
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Προϊόν DCS : Ανεστραμμένη μόνωση δώματος (Inverted Roof) 

Περιγραφή προϊόντος 

Ανεστραμμένη μόνωση ταράτσας είναι αυτή στην οποία η θερμομόνωση μπαίνει πάνω από 

τη στεγανοποίηση ενώ στις συμβατικές μονώσεις συμβαίνει το αντίθετο.  

Πλεονεκτήματα: 

 H στεγανοποίηση είναι προστατευμένη από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία και 

γενικότερα τις καιρικές συνθήκες. 

 H υγρομόνωση προστατεύεται από μηχανικές καταπονήσεις. 

 H θερμομόνωση εμποδίζει την έκθεση της υγρομόνωσης σε έντονες θερμοκρασιακές 

διαβαθμίσεις, μειώνοντας την πιθανότητα γήρανσης και αλλοίωσης των υλικών. 

 Mειώνεται η πιθανότητα εγκλωβισμού υγρασίας κάτω από τη μεμβράνη στεγανοποίησης. 

 Η ανεστραμμένη μόνωση διαρκεί γενικά περισσότερο από τη συμβατική πράγμα που 

σημαίνει ότι βγαίνει και πιο οικονομική μεσομακροπρόθεσμα. 

 

 

 

 

 

 



 
Μεθοδολογία εφαρμογής 

1. Θα γίνει απόξεση της επιφάνειας με μηχανικά μέσα πάνω από την υφιστάμενη μόνωση 
εάν υπάρχει ώστε να επιτευχθεί επιφάνεια σταθερού υποστρώματος ή για την επιτευξει 
ανοικτού πορώδους. 

2. Πριν την εφαρμογή του συστήματος, σκόνη και χαλαρά υλικά θα απομακρυνθούν 

πλήρως από όλη την επιφάνεια, με σκούπα αναρρόφησης ή φυσητήρα. 

3. Ακολούθως θα εφαρμοστεί το σύστημα στεγανοποίησης. 

4. Έπειτα  θα γίνει εφαρμογή στρώσης γεωυφάσματος και ακολούθως η τοποθέτηση των 

πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης. 

5. Θα ακολουθήσει διαχωριστική στρώση γεωυφάσματος πριν την τελική τοποθέτηση 

αδρανών 16-32μμ (τσακκίλη) σε πάχος ίσο με το πάχος των πλακών θερμομόνωσης. 

6. Υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθούν τσιμεντένιες πλάκες σε διαδρόμους εάν το 

επιλέξει ο πελάτης με έξτρα χρέωση μόνο το κόστος των πλακών. 

 

 

 

 

 

 

 

Με τον όρο ¨προϊόν DCS¨, αναφερόμαστε σε ένα σύστημα υλικών, συμπεριλαμβάνοντας και τις απαραίτητες 

εργασίες, προετοιμασίας και εφαρμογής αυτών. Οι τεχνικές περιγραφές και οδηγίες  που περιλαμβάνονται σ’ 

αυτό το έντυπο, είναι  αποτέλεσμα της τρέχουσας γνώσης, της εμπειρίας μας καθώς και τις εκάστοτε οδηγίες 

εφαρμογής από τα τεχνικά φυλλάδια των υλικών. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει σε κάθε περίπτωση 

να ληφθούν ως ενδεικτικές. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος 

χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση του εντύπου τεχνικής περιγραφής 

εργασιών που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη ή για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση χρειαστείτε, 

παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα. 


