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Ιανουάριος/2017 

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο 

Θέμα: Υδαταπορροφητικότητα προϊόντων Διογκωμένης Πολυστερίνης EPS 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Με αφορμή πρόσφατες δυσφημιστικές αναφορές θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής: 

1. Ο Σύνδεσμός μας εκπροσωπεί 27 ελληνικές & ευρωπαϊκές βιομηχανίες παραγωγής δομικών  και 

θερμομονωτικών προϊόντων και συστημάτων, καθώς και  προϊόντων συσκευασίας από 

Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS), καλύπτοντας περίπου το 90% της συνολικής εγχώριας 

κατανάλωσης, έχοντας ταυτόχρονα αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο στον τομέα της μελέτης και της έρευνας. 

2. Τα ελληνικά προϊόντα EPS ανήκουν στο αυστηρότερο σύστημα πιστοποίησης (Σύστημα 1) του 

κανονισμού 305/2011/ΕΕ με επιλογή των ελλήνων κατασκευαστών, μελών του Συνδέσμου, σε 

αντίθεση με τα προϊόντα του ανταγωνισμού που ανήκουν σε υποδεέστερα συστήματα 

πιστοποίησης. Επιπλέον είναι τα μόνα θερμομονωτικά κλειστών κυψελών που στη μάζα τους 

περιέχουν αποκλειστικά αέρα (Ν2, Ο2) και συνεπώς δεν ενοχοποιούνται για το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου, καθιστώντας το ταυτόχρονα το πλέον περιβαλλοντικά φιλικό θερμομονωτικό υλικό 

(αξιολόγηση BREEAM).  

3. Σύμφωνα με τα Πρότυπα παραγωγής και τοποθέτησης των θερμομονωτικών προϊόντων EPS, 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13163, ΕΛΟΤ ΕΝ 14933, ΕΛΟΤ ΕΝ 15037-4, ΕΛΟΤ ΕΝ 14399, ETAG 004, ΕΤΕΠ κ.α. 

τα προϊόντα EPS καλύπτουν το σύνολο των εφαρμογών έργων Πολιτικού Μηχανικού, από την 

θερμομόνωση του κτιριακού περιβλήματος (οροφές τοιχοποιίες, δάπεδα, δώματα και θεμέλια, μέχρι 

έργα υποδομής (γεφυροποιία, οδοποιία, λιμενικά κ.λπ.), καθώς επίσης ειδικά βιομηχανικά έργα. 

4. Συγκριτικά στοιχεία με τις ιδιότητές τους παρατίθενται κατωτέρω, με ευθεία αντιστοίχιση στα 

πρωτότυπα κείμενα ΕΛΟΤ ΕΝ.  Όπως λοιπόν θα διαπιστώσετε, η διογκωμένη πολυστερίνη 

υπερτερεί σημαντικά στις πλείστες των περιπτώσεων, λόγω της δυνατότητας που έχει να 

παράγεται σε μία πληθώρα τύπων (EPS30, EPS50,……… EPS500) με θλιπτική αντοχή από 30 

έως 500 Kpa και με υδαταπορροφητικότητα ακόμη και < 1% κ.ο. σε πλήρη βύθιση. Για τον λόγο 

αυτό μάλιστα χρησιμοποιείται ευρέως σε παγκόσμια κλίμακα σε πλωτές κατασκευές.  

5. Ενημερωτικά επισυνάπτεται technical bulletin με αξιολόγηση της συμπεριφοράς υλικών στο έργο 

με διαδικασία γήρανσης 15 ετών μέσα στο έδαφος σε περιβάλλον αυξημένης υγρασίας κατά ASTM 

C518.  
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ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: 

Τρεις είναι οι βασικοί τομείς τους οποίους καλούνται να αντιμετωπίσουν τα θερμομονωτικά υλικά με τις 
αντίστοιχες εφαρμογές: 

o Εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας (ή εσωτερική όπου δεν είναι εφικτό) 

o Θερμομόνωση – υγρομόνωση οροφών, 

o Θερμομόνωση δαπέδων – οροφών. 

Τα υλικά που με βάση τα διεθνή στατιστικά πρωταγωνιστούν στην αγορά των θερμομονωτικών είναι τρία:   

o EPS : Expanded Polystren – Διογκωμένη πολυστερίνη ΕΛΟΤ ΕΝ 13163 

o ΜW: Mineral Wool – Πετροβάμβακας ΕΛΟΤ ΕΝ 13162 

o XPS : Extruded Polystren – Εξηλασμένη πολυστερίνη ΕΛΟΤ ΕΝ 13164 

Σε ότι αφορά την εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας, η διεθνής εμπειρία και πρακτική σε 
όλες τις αγορές του κόσμου δείχνει ξεκάθαρα πως η διογκωμένη πολυστερίνη είναι το θερμομονωτικό 
υλικό που χρησιμοποιείται σε ποσοστό άνω του 80 % για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. 

Αυτός είναι και ο λόγος που όλες οι μεγάλες εταιρείες STO, KNAUF, RELIUS BASF, STOMIX, BAUMIT, 
KOESTER, CAPAROL, SAINT-GOBAIN-WEBER, DUROCK, DRYVIT, MAPEI,  RENOVAT, DRUCKFARBEN, BASF 
– HECK, KREISEL που δραστηριοποιούνται στον χώρο της παραγωγής συστημάτων εξωτερικής 
θερμομόνωσης χρησιμοποιούν σαν βασικό θερμομονωτικό υλικό την διογκωμένη πολυστερίνη EPS.  

Ειδικά για την Ευρώπη το μερίδιο αγοράς της διογκωμένης 
πολυστερίνης στην αγορά συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης 
κτιρίων ξεπερνά το 85% κατά μέσο όρο και ακολουθείται από τις 
πλάκες πετροβάμβακα που χρησιμοποιούνται κατά ένα ποσοστό της 
τάξης του 12%. Αντίστοιχα στην Ελλάδα το EPS κατέχει το 80% της 
αγοράς με το XPS να περιορίζεται στο 15% και τον ΜW στο 5%. 

Είναι προφανές πως σε χώρες όπου η χρήση συστημάτων εξωτερικής 
θερμομόνωσης έχει μεγάλη ιστορία και οι αγορές είναι πλέον ώριμες σε 
γνώση των τεχνικών απαιτήσεων των συστημάτων αυτών, το Νο.1 σε 
χρήση θερμομονωτικό υλικό είναι οι πλάκες διογκωμένης 

πολυστερίνης EPS. 

Ο λόγος είναι απλός. Οι τεχνικές και φυσικές ιδιότητες της διογκωμένης πολυστερίνης την καθιστούν το 
πιο ασφαλές, αποτελεσματικό, εύχρηστο και οικονομικά ωφέλιμο θερμομονωτικό υλικό στην αγορά 
για την συγκεκριμένη χρήση. Και αυτό αφορά τόσο την φάση κατασκευής όσο και την λειτουργία των 
κτιρίων για όσες δεκαετίες αυτά χρησιμοποιούνται. 

Συνοπτικά τα κύρια πλεονεκτήματα του υλικού είναι: 

  Προστατεύει το κτίριο και ειδικότερα τα δομικά του στοιχεία από 
τα θερμικά σοκ που δημιουργούν οι έντονες θερμοκρασιακές 
μεταβολές του περιβάλλοντος και συνεπώς αυξάνει το όριο ζωής του 
φέροντος οργανισμού του κτιρίου.  

  Εξασφαλίζει την καλλίτερη δυνατή ΑΝΑΠΝΟΗ της τοιχοποιίας με 
αποτέλεσμα να μην επιτρέπει την εμφάνιση σημείου δρόσου, τόσο 
μεταξύ των δομικών στοιχείων όσο και στις εσωτερικές επιφάνειες 
των τοίχων.  

  Με αυτό τον τρόπο αποκλείει την εμφάνιση μούχλας στους 
τοίχους ακόμη και έπειτα από μακροχρόνια παραμονή της κατοικίας 
χωρίς αερισμό.  

  Η εφαρμογή του συστήματος με EPS υλοποιεί κάθε αρχιτεκτονικό 
σχέδιο, ανεξαρτήτως μεγέθους και πολυπλοκότητας, κατασκευάζον-

τας την όλη εξωτερική όψη του κτιρίου, περιλαμβανομένων των χρωματισμών και του όλου διακόσμου. 

mailto:info@epshellas.com
http://www.epshellas.com/


3 

Γαρδενίων 10 - 14, Τ.Κ. 15238, Πάτημα Χαλανδρίου, Τηλ./ Φαξ: 210 6049306     
e-mail: info@epshellas.com, http://www.epshellas.com    

ΥΔΑΤΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Στις εφαρμογές Θερμομόνωσης – Υγρομόνωσης Οροφών, και Θερμομόνωσης δαπέδων – οροφών η 
συνήθης πρακτική στην χώρα μας υπαγορεύει την χρήση κυρίως των δύο πρώτων υλικών. 

Για την  αντικειμενικότερη ενημέρωση των αναγνωστών, παραθέτουμε ορισμένα έγκυρα τεχνικά 
δεδομένα για την καλύτερη ενημέρωση του κοινού και ιδιαίτερα των μηχανικών, που έχουν σχέση με τις 
βασικές ιδιότητες των δύο υλικών: 

Όλες οι παρακάτω πληροφορίες προέρχονται από τις τεχνικές οδηγίες των προτύπων παραγωγής των υλικών 
και αποτελούν σημαντική πηγή πληροφόρησης σχετικά με τα θερμομονωτικά αυτά προϊόντα. 
 
Ι. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

ΕΛΟΤ ΕΝ 13163:20012           

Σύμφωνα με την παρ: 4.2.7.3 Ανθεκτικότητα της θερμικής αντίστασης σε γήρανση / αποδόμηση   Σελ. 16 

Η θερμική αγωγιμότητα των προϊόντων EPS δεν μεταβάλλεται στο χρόνο.  

Επίσης δεν μεταβάλλεται με το πάχος του υλικού 
 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13164:20012           

Σύμφωνα με την παρ: 4.2.5.3 Ανθεκτικότητα της θερμικής αντίστασης σε γήρανση / αποδόμηση Σελ. 14 

Οι αλλαγές της θερμικής αγωγιμότητας των προϊόντων ΧPS στο χρόνο προσδιορίζονται σύμφωνα με το: Annex C 
(κανονιστικό) : Προσδιορισμός των τιμών γήρανσης της θερμικής αντίστασης και της θερμικής 
αγωγιμότητας           
 Σελ. 30 

Η διαδικασία γήρανσης πρέπει να χρησιμοποιείται για όλα τα προϊόντα XPS με και χωρίς κλειστές 
επιφάνειες διάχυσης. Η διαδικασία γήρανσης, αντιπροσωπεύει διάρκεια κατά μέσο όρο περίπου 25 χρόνια 
χρήσης. 

ΙΙ. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ 

Α. Απορρόφηση Ύδατος σε Βύθιση Μακράς Διάρκειας 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13163  

Σύμφωνα με την παρ: 4.3.9.1 Υδαταπορρόφηση μακράς διάρκειας σε βύθιση                     Σελ. 18 

Η υδαταπορρόφηση μακράς διάρκειας σε ολική βύθιση, Wlt, καθορίζεται σύμφωνα με το EN 12087. Κανένα 
αποτέλεσμα δοκιμής δεν είναι ανώτερο από την τιμή που δίνεται στον Πίνακα, για το δηλωμένο επίπεδο. 

Επίπεδα υδαταπορρόφησης μακράς διάρκειας σε ολική βύθιση EPS εξωτερικής θερμομόνωσης  

Επίπεδο  Απαίτηση % 

WL(T)3 ≤ 3,0 

WL(T)2 ≤ 2,0 

WL(T)1 ≤ 1,0 

WL(T)0,7 ≤ 0,7 

Σύμφωνα με τα πιστοποιητικά των κοινοποιημένων φορέων που πιστοποιούν τις ιδιότητες των προϊόντων 
προκύπτουν: EPS 80 = ≤ 2,5%, EPS 100 = ≤ 1,5% 

ΕΛΟΤ EN 13164 

Σύμφωνα με την παρ: 4.3.9.1 Υδαταπορρόφηση μακράς διάρκειας σε βύθιση         Σελ. 17 

Η υδαταπορρόφηση μακράς διάρκειας σε ολική βύθιση, Wlt, καθορίζεται σύμφωνα με το EN 12087. Κανένα 
αποτέλεσμα δοκιμής δεν είναι ανώτερο από την τιμή που δίνεται στον Πίνακα 8, για το δηλωμένο επίπεδο. 
 

Πίνακας 8 – Επίπεδα υδαταπορρόφησης μακράς διάρκειας σε ολική βύθιση 

Επίπεδο  Απαίτηση % 

WL(T)3 ≤ 3,0 

WL(T)2 ≤ 2,0 

WL(T)1 ≤ 1,0 

WL(T)0,7 ≤ 0,7 
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Β. Μακροχρόνια Απορρόφηση Ύδατος με Διάχυση 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13163  

Σύμφωνα με την παρ: 4.3.11.2 Μακροχρόνια Απορρόφηση Ύδατος με Διάχυση   Σελ. 19 

Η μακροχρόνια υδαταπορρόφηση με διάχυση, Wdv, καθορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο EN 12088.  

Κανένα αποτέλεσμα δοκιμής δεν είναι ανώτερο του δηλωμένου επίπεδου.  

Σύμφωνα με τα πιστοποιητικά των κοινοποιημένων φορέων που πιστοποιούν τις ιδιότητες των προϊόντων 
προκύπτουν: EPS 80 = WD(V)3, ≤ 3%, EPS 100 = WD(V)3, ≤ 3% 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μακροχρόνια υδαταπορρόφηση με διάχυση δεν χρησιμοποιείται μόνο ως μια ταχεία δοκιμή, αλλά 
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την τυποποίηση του προϊόντος. 

 

ΕΛΟΤ EN 13164 

Σύμφωνα με την παρ: 4.3.7 Απορρόφηση Ύδατος. 

4.3.7.2 Μακροχρόνια Απορρόφηση Ύδατος με Διάχυση.     Σελ. 17 

Η μακροχρόνια υδαταπορρόφηση με διάχυση, Wdv, καθορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο EN 12088.  

Κανένα αποτέλεσμα δοκιμής δεν είναι ανώτερο από την τιμή που δίνεται στον Πίνακα 8 για το δηλωμένο επίπεδο. 

Πίνακας 8 – Υδαταπορρόφηση μακράς διάρκειας με διάχυση 

Επίπεδο  
Απαίτηση  -  

Όγκος επί τοις% 
Επίπεδο  

Απαίτηση  -  
Όγκος επί τοις% 

WD(V)10 ≤ 10 WD(V)5 ≤ 5 

WD(V)7 ≤ 7 WD(V)3 ≤ 3 

Συμπεράσματα:   

 Η διογκωμένη πολυστερίνη EPS είναι το θερμομονωτικό υλικό με την χαμηλότερη 

υδαταπορροφητικότητα. 

 Είναι το μόνο θερμομονωτικό υλικό που αποτελείται από 100% κλειστές κυψέλες. 

 Χρησιμοποιείται με εξαιρετική επιτυχία σε μεγάλης έκτασης πλωτά οικιστικά έργα στην Ολλανδία, 

καθώς επίσης ως επίχωμα έργων υποδομής σε ελώδη εδάφη με υψηλό υδροφόρο ορίζοντα. 

 Χρησιμοποιήθηκε ως κύριο δομικό υλικό στην κατασκευή του Διεθνούς Ερευνητικού Σταθμού 

στην Ανταρκτική. 

 Χρησιμοποιείται ευρέως στην συσκευασία τροφίμων (ιχθυαλιευμάτων, κρεάτων, αγροτικών ειδών 

κ.λπ. 

Σας γνωστοποιούμε επίσης ότι στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου μας  www.epshellas.com μπορείτε να 

βρείτε τα μέλη μας που διαθέτουν πιστοποιημένα προϊόντα με σήμανση CE. 

 

Μετά τιμής, 

 

Βασίλειος Γούναρης  Παντελής Πατενιώτης 

Πρόεδρος Δ.Σ.   Γενικός Διευθυντής 
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