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TOΠOΘETHΣH

ΓENIKEΣ O∆HΓIEΣ

Σε µεγάλο βαθµό το τελικό αισθητικό 
και λειτουργικό αποτέλεσµα ενός οικοδοµικού
έργου, εξαρτάται από τη σωστή 
και προσεκτική τοποθέτηση των υλικών 
επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης και 
των ειδικών τεµαχίων φινιρίσµατος.

Στη συνέχεια αναφέρονται γενικές οδηγίες
οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται κατά 
την τοποθέτηση των  ECOPANEL. 

Kατ’ αρχήν η µελέτη εφαρµογής θα πρέπει 
να έχει λάβει υπόψη όλα τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές 
των προς τοποθέτηση υλικών καθώς και 
τις επιµέρους λεπτοµέρειές τους.

Πριν την τοποθέτηση θα πρέπει να ελέγχεται 
ο σκελετός του κτιρίου, ειδικά τα στοιχεία 
στερέωσης και στήριξης των ECOPANEL.

Eίναι πολύ σηµαντικό για την καλή εφαρµογή
των υλικών επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης, 
οι τεγίδες και οι µηκίδες να προσφέρουν µια καλή
επιπεδότητα, µε αποκλίσεις µέσα 
στα όρια των αντίστοιχων Eυρωπαϊκών 
προδιαγραφών και κανονισµών.

Για τα κοψίµατα των πάνελ, τα οποία είναι 
απαραίτητο να γίνουν στο εργοτάξιο, 
να χρησιµοποιούνται ηλεκτρικό περιστροφικό 
ή παλινδροµικό πριόνι (σέγα) µε πυκνά και λεπτά
δόντια και ποτέ τροχοί ή σιδηροπρίονα χειρός
(EIKONA 11). 
Mετά την κοπή να καθαρίζονται και 
να αφαιρούνται προσεκτικά τα γρέζια 
και τα ρινίσµατα.

Tο προσωπικό το οποίο εργάζεται στη στέγη
του κτιρίου θα πρέπει να λαµβάνει όλα τα µέτρα
ασφαλείας όπως ορίζουν οι αντίστοιχοι Eλληνικοί
και Eυρωπαϊκοί κανονισµοί. 

Eίναι απολύτως απαραίτητη η χρήση 
υποδηµάτων µε µαλακή και αντιολισθητική σόλα.

EIKONA 11

Πολλές φορές υποβαθµίζεται η σηµασία 
του φαινοµένου της διµεταλλικής 
ηλεκτρόλυσης η οποία προκαλείται 
από την άµεση επαφή ασύµβατων µεταξύ τους 
υλικών µε τη σύγχρονη παρουσία υγρασίας. 

H διµεταλλική ηλεκτρόλυση µπορεί 
να επιφέρει τη γρήγορη οξείδωση 
του ενός από τα εν επαφή υλικά. 
Για την αντιµετώπιση του φαινοµένου αυτού, θα
πρέπει να παρεµβάλλεται ανάµεσα στα υλικά µια
λεπτή µεµβράνη PVC.

Σηµαντικός επίσης είναι ο καλός καθαρισµός
της επιφάνειας, των υλικών επικάλυψης, 
µετά το πέρας των ηµερήσιων εργασιών 
στην οροφή του κτιρίου. 
Nα αποµακρύνονται όλα τα άχρηστα υλικά όπως
βίδες, ροδέλες, διάφορα µεταλλικά 
στοιχεία, τα οποία µπορεί να προκαλέσουν 
διάβρωση, οξείδωση, λεκέδες, κ.α.

MAKET 14/09/06 15:44 ™ÂÏ›‰·6



TOΠOΘETHΣH 
Tα υλικά επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης θα πρέπει κατά την τοποθήτηση να ευθυγραµµίζονται και κατόπιν 
να στερεώνονται σταθερά στο σκελετό του κτιρίου µε αυτοδιατρητικές βίδες στα προβλεπόµενα από 
τη µελέτη σηµεία.

O αριθµός των σηµείων στερέωσης εξαρτάται από τη θέση των ECOPANEL στο κτίριο και από τα προβλεπόµενα

φορτία καταπόνησης (EIKONEΣ 12α και 12β).

8.6

EIKONA 12α

EIKONA 12β

APIΘMOΣ ΣHMEIΩN AΓKYPΩΣHΣ ECOPANEL WL - ECOPANEL WLC

MEΣAIA ΠEPIOXH

AKPAIA ΠEPIOXH

TEΓI∆EΣ

MEΣAIA ΠEPIOXH

ECOPANEL WL: 2 αυτοδιατρητικές βίδες ανά τεγίδα κοντά 
στην ένωση αρσενικού - θηλυκού.

EΛAXIΣTH EΠITPEΠOMENH KΛIΣH ECOPANEL RL

Για οροφές χωρίς ένωση κατά µήκος ≥5° (8,8%) Για οροφές µε ένωση κατά µήκος ≥7° (12,3%)

APIΘMOΣ ΣHMEIΩN AΓKYPΩΣHΣ ECOPANEL RL

AKPAIA ΠANEΛ: 3 αυτοδιατρητικές βίδες ανά τεγίδα.

EN∆IAMEΣA ΠANEΛ: 2 αυτοδιατρητικές βίδες ανά τεγίδα.

ECOPANEL WLC: 2 αυτοδιατρητικές βίδες ανά τεγίδα στην ένωση αρσενικού - θηλυκού 
σε απόσταση 35mm η µία κάτω από την άλλη.

ΓΩNIAKH ΠEPIOXH

ECOPANEL WL: 3 αυτοδιατρητικές βίδες ανά τεγίδα.

ECOPANEL WLC: 1 αυτοδιατρητική βίδα ανά τεγίδα 
στην ένωση αρσενικού - θηλυκού.
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8.7

Για τη στερέωση των υλικών επικάλυψης και
πλαγιοκάλυψης χρησιµοποιούµε τα κατάλληλα
υλικά στερέωσης. 
Για τη στερέωση των ECOPANEL στο σκελετό
του κτιρίου, ως κύρια υλικά χρησιµοποιούµε τις
αυτοδιατρητικές βίδες µε δύο διαφορετικά σπει-
ρώµατα ένα στο κάτω σηµείο και 
ένα στο επάνω. (EIKONA 13).

Oι βίδες αυτές είναι ειδικά σχεδιασµένες, 
ώστε να διαπερνούν τα πάνελ, να τα στερεώνουν
σταθερά στο σκελετό του κτιρίου και παράλληλα
να στεγανώνουν, στο σηµείο 
επαφής τους, το εξωτερικό ελασµατόφυλλο,
χωρίς πρόσθετα εργαλεία και προηγούµενη διά-
τρηση του µεταλλικού σκελετού. 

H διατρητική ικανότητα του δράπανου 
στο εµπρόσθιο µέρος τους είναι ανάλογη µε 
το πάχος του µετάλλου το οποίο θέλουµε να δια-
τρήσουµε. 
Για πάχη από 1,2 mm έως 5 mm 
διατρητική ικανότητα 6. 
Για πάχη από 5 mm έως 12 mm 
διατρητική ικανότητα 12.

Tα δευτερεύοντα υλικά στήριξης είναι 
οι αυτοδιατρητικές βίδες µε ένα σπείρωµα και µε
διαφορετικές κεφαλές, ανάλογα τη χρήση, καθώς
και τα πριτσίνια (EIKONA 14).

Aυτά χρησιµοποιούνται στην αλληλοεπικάλυψη
των ECOPANEL µεταξύ τους, όπου είναι 
απαραίτητο, καθώς και για τη στερέωση 
των ειδικών τεµαχίων στα πάνελ και των ειδικών
τεµαχίων µεταξύ τους.

H διάτρηση και στερέωση των υλικών να γίνεται
µε κατάλληλα εργαλεία όπως το ηλεκτρικό 
ρυθµιζόµενο 
προοδευτικό δράπανο 
µε ηλεκτρόκλειδο. 

Σηµαντικό για 
την υδατοστεγανότητα και 
την αεροστεγανότητα 
των σηµείων διάτρησης και
αγκύρωσης είναι και η σωστή
δύναµη σύσφιξης των αυτοδιατρητικών βιδών και
η σωστή συµπίεση του ελαστικού 
της ροδέλας ώστε αυτή να στεγανώνει και να µην
παραµορφώνει την επιφάνεια των ECOPANEL
(EIKONA 15).

EIKONA 13

EIKONA 14

EIKONA 15

∆PAΠANO

B I ∆ E Σ

Π P I T Σ I N I A

ΛAΘOΣ ΣΩΣTO ΛAΘOΣ

ΣΠEIPΩMA AΓKYPΩΣHΣ

∆EYTEPEYON ΣΠEIPΩMA

PO∆EΛA

KEΦAΛH
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8.8

Tα ECOPANEL RL µπορούν να τοποθετηθούν
σε οροφές µε τεγίδες κατασκευασµένες 
από χάλυβα, ξύλο και οπλισµένο σκυρόδεµα 
µε ενσωµατωµένο µεταλλικό προφίλ. 
Tα ελάχιστα πλάτη των τεγίδων υποστήριξης
είναι για τις ενδιάµεσες ≥ 60 χλστ. ενώ για τις
ακραίες ≥ 40 χλστ. (EIKONEΣ 16 α, β, γ, δ, ε).

Για τα µέγιστα επιτρεπόµενα ανοίγµατα 
συµβουλευτείτε τους πίνακες φορτίων 
στην αντίστοιχη ενότητα.

H ελάχιστη επιτρεπόµενη κλίση για τα πάνελ
χωρίς ένωση κατά µήκος είναι ≥ 5° (8,8%) 
ενώ µε ένωση κατά µήκος είναι ≥ 7° (12,3%).
(EIKONA 12β).

Kατά την τοποθέτηση θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη η φορά των επικρατούντων ανέµων 
στην περιοχή. 
H φορά τοποθέτησης θα πρέπει να είναι 
αντίθετη από την φορά των ανέµων 
(EIKONA 17).

EIKONA 16γEIKONA 16α EIKONA 16β

EIKONA 16δ EIKONA 16ε

1 Tεγίδα “Z”
2 ECOPANEL RL
3 Aυτοδιατρητική βίδα

2 ECOPANEL RL
3 Aυτοδιατρητική βίδα
4 Tεγίδα σκυροδεµατος
5 Eνσωµατωµένο µεταλλικό προφίλ

1 Tεγίδα “Z”
2 ECOPANEL RL
3 Aυτοδιατρητική βίδα

1 Tεγίδα “Z”
2 ECOPANEL RL
3 Aυτοδιατρητική βίδα

2 ECOPANEL RL
7 Ξύλινη τεγίδα
8 Στριφώνι

EN∆IAMEΣH ΣTHPIΞH

AKPAIA ΣTHPIΞH ENΩΣH ECOPANEL RL

∆IEYΘYNΣH YΠEPIΣXYONTOΣ ANEMOY

ΦOPA TOΠOΘETHΣHΣ

EIKONA 17
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8.9

Στις περιπτώσεις που θέλουµε να καλύψουµε
µεγάλες επιφάνειες και υπάρχει η ανάγκη 
να ενωθούν κατά µήκος, τα ECOPANEL RL,
παράγονται µε “αλληλοεπικάλυψη” στο ένα άκρο
τους. 
Tο άνω τραπεζοειδές ελασµατόφυλλο είναι µεγα-
λύτερο σε µήκος από το κάτω 
ελασµατόφυλλο και χωρίς µόνωση.
Kατά την ένωση κατά µήκος, το ένα 
τραπεζοειδές ελασµατόφυλλο καλύπτει το άλλο και
στεγανώνει, µε τη βοήθεια ειδικών ταινιών.

Tο µήκος της αλληλοεπικάλυψης ή “ξακρίσµατος”
κυµαίνεται από 150mm έως 300mm 
ανάλογα µε την κλίση της στέγης. 
Tο τυπικό είναι 200mm. 
Yπάρχουν δύο τύποι πάνελ µε αλληλοεπικάλυψη.
Tα ∆εξιά=∆ και τα Aριστερά=A.
Kοιτάζοντας τα ECOPANEL RL από την πλευρά
της αλληλοεπικάλυψης όταν το κενό τραπέζιο είναι
ορατό στα δεξιά τότε τα πάνελ θεωρούντια ∆EΞIA
ενώ όταν το κενό τραπέζιο είναι ορατό στα αριστε-
ρά τότε τα πάνελ θεωρούνται APIΣTEPA (EIKONA
23).

Φορά τοποθέτησης

Φορά τοποθέτησης

Kενό τραπέζιο 
ένωσης

∆ A

200 mm Mήκος παραγ
γελίας

Mήκος µόνωσ
ης

Aλληλοεπικ
άλυψη

Bουτιλικό κορδόνι

200 mm Mήκος παραγ
γελίας

Mήκος µόνωσ
ης

Aλληλοεπικ
άλυψη

Kενό τραπέζιο 
ένωσης

EIKONA 23
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8.10

Tα ECOPANEL WL - WLC µπορούν 
να τοποθετηθούν σε πλευρές µε µηκίδες 
κατασκευασµένες από χάλυβα, ξύλο 
και οπλισµένο σκυρόδεµα µε ενσωµατωµένο
µεταλλικό προφίλ. 
Tα ελάχιστα πλάτη των τεγίδων υποστήριξης
είναι για τις ενδιάµεσες ≥ 60 χλστ. ενώ για 
τις ακραίες ≥ 40 χλστ. (EIKONEΣ 18 α, β, γ, δ).

H τοποθέτηση των πλαϊνών πάνελ µπορεί 
να γίνει κάθετα και οριζόντια (EIKONA 21).

Για τα µέγιστα επιτρεπόµενα ανοίγµατα 
συµβουλευτείτε τους πίνακες φορτίων 
στην αντίστοιχη ενότητα.
Στο κάτω µέρος των ECOPANEL WL - WLC
κατά την κάθετη τοποθέτηση θα πρέπει 
να υπάρχει ένα κενό περίπου 5 χλστ. 
(EIKONEΣ 19 α, β).
Στην οριζόντια τοποθέτηση τα πάνελ θα πρέπει
να τοποθετηθούν µε φορά από κάτω προς τα
πάνω, ώστε να σφραγίζουν οι ενώσεις τους 
και να µην υπάρχει κίνδυνος εισροής υδάτων
(EIKONA 21).

1 Tεγίδα “C”
2 ECOPANEL RL
3 Aυτοδιατρητική βίδα

2 ECOPANEL RL
3 Aυτοδιατρητική βίδα
4 Tεγίδα σκυροδεµατος
5 Eνσωµατωµένο µεταλλικό προφίλ

1 Tεγίδα “C” - Tεγίδα “Z”
2 ECOPANEL RL
3 Aυτοδιατρητική βίδα

2 ECOPANEL RL
7 Ξύλινη τεγίδα
8 Στριφόνι

∆IEYΘYNΣH YΠEPIΣXYONTOΣ ANEMOY

ΦOPA TOΠOΘETHΣHΣ

∆IEYΘYNΣH YΠEPIΣXYONTOΣ ANEMOY

ΦOPA TOΠOΘETHΣHΣ

EIKONA 18α

EIKONA 19α  EIKONA 18δ EIKONA 19β

EIKONA 18β EIKONA 18γ
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8.11

Aφού τοποθετήσουµε και στηρίξουµε 
το πρώτο πάνελ, τοποθετούµε το επόµενο 
στη θηλυκή εσοχή του πρώτου και το πιέζουµε 
ώστε να εφαρµόσει σωστά,
αφήνοντας µία σκοτία περίπου 6-8 χλστ. 
H φορά τοποθέτησης των ECOPANEL WL
θα πρέπει να είναι ίδια µε τη διεύθυνση 
του υπερισχύοντος ανέµου στην περιοχή, 
ενώ η φορά τοποθέτησης των ECOPANEL WLC
θα πρέπει να είναι αντίθετη από τη διεύθυνση 
του υπερισχύοντος ανέµου στην περιοχή, 
ώστε να µην είναι εκτεθειµένες οι ενώσεις τους
(EIKONEΣ 19, 20).

Για τις λεπτοµέρειες τοποθέτησης των πάνελ
και των ειδικών τεµαχίων συµβουλευτείτε 
το κεφάλαιο το οποίο αναφέρεται 
στις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες.

EIKONA 22 EIKONA 21

ECOPANEL WL ECOPANEL WLC

ECOPANEL WL ECOPANEL WLC

EIKONA 20 

MAKET 14/09/06 15:45 ™ÂÏ›‰·12




