κα απμζπμφκ ηδκ πνμζμπή.  

 

 

 

Δζηυκα 36.Μμνθέξ δζάδμζδξ ημο ηηοπμβεκή ήπμο 

 

 

 

Απνξξόθεζε ήρνπ (sound absortion) 

 

Eίκαζ δ ζηακυηδηα εκυξ οθζημφ κα απμννμθά ημκ ήπμ, ακηί κα ημο επζηνέπεζ κα ακηακαηθά 

βφνς απυ έκα πχνμ. Ζ δπμαπμννυθδζδ ζοιααίκεζ υηακ μ ήπμξ πηοπά ζημοξ πυνμοξ ιζαξ 

επζθάκεζαξ ηαζ ιεηαηνέπεηαζ ζε εενιζηή εκένβεζα. Ζ αφλδζδ απμννυθδζδξ ημο ήπμο ιεζχκεζ 

ηδκ δπχ ηαζ αολάκεζ ηδ ζαθήκεζα ημο ήπμο. Αοηυ είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηυ ζε ιένδ πμο 

απαζηείηαζ ηαθή αημοζηζηή πχνμο, υπςξ ηα αιθζεέαηνα. 
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2.12 Ννκνζεζία 

Ζ αθνπζηηθή κειέηε, υηακ λεηζκήζεζ κα εηπμκείηαζ ηαηά ηδ θάζδ ζπεδζαζιμφ εκυξ ένβμο, 

ιπμνεί ζε ζοκενβαζία ιε ημοξ ιεθεηδηέξ (ανπζηέηημκα, ζηαηζηυ, ιδπακμθυβμ ηθπ.) ημο ένβμο 

κα πεηφπεζ ημ ηαθφηενμ αζζεδηζηυ, θεζημονβζηυ ηαζ αημοζηζηυ απμηέθεζια. Ζ αημοζηζηή 

ιεθέηδ ηαηαθήβεζ ζε ηαηαζηεοέξ ηαζ δζαηάλεζξ ιε ζοβηεηνζιέκεξ ζδζυηδηεξ ηαζ ηεπκζηέξ 

πνμδζαβναθέξ βζα πζζημπμζδιέκα αημοζηζηά οθζηά, έηζζ χζηε κα επζηοβπάκεηαζ ιε εββοδιέκμ 

ηνυπμ ημ ακαιεκυιεκμ αημοζηζηυ απμηέθεζια, υηακ βίκεηαζ μνεή εθανιμβή αοηχκ. ηδ 

πχνα ιαξ μζ πανάιεηνμζ ηαζ ηα ηνζηήνζα αημοζηζηήξ άκεζδξ ηηζνίςκ (δπμιυκςζδ – 

δπμπνμζηαζία) ηαεμνίγμκηαζ ηαζ επζαάθθμκηαζ απυ ημ άνενμ 12 ημο θηηξηνδνκηθνύ 

θαλνληζκνύ (ζεθ.75). 

  

Ζ αιενζηακζηή Δηαζνεία Γμιζηχκ Τθζηχκ (ASTM)  έπεζ ηαεζενχζεζ ηζξ ελήξ ιεευδμοξ 

αλζμθυβδζδξ αημοζηζηχκ ζδζμηήηςκ εκυξ οθζημφ ή ιζαξ ηαηαζηεοήξ:   

 

 Sound Transmission Class (STC) 

 Impact Insulation Class (IIC) 

 Noise Reduction Coefficient (NRC)  

 

Απυ ηζξ ηνεζξ ιεευδμοξ αλζμθυβδζδξ, δ αλζμθυβδζδ ζπεηζηά ιε ηηοπμβεκείξ ήπμοξ (Ln,w- IIC) 

εζηζάγεηαζ ςξ επί ημ πθείζημκ, ζημ δάπεδμ, εκχ μζ οπυθμζπεξ ιέεμδμζ (Rw- STC, αs- NRC) 

ηαθφπημοκ έκα εονφ θάζια ηςκ οθζηχκ ςξ πνμξ ημκ  έθεβπμ ημο εμνφαμο. Χζηυζμ, είκαζ 

πάκηα ζδιακηζηυ μζ ηεθεοηαίεξ κα είκαζ βκςζηέξ ηαεχξ μζ ηζιέξ ημοξ επδνεάγμκηαζ απυ ημκ 

ηφπμ ημο δαπέδμο ζε ιζα ηαηαζηεοή. 
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2.13 Μόλσζε από αεξόθεξην ήρν   

Δνεοκχκηαξ ηδ ιυκςζδ απυ αενυθενημ ήπμ, ιεθεηάηαζ ηονίςξ ημ πυζμ εφημθα ή δφζημθα 

έκα μζημδμιζηυ ζημζπείμ ηίεεηαζ ζε ηαθάκηςζδ ιέζς ηδξ δπδηζηήξ εκένβεζαξ πμο πνμζηνμφεζ 

ζε αοηυ. 

Ζ δπμιυκςζδ μζημδμιζηχκ ζημζπείςκ ελανηάηαζ απυ ημοξ ελήξ πανάβμκηεξ: 

 Σδκ ακαθενυιεκδ ζε επζθάκεζα ιάγα ζε kg/m
2
. 

 Tδ δοζηαιρία ή εοηαιρία εκυξ οθζημφ.  

 Σδ ζοπκυηδηα ημο ήπμο. 

 Σδκ επζιήηδ αβςβζιυηδηα ημο ήπμο ιέζς οπενηεναζιέκςκ μζημδμιζηχκ ζημζπείςκ, 

υπςξ ημίπμζ ηαζ ηααάκζα. 

 Σοπυκ ιδ ζηεβακέξ εέζεζξ, ππ. ακμζπημί ανιμί. 

 

Καηά ηδ ιέηνδζδ ηδξ δπμιυκςζδξ βίκεηαζ δζαπςνζζιυξ δφμ ιεβεεχκ:  

 

Rw  = μέηρηζη ητομόνφζης τφρίς να λαμβάνονηαι σπόυη σπερκεραζμένα οικοδομικά ζηοιτεία 

υπςξ επζιήηεζξ ημίπμζ, ηααάκζα, παηχιαηα. 

 

R΄w = μέηρηζη ητομόνφζης ηοσ οικοδομικού ζηοιτείοσ λαμβάνονηας σπόυη ηα σπερκεραζμένα 

ζηοιτεία ιέζς ηδξ επζιήημοξ αβςβζιυηδηαξ ημο ήπμο ζημοξ ημίπμοξ, ηα ηααάκζα ηαζ ηα 

παηχιαηα.  

Ζ ιμκάδα ιέηνδζδξ ηδξ ιυκςζδξ απυ αενυθενημ ήπμ ιπμνεί κα οπμθμβζζηεί απυ ηδ 

θμβανζειζηή ζπέζδ ηδξ ζζπφμξ ημο ήπμο, ηδξ έκηαζδξ ημο ήπμο ή ηδξ δπδηζηήξ εκένβεζαξ απυ 

ημ πχνμ εηπμιπήξ πνμξ ημ πχνμ θήρδξ. 

       
  
  

      
  
  

       
  

  
  

 

P = ζζπφξ ήπμο                             δείηηεξ 

Η = έκηαζδ ήπμο                           s = πχνμξ εηπμιπήξ 

Δ = δπδηζηή εκένβεζα                   e = πχνμξ θήρδξ 
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ηδ πνάλδ ηονζανπεί παν’υθα αοηά εηείκδ δ ιέεμδμξ ηαηά ηδκ μπμία ηυζμ ζημ πχνμ 

εηπμιπήξ υζμ ηαζ ζημ πχνμ θήρδξ δ ζηάειδ ιεηνζέηαζ. ημ πχνμ θήρδξ ιεηνζέηαζ επζπθέμκ 

ηαζ μ πνυκμξ ακηήπδζδξ. 

Ακ δ ιυκςζδ εκυξ μζημδμιζημφ ζημζπείμο οπμθμβίγεηαζ ιέζς ηδξ ζηάειδξ ήπμο, ηυηε 

πνμηφπηεζ υηζ: δ επζθάκεζα πμο πςνίγεζ ημ πχνμ εηπμιπήξ ηαζ ημ πχνμ θήρδξ 

παναηηδνίγεηαζ ιε Α, ακηίεεηα δ ζζμδφκαιδ επζθάκεζα απμννυθδζδξ ήπμο Αo εηθνάγεζ ημ 

πυζμ ιεβάθμ εα έπνεπε κα είκαζ ημ ζφκμθμ υθςκ ηςκ επζθακεζχκ, πμο βεζημκεφμοκ ιε ημ 

πχνμ, ακ αοηέξ ηαηέπμοκ ααειυ απμννυθδζδξ ήπμο ηδξ ηάλδξ ημο 100%. Ηζμδφκαια αθθά 

ηαζ ζζυηζια αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δ, ιυκμ βζα ημοξ οπμθμβζζιμφξ οπάνπμοζα, ιζηνυηενδ 

επζθάκεζα Αo ιε ααειυ απμννυθδζδξ ήπμο 100% ακηζζημζπεί ζηζξ πναβιαηζηά οπάνπμοζεξ, 

ιεβαθφηενεξ επζθάκεζεξ Α, πμο πςνίγμοκ ημ πχνμ.                      

                                            
 

  
 

Δπεζδή ζηδ πνάλδ δ ζζμδφκαιδ επζθάκεζα απμννυθδζδξ ήπμο Αo δεκ ιπμνεί κα οπμθμβζζηεί 

άιεζα, πνέπεζ κα ηαεμνίγεηαζ ιέζς ημο ηφπμο: 

 

A0 = ζζμδφκαιδ επζθάκεζα απμννυθδζδξ ήπμο 

Σ  = πνυκμξ ακηήπδζδξ ζε δεοηενυθεπηα s 

V  = υβημξ πχνμο ζε m
2 
 

 

Ζ ιέζδ εηηζιήζζιδ δπμιυκςζδ2 πνέπεζ ζηδ πνάλδ κα απμδίδεηαζ πάκηα ιε ιζα ηζιή εκυξ 

ανζειμφ. Ζ ηζιή αοηή οπμθμβίγεηαζ ςξ ελήξ:  

Πνμζηίεεκηαζ μζ ηζιέξ δπμιυκςζδξ υθςκ ηςκ ζοπκμηήηςκ ηαζ δζαζνμφκηαζ ιε ημ ζοκμθζηυ 

πθήεμξ ηςκ ζοπκμηήηςκ. Καηυπζκ δζαζνμφκηαζ ιε ημ 2,δ ηζιή ηδξ πνχηδξ ηαζ ηδξ ηεθεοηαίαξ 

ζοπκυηδηαξ ηαζ ημ ζφκμθμ δζαζνείηαζ ιε ημ 15.  
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Γείθηεο ερνκόλσζεο STC (Sound Transmission Class) 

(ASTM E413) 

 

Καηά ηδκ αιενζηακζηή ιέεμδμ, δ δπμιυκςζδ απυ αενυθενημ ήπμ εηθνάγεηαζ ιε ημκ δείηηδ 

STC, μ μπμίμξ είκαζ έκαξ ηαεανυξ ανζειυξ πμο εηθνάγεζ  ημ ααειυ πμο έκα οθζηυ ή πχνζζια 

ηηζνίμο απμηνέπεζ ηδ ιεηάδμζδ αενμιεηαθενυιεκςκ ήπςκ ιέζα απ’ αοηυ. οκεπχξ, μεηρά 

πόζος ήτος παρακραηείηαι ζε ένα τώρο, ανηί να μεηαθερθεί ζε άλλοσς, ππ. έκα οθζηυ ιε STC 

60,  εα απμηνέρεζ 60 dB εμνφαμο.  

Ο δείηηδξ STC είκαζ δ ιέζδ δπμιυκςζδ πμο ιεηνήεδηε ενβαζηδνζαηά, ενεοκχκηαξ ζε 

ζοπκυηδηεξ εκηυξ ημο θάζιαημξ ηδξ μιζθίαξ, δδθαδή ιεηαλφ 125 Hz ηαζ 4000 Hz. Αοηυξ μ 

πενζμνζζιυξ (ζημ εφνμξ ηςκ παιδθχκ ζοπκμηήηςκ) είκαζ ημ ηφνζμ ζδιείμ πμο οζηενεί μ 

δείηηδξ STC έκακηζ ημο Rw.   

ηδκ εζηυκα 37, ζοβηνίκμκηαζ δομ οθζηά πμο ακ ηαζ έπμοκ ζπεδυκ ίζδ δπμιμκςηζηή 

ζηακυηδηα ζημ εονφηενμ θάζια ζοπκμηήηςκ, δ πνμχεδζδ πςθήζεςκ ημο οθζημφ ιε ημ ιαφνμ 

πνχια, εα ημ πνυηεζκε ζακ πζμ δπμιμκςηζηυ ηαηά 10 dB!23 Δίκαζ θακενυ πςξ αοηή δ δζαθμνά 

οπάνπεζ ιυκμ επεζδή ημ ιπθε πνχιαημξ οθζηυ «αηφπδζε» κα έπεζ ηδ ιζηνυηενδ δπμιμκςηζηή 

ζηακυηδηα θίβμ ιεηά ηα 125 Hz (εκηυξ ηδξ γχκδξ ζοπκμηήηςκ STC) ηαζ υπζ πνζκ. Να 

ζδιεζςεεί, υηζ έκα ιεβάθμ πμζμζηυ ηδξ δπδηζηήξ εκένβεζαξ πμο πανάβεηαζ απυ ημ ιέζμ ζπίηζ, 

ηδκ ηοηθμθμνία, ηα αενμπθάκα, ηδ ιμοζζηή ηθπ. ακζπκεφεηαζ ζε παιδθυηενμ εφνμξ 

ζοπκμηήηςκ.  

 

Δζηυκα 37. φβηνζζδ οθζηχκ ιε δζαθμνεηζηυ δείηηδ STC. 
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Όηακ ηα δπδηζηά ηφιαηα πηοπμφκ ιία πθεονά εκυξ πςνίζιαημξ (ππ. ημίπμ, μνμθή, δάπεδμ), 

ημο πνμηαθμφκ δυκδζδ. Ζ δυκδζδ αοηή, ιεηαθένεηαζ ιέζα απυ ημ πχνζζια ηαζ πανάβεηαζ 

έκαξ ήπμξ απυ ηδκ άθθδ πθεονά. Μζα πμζυηδηα ηδξ εκένβεζαξ πζεακυκ κα παεεί ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ ιεηάδμζδξ. Αοηή δ πμζυηδηα μκμιάγεηαζ απώλεια μεηάδοζης (Transmission 

Loss)24. Τρδθή απχθεζα ζδιαίκεζ υηζ θζβυηενμξ ήπμξ πανάβεηαζ ζηδκ άθθδ πθεονά ημο 

πςνίζιαημξ.  

 

 

Πίκαηαξ 7. Απχθεζεξ ήπμο ηαηά πνμζέββζζδ, ζε δζάθμνα οθζηά. 

 

Τιηθό Πάρνο (mm) Βάξνο (kg/m2) Απώιεηα ήρνπ dB(A) 

Διαθξύ κπεηόλ 200 151 34 

Ππθλό κπεηόλ 100 244 40 

Ξύιν (ειάηε) 12 8,3 18 

Ξύιν (ειάηε) 25 16,1 21 

Ξύιν (ειάηε) 50 32,7 24 

Κόληξα πιαθέ 12 8,3 20 

Κόληξα πιαθέ 25 16,1 23 

Γπαιί 3,2 7,8 22 

Αηζάιη 20ga 0,95 7,3 22 

Αινπκίλην 3,2 8,8 25 

 

 

 

 Γείηηεξ δπμιυκςζδξ δίκμκηαζ ζε ιειμκςιέκα οθζηά, ηαεχξ ηαζ ζε μθμηθδνςιέκα 

ζφκεεηα πςνίζιαηα. Όηακ δζαθμνεηζηά οθζηά είκαζ εβηαηεζηδιέκα ζε έκα πχνζζια, μ 

ααειυξ δπμιυκςζδξ πμο πνμηφπηεζ, δεκ είκαζ δ πνυζεεζδ ηςκ δεζηηχκ ηςκ 

επζιένμοξ οθζηχκ.  Ακη 'αοημφ, ημ πχνζζια εα πνέπεζ κα δμηζιαζηεί ιεηά ηδκ 

εβηαηάζηαζδ, χζηε κα ενεοκδεμφκ ηα οθζηά ζοκμθζηά. Δπίζδξ, ι’ αοηυ ημκ ηνυπμ 

εκημπίγμκηαζ αεναβςβμί ή άθθμζ «δνυιμζ» πμο o ήπμξ ιπμνεί κα αημθμοεήζεζ. 
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2.14 Μόλσζε από θηππνγελή ήρν 

 

ε έκα ηηίνζμ ιε πμθθά επίπεδα, υηακ οπάνλεζ ηηφπμξ ζε ηάπμζμ απ’ ηα δςιάηζα ππ. ιε ηδ 

νίρδ εκυξ ακηζηεζιέκμο ή ηδ ιεηαηίκδζδ επίπθςκ δδιζμονβείηαζ ιζα δυκδζδ πμο πζεακυκ κα 

πνμπςνήζεζ ζημοξ άθθμοξ πχνμοξ. Οζ εκ θυβς ηναδαζιμί είκαζ ζοκήεςξ ακεπζεφιδημζ ηαζ 

εκμπθδηζημί.  

Οζ οπμθμβζζιμί πμο απαζημφκηαζ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ δπμιυκςζδξ απυ ηηοπμβεκή ήπμ, υπςξ 

επζαάθθεηαζ απ’ημκ ηηζνζμδμιζηυ ηακμκζζιυ, απμζημπμφκ ζηδ ιείςζδ ηδξ ζηάειδξ L΄n,w. Ζ 

ζηάειδ αοηή, πμο παναηηδνίγεηαζ ςξ απαζημφιεκμ ηνζηήνζμ δπμιυκςζδξ, πνέπεζ κα είκαζ 

ιζηνυηενδ απυ ηζξ εθάπζζηεξ ηζιέξ ηδξ L΄n,w πμο ηαεμνίγμκηαζ ζημοξ πίκαηεξ 2 ηαζ 3 ημο 

Κηζνζμδμιζημφ Κακμκζζιυ (πίκαηαξ 10α,α, ζεθ. 79).  

Ο οπμθμβζζιυξ ηδξ ζηαειζζιέκδξ ηακμκζημπμζδιέκδξ (μιαθμπμζδιέκδξ) ζηάειδξ δπδηζηήξ 

πίεζδξ ηηοπμβεκμφξ ήπμο (L΄n,w)
1
, επμιέκςξ, αθορά οσζιαζηικά ηον προζδιοριζμό ηης 

απαιηούμενης μέγιζηης ηιμής ηης ζηάθμης ητηηικής πίεζης κησπογενούς ήτοσ (L), δ μπμία 

επζηνέπεηαζ κα δζαπενκά ηάεε θνάβια, δδθαδή ηάεε ελεηαγυιεκμ μνζγυκηζμ δμιζηυ ζημζπείμ. 

Δπεζδή δ ζηάειδ αοηή ελανηάηαζ, ςξ έκα ααειυ, απυ ηδκ δπμαπμννυθδζδ ημο ελεηαγυιεκμο 

πχνμο θήρδξ, «ηακμκζημπμζείηαζ». Γδθαδή μιαθμπμζείηαζ, ιε ηδ ζοκεηηίιδζδ ηδξ μθζηήξ 

δπμαπμννυθδζδξ ημο πχνμο ηυζμ βζα ηδ πενίπηςζδ πμο είκαζ άδεζμξ, υζμ ηαζ υηακ είκαζ 

επζπθςιέκμξ, ηαζ ζοιαμθίγεηαζ ιε (Ln). ηζξ πενζπηχζεζξ πμο δεκ είκαζ αέααζμ υηζ ηα 

απμηεθέζιαηα ηςκ ιεηνήζεςκ θαιαάκμκηαζ πςνίξ πθεονζηή δπμιεηάδμζδ, δ ζηάειδ αοηή 

«ζηαειίγεηαζ» ηαζ ζοιαμθίγεηαζ ιε L΄n,w. 

Δπζπθέμκ, ιε αοηυ ημ ηνζηήνζμ δπμιυκςζδξ, εθέβπεηαζ μ ααειυξ ζηακυηδηαξ ημο μνζγυκηζμο 

δμιζημφ ζημζπείμο κα πενζμνίγεζ ηδκ δπδηζηή πίεζδ πμο αζηείηαζ ιε ηηφπμοξ, πάκς ζημ 

δάπεδμ ημο οπμηείιεκμο μνυθμο, ακάθμβα ηυζμ ιε ημκ ηνυπμ δμιήξ ηαζ ζφκεεζήξ ημο, υζμ 

ηαζ ιε ημκ ααειυ δπμαπμννυθδζδξ ημο πχνμο πμο ηαθφπηεζ. Ονζγυκηζα δμιζηά ζημζπεία, βζα 

ηα ελεηαγυιεκα ηηήνζα, δεκ είκαζ άθθα απυ ηα παηχιαηα, ηζξ μνμθέξ ηαεχξ ηαζ ηζξ ζηέβεξ.  

οκμθζηά, εα πνέπεζ κα ζζπφεζ δ ζπέζδ: 
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Οζ πανάβμκηεξ ηδξ μπμίαξ ακαθοηζηυηενα είκαζ: 

Ln,w : η απαιηούμενη μέγιζηη (ζηαθμιζμένη κανονικοποιημένη) ζηάθμη ητηηικής πίεζης 

κησπογενούς ήτοσ.  

L : η μεηρούμενη εργαζηηριακά μόνο και με ηη βοήθεια κησπογεννήηριας, ζηάθμη ητηηικής 

πίεζης κησπογενούς ήτοσ, ακά μηηάαα ηαζ βζα έκα θάζια ζοπκμηήηςκ απυ 100 Hz έςξ 3150 

Hz. ηδ πνάλδ είκαζ αοηή πμο πνμηαθείηαζ ζημ δάπεδμ ημο οπμηείιεκμο πχνμο απυ ημ 

αάδζζια, ηδκ πηχζδ ακηζηεζιέκςκ ηθπ ηαζ  ηοιαίκεηαζ απυ 45 dB έςξ 75 dB. Μέπνζ ηχνα δεκ 

οπάνπμοκ πίκαηεξ ζημοξ μπμίμοξ κα ηαηαβνάθεηαζ θεπημιενέζηενα αοηή δ δζαηφιακζδ. 

Α : δ μθζηή δπμαπμννυθδζδ ημο ελεηαγυιεκμο πχνμο θήρδξ 

Α0 : δ ζζμδφκαιδ επζθάκεζα δπμαπμννυθδζδξ ακαθμνάξ Α0 = 10,00 m
2
. Γδθαδή ιζα εκζαία 

δπμαπμννμθδηζηή επζθάκεζα, ειααδμφ 10,00 m
2
, πμο ζζμδοκαιεί ιε ηδκ ήπμαπμννυθδζδ  

πμο πνμηαθεί δ επίπθςζδ ημο ελεηαγυιεκμο πχνμο. Αοηυ είκαζ απαναίηδημ βζα κα είκαζ ημ 

επζηοβπακυιεκμ απμηέθεζια ακελάνηδημ απυ ημκ ελμπθζζιυ ημο πχνμο.    

 

Ζ ιείςζδ ηδξ ζηάειδξ δπδηζηήξ πίεζδξ ηηοπμβεκμφξ ήπμο ΓL, δδθαδή η βεληίφζη ηης 

ητομόνφζης από κησπογενή ήτο, είκαζ δ ιείςζδ ηδξ (ηακμκζημπμζδιέκδξ) ζηάειδξ δπδηζηήξ 

πίεζδξ ηηοπμβεκμφξ ήπμο (Ln) πμο μθείθεηαζ είηε ζηδ ημπμεέηδζδ πάκς ζημ ελεηαγυιεκμ 

δάπεδμ ηάπμζμο επζηαθφιιαημξ, είηε ζηδκ εζδζηή ηαηαζηεοή ημο παηχιαημξ ιε ηέημζμ ηνυπμ, 

χζηε κα ηαθφπηεζ ηδκ απαζημφιεκδ δζαθμνά ζηάειδξ δπδηζηήξ πίεζδξ. Δθέβπεηαζ πάκημηε 

ενβαζηδνζαηά, ζφιθςκα ιε ηα Πνυηοπα ΔΛΟΣ, ιέζς ηδξ ζπέζδξ: 

 

ΔL = Ln0 - Ln 

 

υπμο,  Ln0 : δ (ηακμκζημπμζδιέκδ) ζηάειδ δπδηζηήξ πίεζδξ ηηοπμβεκμφξ ήπμο, πςνίξ ημ 

επζηάθοιια ημο δαπέδμο ή ηδκ ηαηαζηεοαζηζηή αεθηίςζδ ημο παηχιαημξ. 

           Ln : δ (ηακμκζημπμζδιέκδ) ζηάειδ δπδηζηήξ πίεζδξ ηηοπμβεκμφξ ήπμο, ιαγί ιε ημ 

επζηάθοιια ημο δαπέδμο ή ηδκ ηαηαζηεοαζηζηή αεθηίςζδ ημο παηχιαημξ. 

 Γζαδζηαζίαξ ιέηνδζδξ ηδξ ζηάειδξ δπδηζηήξ πίεζδξ Ln,w 

Ζ δπδηζηή πίεζδ ηηοπμβεκμφξ ήπμο ηαεμνίγεηαζ πνδζζιμπμζχκηαξ ιζα ενβαζηδνζαηή ιδπακή 

(ηηοπμβεκκήηνζα) πμο πηοπά ιε πέκηε ιεηαθθζηά ζθονζά (10 θμνέξ / δεοηενυθεπημ) ημ οπυ 
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δμηζιή δάπεδμ. Ο πηφπμξ δδιζμονβεί δμκήζεζξ πμο ιεηαθένμκηαζ ιέζα απυ ημ δάπεδμ ηαζ 

βίκμκηαζ ακηζθδπηέξ απυ ηδκ άθθδ πθεονά. Οζ ιεηνήζεζξ βίκμκηαζ πανάθθδθα, ζε εφνμξ 

ζοπκμηήηςκ ζοκήεςξ 100 Hz - 3150 Hz. Ακάθμβα, 

ιε ηα απμηεθέζιαηα ηςκ ηηφπςκ ζε ζπέζδ ιε ηδ 

ζοπκυηδηα, ηαηαζηεοάγεηαζ έκα ζπεηζηυ βνάθδια. 

 

 

 

                     Δζηυκα 38. Δνβαζηδνζαηή ηηοπμβεκκήηνζα. 

 

 

 

Δζηυκα 39. Πανάδεζβια βναθήιαημξ ηακμκζημπμζδιέκδξ ζηάειδξ δπδηζηήξ πίεζδξ ηηοπμβεκμφξ ήπμο 

ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδ ζοπκυηδηα. 

 

Κάεε οθζηυ δαπέδμο ιπμνεί κα δμηζιαζηεί λεπςνζζηά ή δ αλζμθυβδζδ κα βίκεζ ζε 

μθυηθδνςιέκδ ηαηαζηεοή (δάπεδμ - μνμθή). Χζηυζμ δεκ οπάνπεζ εφημθμξ ηνυπμξ βζα κα 

πνμζδζμνζζηεί ιε αηνίαεζα δ δπμιμκςηζηή ζηακυηδηα εκυξ δαπέδμο πςνίξ πνχηα κα 

εβηαηαζηαεεί ηαζ κα δμηζιαζηεί. ηδ δεφηενδ πενίπηςζδ πενζθαιαάκεηαζ ημ δάπεδμ 

(παηχιαηα, πθαηάηζα, ηθπ) αθθά ηαζ ημ οπμδάπεδμ, ηοπυκ οπμζηνχιαηα, δμημί, δ μνμθή 
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απυ ηάης, ηαεχξ ηαζ μζ ηυθθεξ ηαζ ηα ζηεβακςηζηά οθζηά πμο ιπμνεί κα πνεζάγμκηαζ ηαηά 

ηδκ εβηαηάζηαζδ.  

Δίκαζ ζδιακηζηυ κα ζδιεζςεεί υηζ, επεζδή ηαηά ηδκ δζαδζηαζία ιέηνδζδξ δπδηζηήξ πίεζδξ 

ιεθεηχκηαζ ήπμζ πμο ανίζημκηαζ εκηυξ ημο εφνμοξ ηδξ ακενχπζκδξ θςκήξ, δεκ οπμθμβίγμκηαζ 

μζ ευνοαμζ πμο είκαζ ηάης απυ 100 Hz. Αοηυ ιπμνεί κα πενζθαιαάκεζ ημκ ευνοαμ πμο 

αημφβεηαζ υηακ ηάπμζμξ ιε ιζηνυ αάνμξ, πενπαηά ζε έκα πάηςια απυ πάκς ή ηνζλίιαηα ηαζ 

βεκζηυηενα ήπμοξ πμο είκαζ απμηεθέζιαηα ηδξ παθάνςζδξ ηςκ ζοκδέζεςκ ηδξ ηαηαζηεοήξ. 

Ο εοημθυηενμξ ηνυπμξ βζα ηδ ιείςζδ ιεηάδμζδξ ηηοπμβεκμφξ ήπμο είκαζ δ πνμζηαζία πμο 

εα ιεηνζάζεζ ημ πηφπδια. Γζα πανάδεζβια, έκα παθί ορδθήξ πμζυηδηαξ εεςνείηαζ έκα απυ ηα 

πζμ απμηεθεζιαηζηά ιέζα ιείςζδξ ηδξ ιεηάδμζδξ. Παηχιαηα πμο πενζέπμοκ ζηδ ζφκεεζή 

ημοξ εθαζηζηά οθζηά, υπςξ αζκφθζμ, θεθθυ ηαζ ηαμοηζμφη, δζαεέημοκ ηαθέξ δπμιμκςηζηέξ 

ζδζυηδηεξ. Δπίζδξ, ηα πθςηά δάπεδα εβηαηεζηδιέκα πάκς ζε εθαζηζηυ οπυζηνςια αμδεμφκ 

ηδκ αφλδζδ ηδξ δπμιυκςζδξ ημο ηεθζημφ δαπέδμο απυ ηηφπμοξ. Σμ ακηίεεημ ζοιααίκεζ υηακ 

δάπεδα ηαθφπημκηαζ απ’ εοεείαξ ιε ζηθδνέξ επζθάκεζεξ υπςξ πθαηάηζα, πέηνα, ζηθδνυ λφθμ   

πςνίξ ηδκ φπανλδ εθαζηζηυηδηαξ.  

 

Γείθηεο ερνκόλσζεο ΗΗC (Impact Insulation Class)22 

(ASTM E989) 

Ο δείηηδξ IΗC είκαζ έκαξ ηαεανυξ ανζειυξ ιε ημκ μπμίμ αλζμθμβείηαζ μ ααειυξ απυδμζδξ ημο 

παηχιαημξ βζα πνμζηαζία απυ ηνμφζεζξ ή δμκήζεζξ. Ακηίεεηα απυ ηδκ ζηάειδ δπδηζηήξ 

πίεζδξ ηηοπμβεκμφξ ήπμο (Ln,w) πμο ιεζχκεηαζ υζμ αεθηζχκεηαζ δ ιυκςζδ, μ δείηηδξ IΗC 

αολάκεηαζ ακάθμβα, ιε ηδκ αεθηίςζδ ηδξ ιυκςζδξ. 

Δπεκδφζεζξ δαπέδμο ιε ορδθυ δείηηδ IIC ζοιαάθμοκ ζηδ ιείςζδ ιεηάδμζδξ ηηοπμβεκμφξ 

ήπμο ζε παιδθυηενα επίπεδα, ιε απμηέθεζια ηδ ιείςζδ ή ηδκ ελάθεζρδ ημο εκμπθδηζημφ 

εμνφαμο. Ο παιδθυηενμξ δείηηδξ IIC βζα πχνζζια δαπέδμο-μνμθήξ είκαζ πενίπμο 25 ηαζ μ 

ορδθυηενμξ ιπμνεί κα ακέθεεζ ζημ 85 ή ηαζ πενζζζυηενμ. Γεκζηυηενα, μζ παναηάης δείηηεξ 

IIC εηθνάγμοκ: 

 

 IIC 50 - Σμ εθάπζζημ πμζυ ιείςζδξ ηδξ ιεηάδμζδξ ηηοπμβεκμφξ ήπμο, πμο εεςνείηαζ 

απμηεθεζιαηζηυ. Χζηυζμ ηάπμζμζ έκμζημζ ίζςξ δεκ ιείκμοκ ζηακμπμζδιέκμζ. 

 IIC 60 - εεςνείηαζ έκα ιέζμ επίπεδμ ιείςζδ ζηδ ιεηάδμζδ ηηοπμβεκμφξ ήπμο. 
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 IIC 65 – ιεβάθδ ιείςζδ ζηδ ιεηάδμζδ ηηοπμβεκμφξ ήπμο, πμο εα ζηακμπμζήζεζ ημοξ 

πενζζζυηενμοξ έκμζημοξ. 

  

 Δπζζδιαίκεηαζ πςξ μνζζιέκεξ ηαηαζηεοαζηζηέξ θφζεζξ πμο ελαζθαθίγμοκ δπμιυκςζδ 

απυ ηηοπμβεκή ήπμ, δεκ αεθηζχκμοκ οπμπνεςηζηά ηαζ ημ δείηηδ δπμιυκςζδξ απυ 

αενυθενημοξ ήπμοξ (Rw - STC). 

 

Πίκαηαξ 8. Δηηζιήζζιμζ δείηηεξ IΗC ζε λφθζκα δάπεδα ιε δζαθμνεηζηή δμιή, ζε οπμδμιή απυ 

ηαδνυκζα ή απ’ εοεείαξ ζημ ιπεηυκ. 
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2.15 Κηηξηνδνκηθόο Καλνληζκόο16 

 

ημκ ηηζνζμδμιζηυ ηακμκζζιυ ηαεμνίγμκηαζ ηαζ μνζμεεημφκηαζ μζ δπδηζημί πανάιεηνμζ πμο 

αθμνμφκ ηδκ δπμιυκςζδ ηαζ δπμπνμζηαζία εκυξ ηηζνίμο, ιε ζημπυ ηδκ ελαζθάθζζδ 

απμδεηηήξ αημοζηζηήξ άκεζδξ. Ζ αημοζηζηή άκεζδ εκυξ ηηζνίμο είκαζ δ ζηακυηδηά ημο κα 

πνμζηαηεφεζ ημοξ εκμίημοξ ημο απυ ελςβεκείξ εμνφαμοξ ηαζ κα πανέπεζ αημοζηζηυ 

πενζαάθθμκ ηαηάθθδθμ βζα δζαιμκή ή βζα δζάθμνεξ δναζηδνζυηδηεξ.  

 

Οζ ηζιέξ ηςκ παναιέηνςκ αημοζηζηήξ άκεζδξ δζαθμνμπμζμφκηαζ ακάθμβα ιε ημ πχνμ. Ο 

Κακμκζζιυξ μνίγεζ 6 ζπεηζηέξ ηαηδβμνίεξ: 

 

 α. Ζπμιυκςζδ απυ βεζημκζηυ πχνμ ηφνζαξ ή αμδεδηζηήξ πνήζδξ ηαζ δπμιυκςζδ απυ πχνμοξ 

ημζκήξ πνήζδξ ημο ηηζνίμο.  

Αθμνά υθα ηα μνζγυκηζα ηαζ ηαηαηυνοθα πςνίζιαηα ακάιεζα ζε:  

 δφμ δζαιενίζιαηα ημο ίδζμο ηηζνίμο (ηαημζηίεξ) 

 πχνμ ηφνζαξ πνήζδξ ηαζ βεζημκζηυ πχνμ ηφνζαξ ή αμδεδηζηήξ πνήζδξ (υθα ηα άθθα 

ηηίνζα εηηυξ απυ ηαημζηίεξ)  

 έκα δζαιένζζια ή έκα πχνμ ηφνζαξ πνήζδξ ηαζ ημοξ ημζκήξ πνήζδξ πχνμοξ ημο 

ηηζνίμο (εηηυξ απυ ιμκμηαημζηίεξ).  

Σμ ηνζηήνζμ δπμιυκςζδξ ζηδκ πενίπηςζδ αενυθενημο ήπμο βζα ηα ηαηαηυνοθα ηαζ ηα 

μνζγυκηζα πςνίζιαηα είκαζ μζ εθάπζζηεξ ηζιέξ ημο ιμκυηζιμο ιεβέεμοξ R'w ζε κηεζζιπέθ 

(dB). Σμ ηνζηήνζμ δπμιυκςζδξ ζηδκ πενίπηςζδ ηηοπμβεκή ήπμο βζα ηα μνζγυκηζα πςνίζιαηα 

είκαζ μζ ιέβζζηεξ ηζιέξ ημο ιμκυηζιμο ιεβέεμοξ ζε κηεζζιπέθ (dB).  

 

β. Ζπμιυκςζδ ηαημζηίαξ (δζαιενίζιαημξ) απυ άθθμ πχνμ ηφνζαξ πνήζδξ.  

Αθμνά υθα ηα μνζγυκηζα ηαζ ηαηαηυνοθα πςνίζιαηα ακάιεζα ζε έκα δζαιένζζια ηαζ πχνμοξ 

ηηζνίμο πμο πνμμνίγμκηαζ βζα άθθδ ηφνζα πνήζδ εηηυξ ηαημζηίαξ.  

Σμ ηνζηήνζα δπμιυκςζδξ ζηδκ πενίπηςζδ αενυθενημο ήπμο βζα ηα ηαηαηυνοθα ηαζ 

μνζγυκηζα πςνίζιαηα είκαζ μζ εθάπζζηεξ ηζιέξ ημο ιμκυηζιμο ιεβέεμοξ R'w, ζε dB. Σμ 

ηνζηήνζμ δπμιυκςζδξ ζηδκ πενίπηςζδ ηηοπμβεκή ήπμο βζα ηα μνζγυκηζα πςνίζιαηα, είκαζ μζ 

ιέβζζηεξ ηζιέξ ημο ιμκυηζιμο ιεβέεμοξ L΄n,w ζε κηεζζιπέθ (dB). 
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γ. Ζπμπνμζηαζία απυ ελςηενζημφξ εμνφαμοξ. 

Αθμνά ημκ ελςηενζηυ ευνοαμ πενζαάθθμκημξ (ηοηθμθμνζαηυ, αζηζηυ) πμο ιεηαδίδεηαζ ιέζα 

απυ υθα ηα ελςηενζηά μνζγυκηζα ηαζ ηαηαηυνοθα πςνίζιαηα βζα υθα ακελαζνέηςξ ηα ηηίνζα. 

Σμ ηνζηήνζμ δπμπνμζηαζίαξ είκαζ μζ ιέβζζηεξ ηζιέξ ηδξ ςνζαίαξ ζζμδφκαιδξ Α, δπμζηάειδξ 

LAeq,h ζε dB(Α). 

 

δ. Ζπμπνμζηαζία απυ εβηαηαζηάζεζξ.  

Αθμνά ημ ευνοαμ πμο πνμένπεηαζ απυ ηζξ ημζκυπνδζηεξ ηαζ ζδζςηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ*, πμο 

ιεηαδίδεηαζ ιέζα απυ υθα ηα μνζγυκηζα ηαζ ηαηαηυνοθα πςνίζιαηα ηαζ απυ υθεξ ηζξ άθθεξ 

δπδηζηέξ δζαδνμιέξ βζα υθα ακελαζνέηςξ ηα ηηίνζα.  

Σμ ηνζηήνζμ δπμπνμζηαζίαξ είκαζ μζ ιέβζζηεξ ηζιέξ ηδξ Α, δπμζηάειδξ LpA ζε dB(Α) ιέζα 

ζημοξ πχνμοξ ηφνζαξ πνήζδξ. 

  

ε. Ζπμιυκςζδ ακάιεζα ζημοξ πχνμοξ ηδξ ίδζαξ ηαημζηίαξ.  

Αθμνά ηα εζςηενζηά ηαηαηυνοθα ηαζ μνζγυκηζα πςνίζιαηα ηδξ ίδζαξ ηαημζηίαξ.  

Σμ ηνζηήνζμ δπμιυκςζδξ ζηδκ πενίπηςζδ αενυθενημο ήπμο βζα ηα ηαηαηυνοθα ηαζ 

μνζγυκηζα πςνίζιαηα είκαζ μζ εθάπζζηεξ ηζιέξ ημο ιμκυηζιμο ιεβέεμοξ R'w ζε dB.  

 

ζη. Ζπμιυκςζδ πχνμο ηφνζαξ πνήζδξ απυ πχνμοξ εβηαηαζηάζεςκ.  

Αθμνά ηα ηαηαηυνοθα ηαζ μνζγυκηζα πςνίζιαηα ακάιεζα ζε πχνμοξ ηφνζαξ πνήζδξ ηαζ 

πχνμοξ εβηαηαζηάζεςκ βζα υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ ηςκ ηηζνίςκ εηηυξ απυ ηα ηηίνζα ηαημζηίαξ.  

Σμ ηνζηήνζμ δπμιυκςζδξ ζηδκ πενίπηςζδ αενυθενημο ήπμο βζα ηα ηαηαηυνοθα ηαζ ηα 

μνζγυκηζα πςνίζιαηα είκαζ μζ εθάπζζηεξ ηζιέξ ημο ιμκυηζιμο ιεβέεμοξ R'w ζε dB. Σμ 

ηνζηήνζμ δπμιυκςζδξ ζηδκ πενίπηςζδ ηηοπμβεκή ήπμο βζα ηα μνζγυκηζα πςνίζιαηα είκαζ μζ 

ιέβζζηεξ ηζιέξ ημο ιμκυηζιμο ιεβέεμοξ Ln,w dB. 

 

*Κμζκυπνδζηεξ εβηαηαζηάζεζξ, βζα ηδκ εθανιμβή ημο πανυκημξ άνενμο, είκαζ δ οδναοθζηή, 

δ δθεηηνζηή, δ εβηαηάζηαζδ ηεκηνζηήξ εένιακζδξ, ρφλδξ, αενζζιμφ, μζ ακεθηοζηήνεξ, μζ 

ακηθίεξ ηαζ ηα ηάεε είδμοξ ιδπακήιαηα πμο ελοπδνεημφκ απυ ημζκμφ ηα δζαιενίζιαηα ηαζ 

ημοξ άθθμοξ πχνμοξ. Ηδζςηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ είκαζ εβηαηαζηάζεζξ ακάθμβεξ ιε ηζξ 

ημζκυπνδζηεξ πμο ελοπδνεημφκ απμηθεζζηζηά ιία ηαημζηία ή έκα άθθμ πχνμ.  

Κάεε ηηίνζμ ή πχνμξ αοημφ οπάβεηαζ ζε ιζα απυ ηζξ πζμ ηάης ηαηδβμνίεξ αημοζηζηήξ άκεζδξ 

ζφιθςκα ιε ημοξ πίκαηεξ ημο ηακμκζζιμφ: 
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Καηδβμνία Α. "ορδθή αημοζηζηή άκεζδ"  

('Οηακ πθδνμφκηαζ υθα ηα ηνζηήνζα ημο πίκαηα 10α.) 

 

Καηδβμνία Β. "ηακμκζζηζηή αημοζηζηή άκεζδ"  

('Οηακ πθδνμφκηαζ υθα ηα ηνζηήνζα ημο πίκαηα 10α.)  

 

Καηδβμνία Γ. "παιδθή αημοζηζηή άκεζδ"  

('Οηακ δεκ πθδνμφκηαζ υθα ηα ηνζηήνζα ημο πίκαηα 10α.) 

 

 

Μέηξεζε θαη πηζηνπνίεζε.  

Γζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ακαβηχκ ζε ιεηνήζεζξ, πζζημπμζήζεζξ πμο απμννέμοκ απυ ηδκ 

εθανιμβή ημο πανυκημξ άνενμο, πνδζζιμπμζμφκηαζ ενβαζηήνζα ιεηνήζεςκ ηηζνζαηήξ 

δπμπνμζηαζίαξ. Αοηά θεζημονβμφκ ηάης απυ ηδκ επίαθερδ ελεζδζηεοιέκμο δζπθςιαημφπμο 

ιδπακζημφ ηαζ δζαεέημοκ ελμπθζζιυ βζα ηζξ ενβαζηδνζαηέξ ηαζ επζηυπζεξ ιεηνήζεζξ ζφιθςκα 

ιε ηα πνυηοπα ημο Δθθδκζημφ Ονβακζζιμφ Σοπμπμίδζδξ (ΔΛΟΣ). Ο έθεβπμξ ηςκ ενβαζζχκ 

δπμιυκςζδξ - δπμπνμζηαζίαξ βίκεηαζ απυ ηζξ ηαηά ηυπμοξ ανιυδζεξ πμθεμδμιζηέξ οπδνεζίεξ. 

 

Οζ πίκαηεξ 9 ηαζ 10(α,α) πμο αημθμοεμφκ, πνμζδζμνίγμοκ ηζξ παναιέηνμοξ αημοζηζηήξ 

άκεζδξ R'w, R'n, w, LAeq,h ηαζ LpΑ, ηαεχξ ηαζ ηζξ ηζιέξ ηςκ ηνζηδνίςκ δπμιυκςζδξ - 

δπμπνμζηαζίαξ βζα ηζξ ηαηδβμνίεξ (Α) ηαζ (Β). Ο πίκαηαξ 11, πνμζδζμνίγεζ ηδ ζπέζδ ιεηαλφ 

Rw ηαζ R'w. 
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Πίκαηαξ 9. Πανάιεηνμζ αημοζηζηήξ άκεζδξ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δίδμξ 

δπμιυκςζδξ - 

δπμπνμζηαζίαξ 

Πανάιεηνμξ αημοζηζηήξ άκεζδξ Μεηνμφιεκμ ιέβεεμξ 

Οκμιαζία φιαμθμ 
Μμκάδα 

ιέηνδζδξ 

Πνυηοπμ 

ΔΛΟΣ 
Οκμιαζία 

φιαμ

θμ 

Μμκάδα 

ιέηνδζδξ 

Πνυηοπμ 

ΔΛΟΣ 

Ζπμιυκςζδ 

απυ αενυθενημ 

ήπμ 

ηαειζζιέκμξ 

δείηηδξ 

δπμιείςζδξ 

Rw dB 461.1 
Γείηηδξ 

δπμιείςζδξ 
R dB 370.3 

ηαειζζιέκμξ 

θαζκυιεκμξ 

δείηηδξ 

δπμιείςζδξ 

Rw dB 461.1 

Φαζκυιεκμξ 

δείηηδξ 

δπμιείςζδξ 

R’ dB 370.4 

Ζπμιυκςζδ 

απυ ηηοπμβεκή 

ήπμ 

ηαειζζιέκδ 

ηακμκζημπμζ-

διέκδ ζηάειδ 

δπδηζηήξ 

πίεζδξ 

ηηοπμβεκμφξ 

ήπμο 

Ln,w dB 461.2 

Κακμκζημ-

πμζδιέκδ 

ζηάειδ 

δπδηζηήξ 

πίεζδξ 

ηηοπμβεκμφξ 

ήπμο 

L’n dB 
370.7 

370.8 

Ζπμπνμζηαζία 

απυ αενυθενημ 

ευνοαμ 

ελςηενζηχκ 

πδβχκ 

Χνζαία 

ζζμδφκαιδ Α 

- δπμζηάειδ 

LAeq,h dB (A) 230 
Α- 

δπμζηάειδ  
LpA dB (A) 230 

Ζπμπνμζηαζία 

απυ ημκ 

αενυθενημ 

ευνοαμ πμο 

πανάβεηαζ απυ 

εβηαηαζηάζεζξ 

Α - 

δπμζηάειδ 
LpA dB (A) 229 

Α- 

δπμζηάειδ  
LpA dB(A) 229 
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Πίκαηαξ 10α, α. Σζιέξ ηνζηδνίςκ δπμιυκςζδξ – δπμπνμζηαζίαξ 

 

Δίδμξ 

ηηδνίμο 

Ζπμιυκςζδ απυ 

βεζημκζηυ πχνμ 

ηφνζαξ ή αμδεδ-

ηζηήξ πνήζδξ. 

Ζπμιυκςζδ απυ 

πχνμοξ ημζκήξ 

πνήζδξ 

Ζπμιυκςζδ 

ηαημζηίαξ 

(δζαιενίζιαημξ) 

απυ άθθμ πχνμ 

ηφνζαξ πνήζδξ 

Ζπμπνμζηαζία απυ 

Ζπμιυκςζδ 

ακάιεζα 

ζημοξ πχνμοξ 

ηδξ ίδζαξ 

ηαημζηίαξ 

Ζπμιυκςζδ ηφνζμο 

πχνμο απυ πχνμοξ 

εβηαηαζηάζεςκ 

    
Δλςηενζημφξ 

εμνφαμοξ 

Θμνφαμοξ 

εβηαηαζηά-

ζεςκ 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

R’w L’n,w R’w L’n,w LAeq,h LpA R’w R’w L’n,w 

dB dB dB dB dB (A) dB (A) dB dB dB 

 

 

Καηδβμνία Α «ορδθή αημοζηζηή άκεζδ» 

Καημζηία – 

Πνμζςνζκή 

δζαιμκή 

54 55 - - 30 25 48 60 45 

Γναθεία – 

Διπυνζμ 
52 60 58 52 35 30 - 55 55 

Δηπαίδεοζδ 57 58 58 52 30 25 - 60 45 

Τβεία 57 55 58 52 30 25 - 60 45 

οκάενμζζδ - 

Βζμιδπακία 
65 40 62 47 (25) (25) - (65) (40) 

Καηδβμνία Β «ηακμκζηή αημοζηζηή άκεζδ» 

Καημζηία – 

Πνμζςνζκή 

δζαιμκή 50 60 - - 35 30 42 55 50 

Γναθεία – 

Διπυνζμ 40 65 52 55 40 35 - 53 60 

Δηπαίδεοζδ 50 65 55 55 35 30 - 55 50 

Τβεία 50 60 55 55 35 30 - 53 50 

οκάενμζζδ - 

Βζμιδπακία 60 45 60 48 (25) (25) - (62) (45) 



80 
 

*Μεβάθα ιεβέεδ ημο R'w δείπκμοκ ηδκ ιεβάθδ ιυκςζδ εκυξ ημίπμο ή ιζαξ μνμθήξ. Ακηίεεηα 

ιζηνά ιεβέεδ ημο L'n,w δείπκμοκ ορδθή ζηακυηδηα δπμιυκςζδξ ηηοπμβεκμφξ ήπμο. 

 

Παναηδνήζεζξ:  

1. Οζ ηζιέξ ζε πανεκεέζεζξ απμηεθμφκ ιυκμ μδδβυ βζα ζπεδζαζιυ εεάηνςκ, ηζκδιαημβνάθςκ, 

αίεμοζςκ ζοβηεκηνχζεςκ, αίεμοζςκ ιμοζζηήξ, πχνςκ δπμβνάθδζδξ ηαζ επελενβαζίαξ ήπμο, 

εηηθδζζχκ ηαζ άθθςκ πχνςκ, ζημοξ μπμίμοξ δ αολδιέκδ δπμπνμζηαζία απμηεθεί 

πνμτπυεεζδ βζα ηδ δζαιυνθςζδ ηδξ εζςηενζηήξ αημοζηζηήξ ημοξ.  

2. Γζα ηηίνζα ζηα μπμία ζοκοπάνπμοκ επζιένμοξ ηιήιαηα δζαθμνεηζηχκ ηφνζςκ πνήζεςκ, δ 

επζθμβή ηςκ ηζιχκ ηςκ ηνζηδνίςκ βίκεηαζ έηζζ χζηε κα ζηακμπμζμφκηαζ μζ απαζηήζεζξ ζε 

δπμιυκςζδ, δπμπνμζηαζία ηάεε πχνμο ηφνζαξ πνήζδξ. Ζ επζθμβή αημθμοεεί ηζξ ηζιέξ ηςκ 

πχνςκ ιε πενζζζυηενμ αολδιέκεξ απαζηήζεζξ, έηζζ χζηε κα ηαθφπημκηαζ ηαζ μζ απαζηήζεζξ 

ηςκ άθθςκ πχνςκ.  

3. Οζ ηζιέξ ηδξ ζηήθδξ 9 αθμνμφκ ιυκμ ηδκ επζθάκεζα έδναζδξ ηςκ ιδπακδιάηςκ. 

 

Πίκαηαξ 11. πέζδ ιεηαλφ Rw & R’w 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καηά ηδκ ηαηαζηεοή, εα πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ ηα απαναίηδηα ιέηνα, χζηε μζ δζαθμνέξ 

ιεηαλφ Rw ηαζ R'w, πμο μθείθμκηαζ ζηζξ πθεονζηέξ ιεηαδυζεζξ κα ιδκ είκαζ ιεβαθφηενεξ απυ 

ηζξ ηζιέξ πμο πνμηφπημοκ απυ ημκ πίκαηα 11. 

 

 

 

 

R΄w   (dB) Rw   (dB) 

έςξ 42 R΄w + 0 

απυ 43 έςξ 48 R΄w + 2 

απυ 48 έςξ 52 R΄w + 3 

απυ 53 έςξ 55 R΄w + 4 

απυ 56 έςξ 60 R΄w + 6 
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2.16 Απνξξόθεζε ήρνπ 

 

Ακ πνμηεναζυηδηα είκαζ μ πενζμνζζιυξ ηδξ ιεηαθμνάξ ήπςκ ζε άθθμοξ πχνμοξ, είκαζ 

ζδιακηζηυ υπςξ ακαθφεδηε κα οπάνπμοκ ορδθμί δείηηεξ δπμιυκςζδξ ζε αενυθενημ ηαζ 

ηηοπμβεκή ήπμ. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, ακ ζημπυξ είκαζ δ αεθηίςζδ ηδξ αημοζηζηήξ ζε έκα 

πχνμ, αολάκμκηαξ ηδ ζαθήκεζα ημο θυβμο, ηαζ ηδ ιείςζδ ηδξ δπμφξ, ιεθεηάηαζ δ 

απμννυθδζδ αs.
28 

 

Πανάδεζβια 

ε έκα ζφζηδια μζηζαημφ ηζκδιαημβνάθμο, πανάβμκηαζ 80-90 dB ηδξ ζοκεπμφξ δπδηζηήξ 

ζζπφμξ. Με αοηυ ημ ορδθυ επίπεδμ ημο ήπμο κα πανάβεηαζ, μζ ήπμζ ζε έκα δςιάηζμ ιε έκα 

ορδθυ δείηηδ Rw (ιυκςζδξ απυ αενυθενημ ήπμ), είκαζ πζεακυ κα ανπίζμοκ κα 

αθθδθεπζδνμφκ ιεηαλφ ημοξ, ηαζ μ ήπμξ κα πάζεζ ηδ ζαθήκεζα ημο ηαζ κα δζαζηνεαθςεεί. 

’αοηυ ημ ζδιείμ, είκαζ ζδιακηζηυξ μ δείηηδξ απμννυθδζδξ ήπμο.   

 

ε πχνμοξ ιε ορδθή απμννυθδζδ ήπμο, ηα δπδηζηά ηφιαηα απμννμθμφκηαζ ακηί κα ημοξ 

επζηνέπμκηαζ κα ακαπδδήζμοκ πίζς ηαζ κα ακαηαηεφμκηαζ ιε άθθμοξ ήπμοξ. ’αοηή ηδ 

πενίπηςζδ, ηφνζμξ πανάβμκηαξ είκαζ μζ επζθάκεζεξ ηςκ μζημδμιζηχκ ζημζπείςκ, εθυζμκ αοηέξ 

απμηεθμφκ ζηαεενά ιένδ ημο πχνμο. Δπίζδξ, ηα έπζπθα μζ ημονηίκεξ, ηα παθζά, μζ άκενςπμζ 

απμηεθμφκ απμννμθδηήνεξ ήπμο ζε έκα πχνμ, υιςξ δεκ πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ οπυρδ ζηδ 

ζοβηεηνζιέκδ αλζμθυβδζδ, δεδμιέκμο υηζ δ φπανλή ημοξ δεκ είκαζ ιυκζιδ ηαζ ζηαεενή. 

 

 

Ζ απμννυθδζδ ήπςκ ελανηάηαζ απυ ηδ ζοπκυηδηα ηαζ εηθνάγεηαζ ζηδ πνάλδ ιε ημ ααειυ 

απμννυθδζδξ ήπμο αs. 

 

 

      αs =  
        ώ           ή   έ     

        ό           ή   έ     
 = Noise Reduction Coefficient 
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Έκα οθζηυ οπυ ένεοκα δμηζιάγεηαζ ζε έκα εάθαιμ ενβαζηδνίμο - ζοβηεηνζιέκςκ 

πνμδζαβναθχκ- ζε δζάθμνεξ ζοπκυηδηεξ, ζοκήεςξ 250, 500, 1000 ηαζ 2000 Hz. Πζμ 

ζφβπνμκα ενβαζηήνζα ιπμνμφκ κα αολήζμοκ ηδ γχκδ ζοπκμηήηςκ (100-5000Hz).  

Σμ εφνμξ δζαηφιακζδξ ηδξ απμννυθδζδξ είκαζ απυ 0,00 έςξ 1,00. Έκαξ δείηηδξ 

απμννυθδζδξ 0,00 είκαζ πμθφ ακαηθαζηζηυξ, εκχ ιε δείηηδ 0,50 απμννμθάηαζ ημ 50% ημο 

ήπμο ηαζ ιε δείηηδ 1,00 εα απμννμθδεεί ημ 100% ημο ήπμο. 

 

Σμ παθί, ημ αζκφθζμ, μ θεθθυξ, ημ ηαμοηζμφη ηαζ άθθα είδδ εθαζηζηχκ δαπέδςκ έπμοκ 

ορδθυηενεξ αλζμθμβήζεζξ απυ ζηθδνέξ επζθάκεζεξ, υπςξ ηα πθαηάηζα, δ πέηνα, ημ ζηθδνυ 

λφθμ ηθπ. Σμ παθί έπμκηαξ δείηηδ απμννυθδζδξ 0,40 - 0,50, έπεζ ηδκ ορδθυηενδ απμννυθδζδ 

ήπμο απυ ηάεε άθθμ είδμξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζοκήεςξ ζηα δάπεδα. Σα πενζζζυηενα είδδ 

εθαζηζηχκ δαπέδςκ έπμοκ δείηηδ ηδξ ηάλδξ ημο 0,15 – 0,25 εκχ ιε ζηθδνέξ επζθάκεζεξ έπμοκ 

αηυιδ παιδθυηενμ.  

 

οβηεηνζιέκα, ζε ιζα λφθζκδ επζθάκεζα, υηακ δπδηζηά ηφιαηα πνμζπίπημοκ πάκς ηδξ, ηυηε 

έκα ιένμξ ηδξ δπδηζηήξ εκένβεζαξ ακαηθάηαζ ιε ηαοηυπνμκδ εκίζποζδ ημο ήπμο ηαζ ημ 

οπυθμζπμ απμννμθάηαζ (ιεηαηνμπή δπδηζηήξ εκένβεζαξ ζε εενιζηή).  

Σμ λφθμ θυβς ηδξ πμνχδμοξ δμιήξ ημο απμννμθά πενζζζυηενδ δπδηζηή εκένβεζα ζε ζπέζδ 

ιε άθθα οθζηά. Χζηυζμ ζημ λφθζκμ δάπεδμ πμο ζοκακημφκηαζ ζοκήεςξ ζηζθαςιέκεξ 

επζθάκεζεξ, δ απμννυθδζδ είκαζ πμθφ ιζηνή. Αηυιδ ηαζ εηείκμ ημ λφθζκμ δάπεδμ ιε ημ 

ιεβαθφηενμ δείηηδ απμννμθδηζηυηδηαξ, είκαζ ιυκμ ιεηνίςξ απμηεθεζιαηζηυ. Γζα ημ θυβμ 

αοηυ δ αλζμθυβδζδ απμννυθδζδξ δεκ  πνδζζιμπμζείηαζ ζδζαίηενα ζημ πχνμ ημο (αιζβχξ) 

λφθζκμο δαπέδμο.  
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Πίκαηαξ 12. Απμννυθδζδ ημο ήπμο ζε δζάθμνα οθζηά. 

Τθζηά 

οπκυηδηα (Hz) 

125 250 500 1000 2000 4000 

Μπεηυκ ιε αηαηένβαζηδ 

επζθάκεζα 
0,01 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 

Μπεηυκ ιε 

επελενβαζιέκδ 

επζθάκεζα 

0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 

Σμφαθμ 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,07 

Μάνιανμ ή πθαηάηζ 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Γοαθί ιζηνήξ δζαημιήξ 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 

Γορμζακίδα 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 

Πανηέημ ζε ιπεηυκ 0,04 0,04 0,07 0,06 0,06 0,07 

Πανηέημ ζε δμημφξ 0,15 0,11 0,01 0,07 0,06 0,07 

Κυκηνα πθαηέ 3mm ζε 

πάκεθ ιε 30mm αένα 
0,15 0,25 0,12 0,08 0,08 0,08 

Κυκηνα πθαηέ 5mm ζε 

πάκεθ ιε 25mm 

οαθμαάιααηα ηαζ 50mm 

αένα 

0,42 0,36 0,19 0,10 0,08 0,05 

Ταθμαάιααηαξ 25mm 0,06 0,20 0,65 0,90 0,95 0,98 

Ταθμαάιααηαξ 100mm 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 

Υαθί ιεζαίαξ δζαημιήξ 

ζε ιπεηυκ 
0,02 0,06 0,14 0,37 0,60 0,65 
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2.17 Μνλσηηθά πιηθά 

 

Κάεε οθζηυ ζε έκα δάπεδμ, απ’ ηδκ επζθακεζαηή επζηάθορδ ιέπνζ ηδκ μνμθή ημο παναηάης 

πχνμο ιπμνεί κα έπεζ ζδιακηζηυ ακηίηηοπμ ζηδκ ιεηάδμζδ αενυθενηςκ ηαζ ηηοπμβεκχκ 

ήπςκ. Τπμζηνχιαηα, ιυκςζδ ιεηαλφ ηςκ δμηχκ (βειίζιαημξ ηεκμφ), ηυθθεξ, ζηεβακςηζηά, 

ακηζηναδαζιζηά ζημζπεία είκαζ ιενζηά απ’ ηα δζαδεδμιέκα οθζηά ζηδκ αβμνά. Ζ επζθμβή ημοξ 

πνέπεζ κα είκαζ ζδζαίηενα πνμζεηηζηή ηαζ ελανηάηαζ ηονίςξ απυ ημκ ηφπμ ημο λφθζκμο 

δαπέδμο ηαζ ηζξ απαζηήζεζξ ημο πχνμο.  

 

Πένακ ηδξ δπμιμκςηζηήξ ζδζυηδηαξ ηάεε οθζημφ πνέπεζ κα εθέβπμκηαζ ηαζ κα αλζμθμβμφκηαζ 

επζπθέμκ πανάβμκηεξ: 

 

 Πνμζδμηχιεκδ θεζημονβζηή γςή 

 οιπενζθμνά ζε ενποζιυ (ιυκζιεξ παναιμνθχζεζξ) 

 Θενιμιμκςηζηέξ ζδζυηδηεξ  

 Yβνμζημπζηυηδηα 

 Ακημπή ζε εθίρδ 

 Φζθζηυηδηα ζημ πενζαάθθμκ 

 Κυζημξ αβμνάξ –ημπμεέηδζδξ 

 Υνυκμξ εβηαηάζηαζδξ  

 Ο ζοκηεθεζηήξ εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ θ, πμο παναηηδνίγεζ ηάεε οθζηυ, ηαζ πμο υζμ 

ιζηνυηενμξ είκαζ, ηυζμ ηαθφηενεξ εενιμιμκςηζηέξ ζδζυηδηεξ δζαεέηεζ (θ = W/ mK = 

Kcal/ hm
o
C). 

 Δπζπθέμκ, ηάεε ιυκςζδ μνίγεζ ιζα ηζιή R, ακάθμβα ιε ηδκ εενιζηή ακηίζηαζδ ημο.  

Τρδθυηενεξ ηζιέξ R ζδιαίκμοκ θζβυηενδ απχθεζα εενιυηδηαξ ζημ πχνμ ηαζ ηαηά 

ζοκέπεζα ιεβαθφηενδ δπμαπμννυθδζδ. Τπμθμβίγεηαζ απυ ημ πδθίημ ημο πάπμοξ ημο 

οθζημφ πνμξ ημ ζοκηεθεζηή εενιμαβςβζιυηδηαξ θ (R = m
2
/ W).  
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2.17.1 Τπνζηξώκαηα (Underlayments) θαη ειαζηηθά ζώκαηα 

 

 

Σα οπμζηνχιαηα είκαζ έκαξ απυ ημοξ εοημθυηενμοξ ηνυπμοξ ιείςζδξ ηδξ ιεηάδμζδξ ήπςκ. 

Σμπμεεημφκηαζ ηάης απ’ηδκ επίζηνςζδ ημο δαπέδμο ιε ζημπυ ηδκ απμννυθδζδ ηςκ 

δμκήζεςκ ηαζ ηδκ απμθοβή δπμβέθονςκ. Γδιμθζθέζηενα οθζηά βζα οπμζηνχιαηα απυζαεζδξ 

ήπμο είκαζ: ημ ηαμοηζμφη (EPMD), ημ αθνχδεξ πμθοαζεοθέκζμ, μ πμθοεζηέναξ, ημ ηυκηνα 

πθαηέ, μ θεθθυξ, δ άζθαθημξ, ζοκδοαζιυξ αοηχκ ηαζ πμθθά άθθα είδδ πμο έπμοκ 

δδιζμονβδεεί εζδζηά βζα ηδ ιείςζδ ηδξ ιεηάδμζδξ ήπμο ή ηαζ ηδ αεθηίςζδ ηδξ αημοζηζηήξ. 

οκήεςξ, υζμ ιεβαθφηενμ ημ πάπμξ ημο οπμζηνχιαημξ, ηυζμ εθαηηχκεηαζ δ ιεηάδμζδ.  

 

 ε πςνίζιαηα ιε λφθζκμ δάπεδμ ζημκ πάκς πχνμ, ιεζμθααμφκηεξ δμημφξ ηαζ απ’ εοεείαξ 

μνμθή βζα ημκ απυ ηάης πχνμ (ππ. παηάνζα, ζμθίηεξ), δ βορμζακίδα είκαζ ημ ζοκδεέζηενα 

πνδζζιμπμζμφιεκμ οθζηυ. Μεβαθφηενμο πάπμοξ  βορμζακίδα αμδεάεζ ζηδκ ηαθφηενδ ιυκςζδ 

ήπςκ πμο πνμένπμκηαζ απ’ ημκ πχνμ αηνζαχξ απυ πάκς. ε αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ εκδζάιεζα εθαζηζηά ζχιαηα απυ ζοκεεηζηά οθζηά, ακεεηηζηά ζε ιεβάθεξ 

πζέζεζξ ηνμφζδξ (ιέπνζ 550kPa). 

 

Μενζηά παναδείβιαηα εθαζηζηχκ οπμζηνςιάηςκ* ιε δπμιμκςηζηέξ ζδζυηδηεξ πμο 

ηαηαβνάθδηακ ζηδκ εθθδκζηή αβμνά, είκαζ: 

 

                        Soundmix GM/ ON   

(PROTASA.com - Ηζπακία) 

 

Δίκαζ έκα ζφκεεημ θφθθμ πάπμοξ 3,5 mm ηαζ αάνμοξ 2,060 

Kg/m
2
 βζα δπμιυκςζδ απυ αενυθενημ ηαζ ηηοπμβεκή ήπμ: 

 

Rw = 57 dB Ln,w = 58 dB 

 

Απμηεθείηαζ απυ ιία ζηνχζδ ηαμοηζμφη EPDM ηαζ ιζα 

ζηνχζδ απυ ορδθήξ ποηκυηδηαξ πθέβια πμθοαζεοθεκίμο.  

 

*Όθα ηα ζημζπεία πμο πανμοζζάγμκηαζ, έπμοκ δδιμζζμπμζδεεί ςξ πζζημπμζδιέκα απυ ηζξ εηαζνείεξ 

παναβςβήξ, ηαζ θένμοκ ηδκ εοεφκδ βζα ηδκ αοεεκηζηυηδηά ημοξ. 



86 
 

 

Mantophon Ecofine 

(POLYMAX.it – Ηηαθία) 

 

 

 

Ζπμιμκςηζηή ηαζ ακηζηναδαζιζηή ιειανάκδ ηνζχκ ζηνχζεςκ. Γφμ ζηνχζεζξ απυ αθνχδεξ 

πμθοαζεοθέκζμ ιε πμθομθεθίκδ (3 mm) ηαζ ιζα εζςηενζηή απυ εθαζημιενέξ EPDM, 

οπμηαηάζηαημ ημο ιμθφαδμο (polyfine). 

Πάπμξ 8 mm  -  Βάνμξ: 4,2 kg/m
2 

   

 

Rw = 29,5 dB
 

Ln,w = 53 dB
 

ΓL = 32 dB
 

 

 

 

φζηδια Sika AcouBond  

                   (SIKA.gr – Δθαεηία) 

 

Υνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ 

ημθθδηχκ δαπέδςκ ιε ιαζίθ λοθεία ή 

ιε πμθφζηνςιεξ ζφκεεηεξ ζακίδεξ. Σμ 

ζφζηδια απμηεθείηαζ απυ έκα ορδθήξ 

πμζυηδηαξ θφθθμ αθνχδμοξ 

πμθοαζεοθεκίμο πάπμοξ 3mm ή 5mm, 

ποηκυηδηαξ 30 kg/m3, ιε δζάηεκα 

ημπμεεηδιέκα ζοιιεηνζηά ηαζ ηδκ 

ζοβημθθδηζηή μοζία πμο εα εθανιυζεζ 

ζε αοηά.  

 

ΓL = 16 dB (3 mm), 18 dB (5 mm) 
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Ζπμιμκςηζηά πάκεθ απυ ηυκηνα πθαηέ 

 

Κυκηνα πθαηέ ηνίζηνςιμ ή πμθφζηνςιμ ιε έκα έκδζαιεζμ θφθθμ αζθάθημο πάπμοξ 2-4 mm. 

Δίκαζ βεκζηά, οθζηυ ιε ελαζνεηζηή ζοιπενζθμνά ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ δπμιμκςηζηχκ 

ημο ζδζμηήηςκ. Υνδζζιμπμζείηαζ ζε πςνίζιαηα  πμο απαζηείηαζ δπμιυκςζδ, δάπεδα ηνέκςκ, 

ηαηαζηνχιαηα πθμίςκ η.ά. 

 

 

Fonicpav Gold 

(CIR-edilacustica.it – Ηηαθία) 

 

Δθαζηζηυ θφθθμ απυ θοζζηυ θεθθυ ηαζ 

ηυηημοξ ηαμοηζμφη πμο πνμένπμκηαζ απυ 

ακαηοηθςιέκα οθζηά. Πθεμκεηηήιαηα: 

άρμβα δπμιμκςηζηά ηαζ εενιμιμκςηζηά 

απμηεθέζιαηα, ιεβάθδ ακάθδρδ θμνηίςκ, 

απυζαεζδ ηναδαζιχκ αηυια ηαζ ζε πα-

ιδθέξ ζοπκυηδηεξ, ακημπή ζηδκ οβναζία ηαζ ζηζξ εενιμηναζζαηέξ ιεηααμθέξ. Σμ ιζηνυ πάπμξ 

ημο (3 mm) ημο δίκεζ έκα ζοβηνζηζηυ πθεμκέηηδια ζακ οθζηυ, ζε ακαηαηαζηεοέξ ηηζνίςκ ηαζ 

δαπέδςκ. Πνμζθένεζ δδθαδή, ηδ δοκαηυηδηα επζηυθθδζδξ κέμο δαπέδμο πάκς ζε παθζυ 

οπάνπμκ δάπεδμ, ιε ημκ θεθθυ κα απμηεθεί εκδζάιεζδ ζηνχζδ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, 

απμθεφβεηαζ δ απμλήθςζδ ηςκ οπανπυκηςκ δαπέδςκ, ιε απμηέθεζια ηδ δναιαηζηή ιείςζδ 

ημο πνυκμο ηαζ ημο ηυζημοξ ηαηαζηεοήξ. 

 

Ln,w = 58 dB Rw = 55 dB 
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2.17.2 Κόιιεο θαη θξαγηζηηθά ήρνπ (acoustic sealants) 

 

Ζ εβηαηάζηαζδ εκυξ ημθθδημφ δαπέδμο ιπμνεί κα βίκεζ ιε ηδ πνήζδ εθαζηζηχκ 

ζοβημθθδηζηχκ μοζζχκ, μζ μπμίεξ ιεζχκμοκ ημοξ ηναδαζιμφξ ηαζ ηδκ ιεηαθμνά ημο εμνφαμο 

ζημ οπμδάπεδμ. 

Σα ζθναβζζηζηά ήπμο είκαζ εοέθζηηα οθζηά πμο εθανιυγμκηαζ βφνς απυ ηδκ πενίιεηνμ ηδξ 

επζθάκεζαξ ημο δαπέδμο υπμο ημ οπμδάπεδμ, ζοκακηά ημ ηείπμξ ηαζ βφνς απυ αεναβςβμφξ, 

πυνηεξ ηθπ. Ο ζημπυξ ημοξ είκαζ κα ζθναβίζμοκ ηα ηεκά ηαζ κα ειπμδίζμοκ ηα δπδηζηά 

ηφιαηα κα ιεηαδμεμφκ. Ζ εθαζηζηυηδηα ηςκ εκ θυβς ζηεβακςηζηχκ οθζηχκ πνμζδίδεζ επίζδξ 

απμννυθδζδ ηςκ δπδηζηχκ δμκήζεςκ. 

 

  

 

 

2.17.3 Τιηθά γεκίζκαηνο θελνύ κεηαμύ ησλ δνθώλ 

 

Ζ ημπμεέηδζδ ιυκςζδξ ιεηαλφ ηςκ δμηχκ εκυξ λφθζκμο παηχιαημξ αολάκεζ ημ ζοκμθζηυ 

δείηηδ δπμιυκςζδξ, ζδζαίηενα υηακ βίκεζ ζοκδοαζιυξ ιε εθαζηζηά πανειαάζιαηα, εθαζηζηά 

ζχιαηα ηηθ. Παναδείβιαηα ηέημζςκ ιμκςηζηχκ οθζηχκ είκαζ μ πεηνμαάιααηαξ, δ ηοηηανίκδ, 

ημ πμθοζηονέκζμ ζε ηυηημοξ, ημ ηαμοηζμφη η.ά.  
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Stirofill  

(ΡΗΕΑΚΟ.gr) 

 

Τθζηυ βειίζιαημξ λφθζκςκ 

ηανθςηχκ παηςιάηςκ απυ 

ηυηημοξ αοημζαεκφιεκμο δζμ-

βηςιέκμο πμθοζηονέκζμο (EPS). 

Δφημθμ ζηδκ εθανιμβή, 

ημπμεεηείηαζ ζηα ηεκά ακάιεζα 

ζηα ηαδνυκζα, πνζκ ημ ηάνθςια 

ηςκ πανηέηςκ. Δίκαζ άμζιμ ηαζ 

επζηνέπεζ ηδ δζέθεοζδ ημο αένα 

ηάης απ’ ηδκ ηεθζηή επίζηνςζδ 

ημο δαπέδμο. 

θ = 0,056 W / mK 

R = 0,893 Κm
2
/ W 

(πάπμξ d=50mm) 

 

 

Cellfill 

(ISOCON.gr) 

 

To Cellfill, είκαζ εενιμδπμιμκςηζηυ οθζηυ 

δζμβηςιέκμο πενθίηδ (Perlomin) ζε ιμνθή 

ηυηηςκ. Πνμζθένεζ ορδθήξ πμζυηδηαξ 

εενιμ-δπμιυκςζδ ηαζ πονμπνμζηαζία. 

Δίκαζ πναηηζηά άηαοζημ ηαζ άθεανημ ζημ 

πνυκμ. Καηά ηδκ ημπμεέηδζδ μζ ηυηημζ 

νέμοκ εθεφεενα ζημ ηεκυ ιεηαλφ ηςκ 

ηαδνμκζχκ, βειίγμκηαξ αηυιδ ηαζ ηζξ πζμ 

ιζηνέξ ημζθυηδηεξ, πςνίξ κα δδιζμονβμφκ βέθονα ιεηαλφ ημοξ.  

 

 

 Rw = 53 dB θ = 0,038  Kcal/hmoC 
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Izitherm 

(ISELCOHELLAS.gr) 

 

Σμ IZITHERM είκαζ έκα κέαξ βεκζάξ  δπμαπμννμθδηζηυ & 

εενιμιμκςηζηυ οθζηυ πμο ηαηαζηεοάγεηαζ απυ 

εενιμζοβημθθδηά ζηνχιαηα πμθοεζηενζηχκ ζκχκ ιεβάθδξ 

δζαιέηνμο ηαζ ιεβάθμο ιήημοξ βζα πονμπνμζηαζία  ηαζ 

δζαπκμή. Μπμνεί κα πνδζζιμπμζεί ςξ βέιζζια ζε λφθζκα 

δάπεδα ιε δζάνηεζα γςήξ 100 πνυκζα. Γεκ επδνεάγεηαζ απυ 

ηδκ οπενζχδδ αηηζκμαμθία, ηδκ οβναζία ηαζ δεκ 

πνμζαάθθεηαζ απυ ιμφπθα, ααηηήνζα ηαζ 

ιζηνμμνβακζζιμφξ.  

Βάνμξ: 40 kg/m
3
. Πάπμξ: 30, 35, 50 mm  

 

 

 

 

 

 

KeiFom-TA 35  

(ISOFOM – Ηηαθία) 

 

Ζπμιμκςηζηυ οθζηυ αενυθενημο εμνφαμο ιε ζοκδοαζιυ 5 

ζηνχζεςκ: 3 ιπθε θφθθα απυ δζμβηςιέκμ πμθοαζεοθέκζμ 

αάνμοξ 30 kg/m
3
 ηαζ 2 ηυηηζκα ζφκεεηα θφθθα αάνμοξ 150 

kg/m
3
. Μδ ημλζηυ, εεςνδηζηά άθεανημ ιε ιεβάθδ ακηίζηαζδ 

ζηδ θςηζά. οκμθζηυ πάπμξ = 37 mm  

 

 

Rw = 28 - 30 dB θ = 0,035 W/ mK 

 

 

 

Πάπμξ Rw 

10 mm 25 dB 

20 mm 32 dB 
θ = 0,029 Kcal/hm

o
C 
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Geolan B-571 

(FIBRAN.gr) 

ηθδνέξ πθάηεξ δςιάηςκ 

δπμαπμννμθδηζηέξ, εένιμιμκςηζηέξ 

ελαζνεηζηήξ πονακημπήξ. Δίκαζ θοζζηυ 

ζκχδεξ οθζηυ, πμο πνμένπεηαζ απυ 

δθαζζηζμβεκή πεηνχιαηα, υπςξ μ 

ααζάθηδξ, μ αζαεζηυθζεμξ, μ δμθμιίηδξ 

ηαζ μ αςλίηδξ.  Οζ ζδζυηδηεξ ημο 

δζαηδνμφκηαζ αιεηάαθδηεξ ζημ πνυκμ ηαζ 

δεκ επζηνέπμοκ ηδκ ακάπηολδ παναζίηςκ.  

Ποηκυηδηα: 175 kg / m
3
.   Πάπμξ 20-200 mm 

 

 

Ecorubber  

 

Ζπμιμκςηζηυ –ακηζηναδαζιζ-ηυ οθζηυ απυ 

αμοθηακζγέ ηαμοηζμφη ιε ιεβάθδ ακηίζηαζδ ζηδκ 

θςηζά. Δθανιυγεηαζ ζε ημίπμοξ, ρεοδμνμθέξ ηαζ 

δάπεδα. Ποηκυηδηα: 700 kg / m
3
. 

 

 

 

Άιια ερνκνλσηηθά πξντόληα  

 

VIBRO FM 

(VIBRO.gr) 

 

Ακηζηναδαζιζηέξ ζηδνίλεζξ ηςκ ηαδνμκζχκ λφθζκςκ 

δαπέδςκ. Σμπμεεημφκηαζ ζε ηανθςηά δάπεδα ζε 

ποηκυηδηα 6-8 ηειάπζα / m
2
. Τπάνπεζ δ δοκαηυηδηα 

εοεοβνάιιζζδξ ημο δαπέδμο είηε ιε ηδκ πνμζεήηδ ζθήκαξ ηάης απυ ημ ηαδνυκζ είηε ιε ηδκ 

πνμζεήηδ λφθζκμο επζεέιαημξ (ηάημο) ηάης απυ ημ ακηζηναδαζιζηυ πέθια. 

θ =  0.035 W/ mK 

θ = 0,113 W/ mΚ 
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*Ακηίζημζπμξ ηνυπμξ ηαδνμκζανίζιαημξ ιε πνήζδ εθαζηζημφ 

πανεαάζιαημξ βζα απμννυθδζδ ηςκ ηναδαζιχκ, ηάημο ηαζ 

ζθήκαξ βζα εοεοβνάιιζζδ ημο δαπέδμο.     

 

 

 

Akustic Border 

(ΜIPELCO.gr) 

Αθνχδεξ ελδθαζιέκμ πμθοαζεοθέκζμ ηθεζζηχκ ηορεθίδςκ 

ζπήιαημξ L ιε αοημηυθθδηδ πθεονά βζα δπμιυκςζδ ζε 

ζμααηεπί. Λεζημονβεί ηαζ ςξ ανιυξ δζαζημθήξ.  

Πάπμξ 6 mm. Γζαζηάζεζξ: αάζδ 5 cm, φρμξ 10 cm. 

 

 

 

 

Vibro Band 

(VIBRO.gr) 

Δζδζηυ εθαζηζηυ πνμθίθ απυ ζοκεεηζηυ οθζηυ βζα ηδκ 

απμθοβή δπμβέθοναξ ακάιεζα ζε ζμααηεπί ιε ημίπμ ηαζ 

λφθζκμ δάπεδμ.  

 

 

Rubberflex 

 

θναβζζηζηή, ακηζηναδαζιζηή αοημηυθθδηδ ηαζκία απυ 

αθνχδεξ ηαμοηζμφη (EPDM) ιε ιεβάθδ εθαζηζηυηδηα. 

Ποηκυηδηα: 160 kg/m
3
. Πάπμξ: 3- 4 mm. 
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3. θνπόο  πεηξάκαηνο 

 

Δίκαζ δεδμιέκμ πςξ ζε έκα πχνζζια ηηζνίμο ιε λφθζκμ δάπεδμ υθα ηα ζημζπεία πμο ημ 

απμηεθμφκ, απυ ημ ηαηχηαημ (ιπεηυκ, βορμζακίδα η.ά.) ιέπνζ ημ ακχηαημ οθζηυ ηδξ 

επζηαθοπηζηήξ ζηνχζδξ δζαβνάθμοκ ημ νυθμ ημοξ, ςξ πνμξ ηδ ιεηάδμζδ ημο ήπμο. Σα 

ηεθεοηαία πνυκζα, υθμ ηαζ εκημκυηενδ βίκεηαζ δ πνήζδ κέςκ οθζηχκ πμο οπυζπμκηαζ ορδθή 

δπμιυκςζδ. Χζηυζμ πμθθέξ θμνέξ, παναηδνμφκηαζ απμηεθέζιαηα ζηδκ ηεθζηή ηαηαζηεοή ιε 

ιεβάθεξ απμηθίζεζξ απ΄ ηα πνμζδμηχιεκα. Οζ ηφνζμζ θυβμζ απμηοπίαξ επίηεολδξ ηδξ 

πνμζδμηχιεκδξ δπμιυκςζδξ είκαζ:  

 H θακεαζιέκδ επζθμβή ηφπμο δαπέδμο ή οθζηχκ ηαηά πενίπηςζδ 

 Ζ άβκμζα ή δ εθθζπήξ εζηυκα ηςκ ειπθεημιέκςκ ζηα εέιαηα δπμιυκςζδξ 

 Οζ πενζμνζζιέκεξ ένεοκεξ ςξ πνμξ ηζξ δπμιμκςηζηέξ δοκαηυηδηεξ ηςκ οθζηχκ ή δ 

εθθζπήξ πενζβναθή ηςκ ζδζμηήηςκ ημοξ 

 Καηαζηεοαζηζηά θάεδ ηαζ παναθείρεζξ 

 

Ο πνμζδζμνζζιυξ ηδξ δπμιμκςηζηήξ ζηακυηδηαξ εκυξ λφθζκμο δαπέδμο είκαζ ιζα ζδζαίηενα 

πμθφπθμηδ οπυεεζδ. Πνμτπμεέηεζ ηαηάθθδθμ ενβαζηδνζαηυ πχνμ, ηδκ άνηζα βκχζδ ηςκ 

αημοζηζηχκ ζδζμηήηςκ ηςκ οθζηχκ πμο ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζηδ ηαηαζηεοή, ηδ πνήζδ 

εζδζηχκ μνβάκςκ ηαζ ηαηάθθδθδ ιεεμδμθμβία ηαηαιέηνδζδξ. Σα πνυηοπα ISO ηαζ ΔΝ πμο 

αημθμοεμφκ αθμνμφκ ηδ ιέηνδζδ ηαζ ηδκ εηηίιδζδ ηδξ ιυκςζδξ απυ ηηοπμβεκή ήπμ: 

 

 ISO 140- 6:1998. Αημοζηζηή. Μέηνδζδ δπμιυκςζδξ ηηζνίςκ ηαζ ζημζπείςκ ηηζνίςκ. 

Μένμξ 6: Δνβαζηδνζαηέξ ιεηνήζεζξ ηδξ ιυκςζδξ απυ ηηοπμβεκή ήπμ ζε δάπεδα. 

 ISO 140- 7:1998. Αημοζηζηή. Μέηνδζδ δπμιυκςζδξ ηηζνίςκ ηαζ ζημζπείςκ ηηζνίςκ. 

Μένμξ 7: Μεηνήζεζξ ζε πεδίμ ηδξ ιυκςζδξ απυ ηηοπμβεκή ήπμ ζε δάπεδα. 

 ISO 140- 8:1997. Αημοζηζηή. Μέηνδζδ δπμιυκςζδξ ηηζνίςκ ηαζ ζημζπείςκ ηηζνίςκ. 

Μένμξ 8: Δνβαζηδνζαηέξ ιεηνήζεζξ ηδξ ιείςζδξ ιεηαθενυιεκμο ηηοπμβεκμφξ 

εμνφαμο ζε επζζηνχζεζξ δαπέδμο επί ιεβάθμο αάνμοξ πνυηοπμο οπμδαπέδμο. 

 ISO 717-2:1996. Αημοζηζηή. Αλζμθυβδζδ ηδξ δπμιυκςζδξ ηηζνίςκ ηαζ ζημζπείςκ 

ηηζνίςκ. Μένμξ 2. Μυκςζδ απυ ηηοπμβεκή ήπμ. 

 ΔΝ 12354-2:2000. Αημοζηζηή ηηζνίςκ- Δηηίιδζδ ηςκ αημοζηζηχκ επζδυζεςκ ηηζνίςκ 

απυ ηζξ επζδυζεζξ ηςκ ζημζπείςκ. Μένμξ 2. Ζπμιυκςζδ απυ ηηοπμβεκή ήπμ ιεηαλφ 

δςιαηίςκ.  
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ε πμζμ ααειυ εκμπθείηαζ μ ίδζμξ μ έκμζημξ ημο πχνμο πμο ανίζηεηαζ δ πδβή ημο εμνφαμο, 

ηαζ πυζμ εκμπθείηαζ εηείκμξ πμο ηαημζηεί ζημ αιέζςξ παναηάης επίπεδμ; Σζ δζαθμνμπμζήζεζξ 

ζοκακηάιε ζημ επίπεδμ ημο εμνφαμο, υηακ αθθάγεζ μ ηφπμξ ημο λφθζκμο δαπέδμο ζημ μπμίμ 

πνμζηνμφεζ έκα ακηζηείιεκμ ;  

 

ημπυξ ηδξ ένεοκαξ πμο αημθμοεεί είκαζ κα ελεηαζηεί δ 

δπμιμκςηζηή ζηακυηδηα ζε ηηοπμβεκή ήπμ, ηςκ δδιμθζθέζηενςκ 

λφθζκςκ δαπέδςκ ζηδκ πχνα ιαξ, ηαζ κα βίκεζ ιζα ζφβηνζζδ αοηχκ, 

ιέζα απυ πεζναιαηζηή δζαδζηαζία.   

 

 

 

 

4. Τιηθά θαη κέζνδνη 

 

Ζ ιέεμδμξ πμο αημθμοεήεδηε πενζθαιαάκεζ:  

 ηδκ ηαηαζηεοή (ιε ημκ ηνυπμ πμο ζοκδείγεηαζ ζε ιζα ιέζδ ηαημζηία) ηεζζάνςκ 

δζαθμνεηζηχκ δεζβιάηςκ λφθζκςκ δαπέδςκ 

 ηδκ παναβςβή υιμζςκ ηηοπμβεκχκ εμνφαςκ ζε ηαεέκα απυ αοηά (ιε πηχζεζξ 

ιεηαθθζηήξ ζθαίναξ)  

 ηζξ ιεηνήζεζξ ημο εμνφαμο (100 επακαθήρεζξ ακά δείβια), ιέζς ζοζηεοήξ ιέηνδζδξ 

ζηάειδξ ημο ήπμο (δπυιεηνμο) ηαζ ηδκ ηαηαβναθή ηςκ απμηεθεζιάηςκ 

 ηδκ ζφβηνζζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηαζ  ηδκ ελαβςβή ζοιπεναζιάηςκ   

 

 

*Ζ δζαδζηαζία δζελάπεδηε ζε «πναβιαηζηυ» πχνμ, ζε ιένμξ πνμμνζζιέκμ βζα ηαημζηία. 

ημζπείμ πμο ακαδεζηκφεζ ηδκ νεαθζζηζηυηδηα ηςκ ηζιχκ ηαζ ηαη’ επέηηαζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ. 
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4.1 Καηαζθεπή δεηγκάησλ 

 

 Καξθσηό δάπεδν απιήο κνξθήο 

 

Γζαδζηαζία ηαηαζηεοήξ 

Σειαπίγμκηαζ 4 ηαδνυκζα ζημ επζεοιδηυ ιήημξ (1 m) ηαζ ημπμεεημφκηαζ πανάθθδθα ζε ίζεξ 

απμζηάζεζξ. Παίνκμκηαζ ιέηνα αθθαδζάζιαημξ, θυβς ηδξ ακζζυπεδδξ επζθάκεζαξ ημο 

ηζζιεκηέκζμο δαπέδμο, ηαζ ζηενεχκμκηαζ ιε πνυηεξ ιπεημφ. Έπεζηα, ηανθχκμκηαζ ηα πανηέηα 

πάκς ζηα ηαδνυκζα ιε ακάθμβα ηανθζά ηαζ πνήζδ ηυθθαξ (εζηυκα 40).  

 

Πίκαηαξ 13. Τθζηά ηαηαζηεοήξ ηανθςημφ δείβιαημξ απθήξ ιμνθήξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Δζηυκα 40. Καηαζηεοή ηανθςημφ δείβιαημξ απθήξ ιμνθήξ. 

 

 

 

 

 

Τιηθά Γηαζηάζεηο 

4 Καδνυκζα                                                                        1000 x 40 x 50 mm 

Πνυηεξ ιπεημφ δζαζηάζεςκ                                 55/100 

Λεοηή λοθυημθθα (πμθοαζκοθζηή) - 

1 m
2
 Πανηέηα δνουξ                                        πθάημξ 70 mm, πάπμξ 21 mm 

Κανθζά                                                                      17/27 
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 Δληζρπκέλν θαξθσηό δάπεδν 

 

Γζαδζηαζία ηαηαζηεοήξ 

Σειαπίγμκηαζ 4 ηαδνυκζα ζημ επζεοιδηυ ιήημξ (1 m) ηαζ ημπμεεημφκηαζ πανάθθδθα ζε ίζεξ 

απμζηάζεζξ. Πάζνκμκηαζ ιέηνα αθθαδζάζιαημξ, θυβς ηδξ ακζζυπεδδξ επζθάκεζαξ ημο 

ηζζιεκηέκζμο δαπέδμο, ηαζ ζηενεχκμκηαζ ιε εηημκμφιεκα αφζιαηα (ηφπμο spit). ηα δζάηεκα 

πςκεφμκηαζ θφθθα πεηνμαάιααηα, ηειαπζζιέκα ζηζξ δζαζηάζεζξ ηςκ δζαηέηςκ. 

Έπεζηα, ημπμεεηείηαζ ημ θφθθμ ηυκηνα πθαηέ ιε πνήζδ αζδχκ ηαζ ηυθθαξ ηαζ ηανθχκμκηαζ ηα 

πανηέηα ζηδκ ζπδιαηζζιέκδ επζθάκεζα (εζηυκα 41).  

 

Πίκαηαξ 14. Τθζηά ηαηαζηεοήξ εκζζποιέκμο ηανθςημφ δαπέδμο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δζηυκα 41. Καηαζηεοή εκζζποιέκμο ηανθςημφ δείβιαημξ. 

Τιηθά Γηαζηάζεηο 

4 Καδνυκζα                                                                        1000 x 40 x 50 mm 

Δηημκμφιεκα αίζιαηα                                                        8/80 

1 m
2
  πεηνμαάιααηαξ  πάπμξ  30 mm 

1 m
2
 ηυκηνα πθαηέ  πάπμξ  15 mm 

Ξοθυαζδεξ  35/40 

Λεοηή λοθυημθθα (πμθοαζκοθζηή) - 

1 m
2
 Πανηέηα δνουξ                                         πθάημξ 70 mm, πάπμξ 21 mm 

Κανθζά                                                                      16/24 



97 
 

*Μεηά ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ ηανθςηχκ δεζβιάηςκ υπςξ αοηή πενζβνάθδηε, δδιζμονβήεδηακ 

(ηάεεηα ζηδ δζάηαλδ ηςκ ηαδνμκζχκ) πθεονζηά ακμίβιαηα. ηα ακμίβιαηα αοηά 

ζοβημθθήεδηακ θςνίδεξ ζφκεεηδξ λοθείαξ βζα ηδ ηάθορδ ημοξ. Απ’ ηζξ εζςηενζηέξ πθεονέξ 

ημπμεεηήεδηε ζμααηεπί δνουξ (1000x10x70 mm). ημ εκζζποιέκμ ηανθςηυ δείβια, 

πνδζζιμπμζήεδηε επζπθέμκ ιμκςηζηυ ζοκεεηζηυ οθζηυ ηαζ ζζθζηυκδ (εζηυκα 42).        

 

       

Δζηυκα 42. Κάθορδ πθεονζηχκ ακμζβιάηςκ ζηα ηανθςηά δείβιαηα. 

 

 

 Κνιιεηό δάπεδν 

 

Γζαδζηαζία ηαηαζηεοήξ 

Δπζπεδχκεηαζ ηαζ ηαεανίγεηαζ δ ηζζιεκηέκζα επζθάκεζα πμο εα ημθθδεμφκ ηα πανηέηα ηαζ 

απθχκεηαζ ζζυπμζα δ ηυθθα. 

Σμπμεεημφκηαζ ηα πανηέηα αθμφ πνχηα δδιζμονβήεδηακ υνζα ζοβηνάηδζδξ, ιέπνζ κα 

ζηεβκχζεζ δ ζοβημθθδηζηή μοζία (εζηυκα 43).   

 

Πίκαηαξ 15. Τθζηά ηαηαζηεοήξ ημθθδημφ δείβιαημξ 

 

 

 

 

 

Τιηθά Γηαζηάζεηο 

Κυθθα πμθομονεεακζηήξ αάζδξ 2 

ζοζηαηζηχκ                                                        
- 

1 m
2
 Πανηέηα μλζάξ  πθάημξ 90 mm, πάπμξ 21 mm 
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Δζηυκα 43. Καηαζηεοή ημθθδημφ δείβιαημξ                   

 

 

 

*Σα ηανθςηά δείβιαηα, υπςξ ηαζ ημ ημθθδηυ, οπέζηδζακ δζαδζηαζία θείακζδξ ηαζ 

ζηίθαςζδξ, βζα ηδκ δζελαβςβή ημο πεζνάιαημξ ζε νεαθζζηζηά δεδμιέκα.  

 

 

 πλζεηηθό δάπεδν laminate  

 

Γζαδζηαζία ηαηαζηεοήξ 

Δπζπεδχκεηαζ ιενζηχξ ηαζ ηαεανίγεηαζ δ ηζζιεκηέκζα επζθάκεζα. Σμπμεεηείηαζ ημ αθνχδεξ 

οπυζηνςια ηαζ ημοιπχκμκηαζ μζ θςνίδεξ ηφπμο laminate, πςνίξ πνήζδ ζοβημθθδηζηήξ 

μοζίαξ (εζηυκεξ 5,6).  

 

Πίκαηαξ 16. Τθζηά ηαηαζηεοήξ δείβιαημξ ηφπμο laminate 

 

 

 

 

 

 

 

Τιηθά Γηαζηάζεηο 

Τπυζηνςια αθνχδεξ  

πμθοαζεοθεκίμο                                                      
Πάπμξ 3 mm 

1 m
2  

οκεεηζηυ laminate 3 

ζηνχζεςκ  

πθάημξ 90 mm, 

πάπμξ 21 mm 
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Δζηυκα 44. Καηαζηεοή δείβιαημξ ηφπμο laminate 

 

 

 

 

4.2 Πεηξακαηηθόο ρώξνο θαη εμνπιηζκόο  

 

Ο πχνμξ πμο επζθέπεδηε κα βίκμοκ μζ ιεηνήζεζξ έπεζ ακάθμβα παναηηδνζζηζηά, ιε αοηά ηςκ 

ζφβπνμκςκ ηαημζηζχκ.   

 

 

Δζηυκα 45. Όρδ ημο πεζναιαηζημφ πχνμο, πνζκ ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ δεζβιάηςκ  (ζζυβεζμ – 

οπυβεζμ). 
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Πίκαηαξ 17. Υαναηηδνζζηζηά πεζναιαηζημφ πχνμο 

Γζαζηάζεζξ πχνμο 3.70 x 4.50 x 3.00 = 49.95 m
2
 

Βάνμξ ζηονμδέιαημξ 25 kn/m
3
 

Πάπμξ πθάηαξ 20 cm 

Ποηκυηδηα  πθάηαξ Β 336 

Θενιμηναζία 20 ± 1 °C 

 

 

 

Σα δείβιαηα εβηαηαζηάεδηακ 

ζοιιεηνζηά, ζημ ιέζμκ ημο πχνμο 

πςνίξ ηαιζα επαθή ιε ηαηαηυνοθα 

δμιζηά ζημζπεία, απμιαηνοζιέκα ηαζ 

ζε ίζεξ απμζηάζεζξ απυ αβςβμφξ ημο 

ήπμο υπςξ ημθχκεξ, ζςθδκχζεζξ ηθπ. 

 

 

 

 

 

 

 

Σξίπνδν ώζεζεο ζθαίξαο 

Σμ ηνίπμδμ ηαηαζηεοάζηδηε εζδζηά βζα ηζξ ακάβηεξ 

ημο πεζνάιαημξ, χζηε κα επζηεοπεμφκ υιμζεξ πηχζεζξ 

ηςκ ιεηαθθζηχκ ζθαζνχκ ζε υθεξ ηζξ επακαθήρεζξ ημο 

πεζνάιαημξ. 

Σμ μνζγυκηζμ ηιήια ιε ιήημξ 1 m, ζηενεμπμζήεδηε 

ζηδ αάζδ ιε βςκία 30° απ’ ημ επίπεδμ. Δπίζδξ, 

δδιζμονβήεδηε βηζκζζζά πάπμοξ 2,5 cm βζα ηδκ 

ηαεμδήβδζδ ηδξ ζθαίναξ, δ μπμία πέθηεζ ηεθζηά απυ 

φρμξ 80 cm.  
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Μεηαιιηθέο ζθαίξεο  

 

ακ ακηζηείιεκμ πηχζδξ ηαζ πνυηθδζδξ ημο εμνφαμο πνδζζιμπμζήεδηακ 2 ιεηαθθζηέξ 

ζθαίνεξ ιε ηα ελήξ παναηηδνζζηζηά: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεηξεηήο ζηάζκεο ήρνπ (ερόκεηξν) 

 

 

 

 

Γζα ηζξ ιεηνήζεζξ ηδξ ζηάειδξ ημο εμνφαμο 

πνδζζιμπμζήεδηε ηαηάθθδθμ δπυιεηνμ (HGL –  

1004) ζημ μπμίμ έβζκακ μζ αηυθμοεεξ νοειίζεζξ: 

 

 Δπζθμβή εέζδξ Fast βζα άιεζδ απυηνζζδ (μ ιεηνδηήξ ακηζδνά βνήβμνα ζηζξ αθθαβέξ 

ημο πενζαάθθμκημξ, πνμαάθθμκηαξ ηα επίπεδα αζπιήξ).  

 Δπζθμβή ζηάειζζδξ (Α) βζα ιεηνήζεζξ ζε πενζμπέξ ιεβαθφηενδξ εοαζζεδζίαξ βζα ημ 

ακενχπζκμ αοηί (500 - 10.000 Hz) 

 

 

 

 

Βάνμξ/δζάιεηνμξ 

ιζηνήξ ζθαίναξ 
60 g  / 2.50 cm 

Βάνμξ/δζάιεηνμξ 

ιεβάθδξ ζθαίναξ 
300 g  / 4.00 cm 
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4.3 Μεζνδνινγία 

Σμ ηνίπμδμ ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ ημπμεεηήεδηε ιε ηνυπμ, χζηε κα επζηοβπάκμκηαζ πηχζεζξ 

ηδξ ζθαίναξ ζημ ιέζμκ ηςκ δεζβιάηςκ ηαζ απυ φρμξ 80 cm. Σμ δπυιεηνμ είκαζ πάκηα 

ημπμεεηδιέκμ ζε απυζηαζδ 0,5 m απυ ημ ζδιείμ πηχζδξ ηαζ πνμζακαημθζζιέκμ πνμξ αοηυ.  

 

 

 

H ζθαίνα ημπμεεηείηαζ ιδπακζηά ζημ ορςιέκμ άηνμ ημο ηνζπυδμο ηαζ αθήκεηαζ κα ηοθήζεζ, 

έςξ ηεθζηά πνμζηνμφζεζ ζηα δείβιαηα. 

Σμ δπυιεηνμ ιεηνά ημ ιέβζζημ επίπεδμ εμνφαμο πμο δδιζμονβήεδηε, ηαζ ζηαιαηά. 

Αημθμοεεί δ ηαηαβναθή ημο απμηεθέζιαημξ. Ζ δζαδζηαζία επακαθαιαάκεηαζ 100 θμνέξ βζα 

ηάεε δείβια ηαζ ζθαίνα. Δπίζδξ, βζα θυβμοξ ζφβηνζζδξ, έβζκακ ιεηνήζεζξ ηαζ ζημ βοικυ 

ιπεηυκ. 

  

Οιμίςξ επακαθήθεδηε δ δζαδζηαζία βζα ηζξ ιεηνήζεζξ οπμβείμο (ιε ημκ ευνοαμ κα 

πνμηαθείηαζ ζημ ζζυβεζμ ηαζ ηζξ ιεηνήζεζξ κα θαιαάκμοκ πχνα ζημ οπυβεζμ).  Χζηυζμ, ηαηά 

ηζξ πηχζεζξ ηδξ ιζηνήξ ζθαίναξ, θυβς ηδξ ιζηνήξ ζηάειδξ ιεηαδζδυιεκμο εμνφαμο, οπήνλε 

αδοκαιία ιέηνδζδξ απυ ημ δπυιεηνμ. 
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5. Απνηειέζκαηα – πδήηεζε 

5.1 Ηζόγεην. 

ημ πχνμ ηδξ πδβήξ ημο εμνφαμο (ζζυβεζμ) έβζκακ ιεηνήζεζξ ηυζμ ιε ηδκ ιεβάθδ υζμ ηαζ ιε 

ηδκ ιζηνή ζθαίνα. Οζ ηζιέξ πμο πανμοζζάγμκηαζ είκαζ έκαξ ιέζμξ υνμξ απμηεθεζιάηςκ, ιεηά 

απυ 100 επακαθήρεζξ. Ζ ζηάειδ ημο εμνφαμο εηθνάγεηαζ ζε dB, ηαζ υζμ ιεβαθφηενδ είκαζ 

αοηή, ηυζμ ιζηνυηενδ είκαζ δ δπμιμκςηζηή ζηακυηδηα ημο ακηίζημζπμο δαπέδμο ζε 

ηηοπμβεκείξ ήπμοξ. 

 

Γνάθδια 1. Μέζεξ ηζιέξ ζηάειδξ εμνφαμο (dB) ζημ ζζυβεζμ, πμο πνμηθήεδηε ιε ηδκ πηχζδ ηδξ 

ιεβάθδξ ζθαίναξ. 

  

 

 

 

Σδκ ιεβαθφηενδ ηζιή ηδκ ζοκακηάιε ζημ απθυ ηανθςηυ δάπεδμ (112,4 dB). Αημθμοεμφκ 

ηαηά ζεζνά ημ Laminate δάπεδμ (107,1) ηαζ ημ εκζζποιέκμ ηανθςηυ (106,1). Με ιεβάθδ 

δζαθμνά (27,8 dB) απυ ημ θζβυηενμ δπμιμκςηζηυ απθυ ηανθςηυ, ζημ ημθθδηυ ιεηνήεδηακ μζ 

παιδθυηενεξ ηζιέξ (84,6). Μάθζζηα μζ ηζιέξ ημο, ήηακ ζπεδυκ ζηα ίδζα επίπεδα ιε αοηά ημο 

βοικμφ ηζζιεκηέκζμο δαπέδμο (83,4 dB). Να ζδιεζςεεί, υηζ ζημ laminate δάπεδμ μ ευνοαμξ 

ήηακ πμζμ «βειάημξ» ηαζ εκμπθδηζηυξ, ζφιθςκα ιε ηδκ οπμηεζιεκζηή παναηήνδζή ιαξ, εκχ 

μζ ιεβαθφηενεξ δζαηοιάκζεζξ ζηζξ ηζιέξ οπήνλακ ζημ ημθθδηυ δείβια (πίκαηαξ 18). 
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Πίκαηαξ 18. ηαηζζηζηά ζζμβείμο (ιεβάθδ ζθαίνα) 

Ηζόγεην : κεγάιε ζθαίξα 

Δίδμξ δαπέδμο Μπεηόλ 
Δληζρπκέλν 

θαξθσηό 

Καξθσηό 

απιήο 

κνξθήο 

Κνιιεηό Laminate 

Μέζδ ηζιή 83,448 106,118 112,429 84,656 107,125 

ηνμββοθμπμίδζδ 83,4 106,1 112,4 84,6 107,1 

Καηχηαηδ ηζιή 81,2 
 

104,9 111,6 82,4 106,1 

Μέβζζηδ ηζιή 85,7 
 

107,5 113,5 86,7 108,2 

Γζαθμνά  

Fmax – Fmin 
4,5 

 

2,6 1,9 4,3 2,1 

ηαεενή 

απυηθζζδ 
1,009098007 

 

0,552566098 0,428126055 0,986302 0,537366 

 

 

Οζ ιεηνήζεζξ απυ ηζξ πηχζεζξ ηδξ ιζηνήξ ζθαίναξ, έδεζλακ απμθφηςξ ακάθμβα απμηεθέζιαηα: 

 

Γνάθδια 2. Μέζεξ ηζιέξ ζηάειδξ εμνφαμο (dB) ζημ ζζυβεζμ, πμο πνμηθήεδηε ιε ηδκ πηχζδ ηδξ 

ιζηνήξ ζθαίναξ. 
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Σμ βεβμκυξ υηζ ανέεδηακ ακάθμβα απμηεθέζιαηα ιε αοηά ηδξ ιεβάθδξ ζθαίναξ, ιαξ μδδβεί 

ζε υιμζα ζοιπενάζιαηα, δδθαδή υηζ δ δζαθμνά αάνμοξ ημο πνμζπίπημκημξ ακηζηεζιέκμο δεκ 

επδνέαζε ηδκ δπδηζηή ζοιπενζθμνά ηςκ δαπέδςκ. 

 

Πίκαηαξ 19. ηαηζζηζηά ζζμβείμο (ιζηνή ζθαίνα) 

Ηζόγεην: κηθξή ζθαίξα 

Δίδμξ δαπέδμο Μπεηόλ 
Δληζρπκέλν 

θαξθσηό 

Καξθσηό 

απιήο 

κνξθήο 

Κνιιεηό Laminate 

Μέζδ ηζιή 78,103 98,112 103,738 79,618 101,849 

ηνμββοθμπμίδζδ 78,1 98,1 103,7 79,6 101,8 

Καηχηαηδ ηζιή 75 96,4 102,3 78,1 100,6 

Μέβζζηδ ηζιή 80,8 99,5 104,8 81,4 102,6 

Γζαθμνά  

Fmax – Fmin 
5,8 3,1 2,5 3,3 2 

ηαεενή  

απυηθζζδ 
1,27963497 1,190389122 0,433632 0,741195 0,380986 
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5.2 Τπόγεην. 

 

ημκ οπμηείιεκμ πχνμ ιεηάδμζδξ ημο ηηφπμο (οπυβεζμ) έβζκακ ιεηνήζεζξ ημο εμνφαμο πμο 

πνμηθήεδηε απ’ηδκ ιεβάθδ ζθαίνα, ηαηά ηδκ πηχζδ ηδξ ζημ ζζυβεζμ. Οιμίςξ, μζ ηζιέξ πμο 

πανμοζζάγμκηαζ είκαζ έκαξ ιέζμξ υνμξ 100 επακαθήρεςκ. 

 

Γνάθδια 3. Μέζεξ ηζιέξ ζηάειδξ εμνφαμο (dB) ζημ ζπυβεζμ, πμο πνμηθήεδηε ιε ηδκ πηχζδ ηδξ 

ιεβάθδξ ζθαίναξ. 

 

 

 

Ο εκημκυηενμξ ιεηαθενυιεκμξ ευνοαμξ πνμένπεηαζ απυ ημκ ηηφπμ ηδξ ιεβάθδξ ζθαίναξ ζημ 

ηανθςηυ δάπεδμ απθήξ ιμνθήξ (78 dB), ημ μπμίμ παναιέκεζ ημ πεζνυηενμ, απυ άπμρδ 

ζηάειδξ εμνφαμο.  Ακηίεεηα ημ πενζζζυηενμ δπμιμκςηζηυ είκαζ ηχνα ημ δάπεδμ απυ θςνίδεξ 

Laminate (67,7 dB). Μεζμθααμφκ ζηα ίδζα πενίπμο επίπεδα ημ εκζζποιέκμ ηανθςηυ (73,9 

dB) ηαζ ημ ημθθδηυ δάπεδμ (73 dB). Ζ ιεηάδμζδ ημο εμνφαμο ιέζς ημο βοικμφ δαπέδμο 

βίκεηαζ ηχνα δ πθέμκ αζζεδηή, ηαεχξ ιεζχκεηαζ ιυθζξ ηαηά 3,8 dB.  
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Πίκαηαξ 20. ηαηζζηζηά οπμβείμο (ιεβάθδ ζθαίνα) 

Τπόγεην: κεγάιε ζθαίξα 

Δίδμξ δαπέδμο Μπεηόλ 
Δληζρπκέλν 

θαξθσηό 

Καξθσηό 

απιήο 

κνξθήο 

Κνιιεηό Laminate 

Μέζδ Σζιή 79,585 73,881 77,96 73,008 67,709 

ηνμββοθμπμίδζδ 79,6 73,9 78 73,0 67,7 

Καηχηαηδ ηζιή 77,9 72,4 76,3 71,2 66,1 

Μέβζζηδ ηζιή 82,3 74,9 79,3 74,9 69,7 

Γζαθμνά  

Fmax – Fmin 
4,4 2,5 3 3,7 3,6 

ηαεενή 

απυηθζζδ 
1,102831526 0,544707316 0,633731932 0,922302783 0,714792475 
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 Πίνακας 21. Σύγκριση αποτελεσμάτων ισογείοσ- σπογείοσ (μεγάλη συαίρα) 

 

* διεζχκμκηαζ μζ ιεζχζεζξ ζε dB εκηυξ ηςκ ζηδθχκ ημο οπμβείμο. 

 

 

Ζ ιείςζδ ημο εμνφαμο είκαζ πμθφ ιεβάθδ ζημ ηανθςηυ δάπεδμ απθήξ ιμνθήξ (34,4 dB), ημ 

μπμίμ παναιέκεζ ςζηυζμ ημ πεζνυηενμ. Σδκ ιεβαθφηενδ ιείςζδ (39,4 dB) ζδιείςζε ημ 

δάπεδμ ηφπμο laminate, ημ μπμίμ έπεζ ηδ παιδθυηενδ απυδμζδ εμνφαμο ζημ πχνμ ημο 

οπμβείμο ιε αζζεδηή δζαθμνά (5,3 dB) απυ ημ αιέζςξ ηαθφηενμ ημθθδηυ. Πμθφ θίβμ 

ρδθυηενα απυ ημ ημθθδηυ ανίζηεηαζ ημ εκζζποιέκμ ηανθςηυ (73,9 έκακηζ 73,0 dB), ζημ 

μπμίμ παναηδνήεδηε επίζδξ ιεβάθδ ιείςζδ ηδξ ζηάειδξ ημο εμνφαμο (32,2 dB). Δθάπζζηδ 

ιείςζδ ηδξ ζηάειδξ ημο εμνφαμο (ιυθζξ 3,8 dB) παναηδνήεδηε ζημ βοικυ ιπεηυκ, ηαεχξ δ 

ιεηάδμζδ ημο ηηοπμβεκμφξ ήπμο είκαζ πμθφ ιεβαθφηενδ ζηα ζοιπαβή δμιζηά οθζηά.  
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6. πκπεξάζκαηα 

 

Σηο τώρο ηης πηγής ηοσ θορύβοσ (ιζόγειο)  

 

Ο ιεβαθφηενμξ ευνοαμξ πμο πνμηθήεδηε απυ ημκ ηηφπμ ηδξ ζθαίναξ, οπήνλε ζημ καρθφηό 

δείγμα απλής μορθής. ε ζφβηνζζδ ιε ημ εκζζποιέκμ ηανθςηυ δείβια, δ δζαθμνά ζηα 

απμηεθέζιαηά ημοξ (112,4 dB ηαζ 106,1 dB ακηίζημζπα) μθείθεηαζ λεηάεανα ζηδ ζφκεεζή 

ημοξ. Ζ φπανλδ ιεβάθμο ηεκμφ ζηδκ οπμδμιή ημο (ακάιεζα ζηα ηαδνυκζα), δδιζμονβεί ημ 

θαζκυιεκμ ηδξ ακηήπδζδξ. Αιέζςξ ιυθζξ πνμζηνμφζεζ δ ζθαίνα, ηα δπδηζηά ηφιαηα πμο 

εβηθςαίγμκηαζ ηάης απ’ηδκ επζθακεζαηή ζηνχζδ ηςκ πανηέηςκ, ακαηθχκηαζ ακάιεζα ζε 

αοηήκ ηαζ ημ ιπεηυκ. Ζ παιδθή απμννμθδηζηυηδηα ηςκ δομ οθζηχκ, επζηνέπεζ πμθθαπθέξ 

ακαηθάζεζξ, έςξ υημο ελαζεεκίζεζ ηεθείςξ μ ευνοαμξ. 

ημ ενιζτσμένο καρθφηό δείβια, δ ειπθμοηζζιέκδ δμιή ημο ιε ζημζπεία υπςξ ημ 

ακηζημθθδηυ ρεοδμπάηςια (ςξ ιεζμθααμφζα ζηνχζδ πνζκ ηα πανηέηα), ηαζ μ 

πεηνμαάιααηαξ ακάιεζα ζηζξ δμημφξ, δδιζμονβμφκ ιζα πζμ ζοιπαβή ηαηαζηεοή, δ μπμία 

έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδ δδιζμονβία ιζηνυηενδξ ηθίιαηαξ ευνοαμο, θυβς απμννυθδζδξ ημο 

ήπμο (ζεθ.83 Πίκαηαξ 12). 

πεδυκ ακηίζημζπμο ιεβέεμοξ ευνοαμξ πνμηαθείηαζ ζημ δείβια ηύποσ Laminate (107,1 dB). 

Με ηδ πθςηή ημο εβηαηάζηαζδ, δδιζμονβμφκηαζ ακαπυθεοηηα ιζηνά ηεκά ακάιεζα ζηζξ 

ζακίδεξ ιε ημ οπυζηνςια ηαζ ημ ιπεηυκ ηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ζηθδνυηδηα ηδξ 

ζοκεεηζηήξ ημο επζθάκεζαξ, μ ευνοαμξ πμο πανάβεηαζ ζημκ ίδζμ πχνμ είκαζ πενζζζυηενμ 

εκμπθδηζηυξ απυ ημ εκζζποιέκμ ηανθςηυ, αθθά αζζεδηά ιζηνυηενμξ απυ ημ απθυ ηανθςηυ 

δάπεδμ.   

ημ κολληηό δείβια δαπέδμο μ ευνοαμξ πμο πανάπεδηε ζημκ πχνμ ηδξ πδβήξ ημο εμνφαμο 

ήηακ ιαηνάκ μ ιζηνυηενμξ απ’ηα οπυθμζπα δείβιαηα (84,6 dB). Ζ ζοβημθθδηζηή μοζία ζημ 

ιπεηυκ ηαζ δ απ’εοεείαξ ζηνχζδ ηςκ πανηέηςκ δδιζμονβμφκ ηδκ πζμ ζοιπαβή ηαηαζηεοή 

πςνίξ κα επζηνέπμοκ ζημκ ήπμ κα εβηθςαίγεηαζ ακάιεζα ζηδκ ακςδμιή ηαζ ηδκ οπμδμιή ιε 

ηα παναπάκς ανκδηζηά απμηεθέζιαηα. Οζ ιεβάθεξ δζαηοιάκζεζξ ημο εμνφαμο πμο 

εκημπίζηδηακ ηαηά ηδ δζαδζαηαζία ημο πεζνάιαημξ ελδβμφκηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ 

εκδεπμιέκςξ οπήνλακ ζδιεία ζημ ιπεηυκ πμο δεκ είπακ μθμηθδνςηζηά πθδνςεεί ιε 

ζοβημθθδηζηή μοζία. 
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Σηον τώρο μεηάδοζης ηοσ θορύβοσ (σπόγειο) 

Δίκαζ βεβμκυξ πςξ ημ καρθφηό δείβια απλής μορθής επζηνέπεζ ηδκ ιεηάδμζδ ημο ήπμο ηαζ 

ζημκ οπμηείιεκμ πχνμ πενζζζυηενμ απυ ηάεε άθθμ δείβια ηδξ πεζναιαηζηή δζαδζηαζίαξ. Ζ 

ηφνζα αζηία είκαζ υηζ απυ ηδκ επζθακεζαηή ζηνχζδ ημο δαπέδμο ιέπνζ ηδκ ηαηχηαηδ 

ιεζμθααμφκ οθζηά - ηαθμί αβςβμί ημο ήπμο. Μεηά ηδκ πνυζηνμοζδ, μζ ηναδαζιμί 

ιεηαθένμκηαζ απ’ηα πανηέηα ζηα ηαδνυκζα ηαζ ηέθμξ –απυ ημοξ άιεζα εθαπηυιεκμοξ ηάημοξ 

ιε ημ ιπεηυκ ηαζ ηζξ πνυηεξ ζηενέςζδξ - μ ήπμξ ιεηαδίδεηαζ ζπεδυκ ακειπυδζζηα ζημκ 

παναηάης πχνμ. 

Μζα πανυιμζα δζαδνμιή αημθμοεεί μ ήπμξ ζημ ενιζτσμένο καρθφηό δείβια. Χζηυζμ, δ 

πανμοζία ημο ακηζημθθδημφ ςξ εκδζάιεζδ ζηνχζδ, δ πνήζδ εηημκμφιεκςκ αοζιάηςκ ακηί 

ηςκ ηανθζχκ, αθθά ηαζ δ πανειαμθή ημο πεηνμαάιααηα πμο ιεζχκεζ ηδκ ακηήπδζδ ηαζ 

απμννμθά ιένμξ ημο εμνφαμο, απμδοκαιχκεζ αζζεδηά ηδκ ζζπφ ημο ιεηαθενυιεκμο ήπμο. 

ημ κολληηό δείβια, πανά ημ υηζ δδιζμονβήεδηε μ ιζηνυηενμξ ευνοαμξ ζημ πχνμ 

πνυζηνμοζδξ ηδξ ζθαίναξ, δ ιείςζδ ημο ιεηαδζδυιεκμο εμνφαμο είκαζ, ακαθμβζηά ιε ηα 

οπυθμζπα δείβιαηα δαπέδμο, ιζηνή. Ο ήπμξ ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ, ιεηαδίδεηαζ απ’εοεείαξ 

απ’ ηδκ επζθακεζαηή ζηνχζδ ζημ ιπεηυκ ηαζ παναηάης.   

Ζ δπμιμκςηζηή αλία εκυξ πανειααθθυιεκμο οπμζηνχιαημξ είκαζ θακενή ζημ δείβια 

δαπέδμο ηύποσ Laminate. Σμ οπυζηνςια απμννμθά ημοξ ηναδαζιμφξ ηδξ πνυζηνμοζδξ ηαζ 

ζε ζοκδζαζιυ ιε ηδκ ιδ άιεζδ επαθή ηδξ ακςδμιήξ ιε ημ ιπεηυκ, μ ήπμξ πμο ιεηαθένεηαζ 

είκαζ εκηοπςζζαηά ιεζςιέκμξ. 

 

Γεκζηά. 

Ζ πανάιεηνμξ «δπμιυκςζδ» δεκ είπε ζδζαίηενδ αανφηδηα ζηδ ηαηαζηεοή ηαημζηζχκ, ιέπνζ 

πνζκ θίβεξ δεηαεηίεξ. Έηζζ ηαζ ζημ λφθζκμ δάπεδμ πμο είπε, ζπεδυκ ιυκζια, ηδκ απθή ιμνθή 

ημο ηανθςημφ υπςξ πενζβνάθδηε, δ δοκαηυηδηα αολδιέκδξ δπμιυκςζδξ εεςνμφκηακ 

ιάθθμκ πμθοηέθεζα. ήιενα πμο ηα δεδμιέκα έπμοκ αθθάλεζ, δ ηαηαζηεοή δαπέδμο πνέπεζ –

ηαζ πνμζθένεηαζ δ δοκαηυηδηα - κα πνμζανιυγεηαζ επζπθέμκ, ζηζξ ζφβπνμκεξ δπμιμκςηζηέξ 

ακάβηεξ. Σμ παναδμζζαηυ ηανθςηυ δάπεδμ είκαζ εονέςξ απμδεηηυ ηαζ ιε ιεβάθδ αζζεδηζηή 

αλία, υιςξ υπςξ παναηδνήεδηε, οζηενεί δπμιμκςηζηά απ’ ηα οπυθμζπα, υηακ έπεζ ηδκ 
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απθμφζηενδ δμιή. Ακηίεεηα, ιε ηδ πνήζδ ακηζηναδαζιζηχκ ζηδνίλεςκ, οθζηχκ πθήνςζδξ 

ηςκ ηεκχκ ηθπ., δ δπμιμκςηζηή ημο ζηακυηδηα βίκεηαζ άηνςξ ακηαβςκζζηζηή, πςνίξ 

ζδιακηζηή μζημκμιζηή επζαάνοκζδ. Ακηίζημζπα, δ δμιή ηάεε ηφπμο λφθζκμο δαπέδμο ιπμνεί 

ιεηά απυ ιεθέηδ κα δζαιμνθςεεί ακαθυβςξ, χζηε κα ηαθφπηεζ πμζηίθεξ δπδηζηέξ ακάβηεξ ή 

απαζηήζεζξ. Σμ ημθθδηυ δάπεδμ έπεζ ηδκ ηαθφηενδ ζοιπενζθμνά ζημκ πχνμ παναβςβήξ ημο 

ήπμο, υιςξ δ ιείςζδ ηδξ ιεηαθμνάξ ημο, υπςξ έδεζλακ ηα απμηεθέζιαηα, είκαζ 

πενζμνζζιέκδ. Αοηή δ ιείςζδ είκαζ δοκαηυ κα βίκεζ αζζεδηά ιεβαθφηενδ ιε ηδ πνήζδ 

οπμζηνςιάηςκ ηαζ άθθςκ ιμκςηζηχκ οθζηχκ. Σμ εθαζηζηυ οπυζηνςια είκαζ αοηυ άθθςζηε, 

πμο δίκεζ ζημ laminate δάπεδμ ημ ζοβηνζηζηυ πθεμκέηηδια έκακηζ ηςκ άθθςκ, ηαηά ηδκ 

ιεηαθμνά ημο ηηοπμβεκή ήπμο ζε οπμηείιεκμοξ πχνμοξ. 
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