
Θερµοµoνωτικές πλάκες
δωµάτων, θεµελίων και
περιµετρικών υπόγειων τοιχείων

Συντελεστής Θερµικής Αγωγιµότητας
λd = 0,033 W/mK
Θερµική Αντίσταση για πάχος d=50mm
Rd = 1,515 m2K/W

Μόνωση υψηλών αντοχών



Εικ. 2  Μόνωση περιµετρικών υπόγειων τοιχείων

Peripor®

Οι θερµοµονωτικές πλάκες Peripor® είναι προϊόν έντονης 
έρευνας της BASF® και αποτελούν ένα νέο καινοτόµο υλικό 
∆ιογκωµένου Πολυστυρενίου (EPS). Έχουν ροζ χρώµα και 
προσφέρουν σηµαντικά µειωµένη απορρόφηση υγρασίας σε 
σχέση µε τα συµβατικά θερµοµονωτικά υλικά.
Το Peripor® είναι αυτοσβενύµενο ∆ιογκωµένο 
Πολυστυρένιο χαµηλής υδαταπορροφητικότητας και υψηλής 
πυκνότητας. Παράγεται από καλούπι, διαθέτει πατούρες και 
αυλακώσεις σε όλες τις πλευρές και σήµανση για την ορθή 
τοποθέτησή του.
Συσκευάζεται σε διαφανείς σακούλες από πολυαιθυλένιο, 
έχει ανάγλυφο το όνοµά του στην πλάκα και εκτυπωµένο στη 
συσκευασία µε τις χαρακτηριστικές κόκκινες κυψέλες σε 
σχήµα βέλους.
Παράγεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του πρότυπου
EN 13163:2008 και διαθέτει πιστοποιητικά για την 
παραγωγή του κατά ISO 9001 και σήµανση CE. Εξαιτίας 
της µεγάλης του αντοχής σε θλίψη (200-250 kpa στο 
10% της παραµόρφωσης) και της πρακτικά µηδενικής του 
υδαταπορροφητικότητας µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 
εφαρµογές θερµοµόνωσης και στεγάνωσης µέχρι 6m βάθος 
σε υπόγεια τοιχεία και θεµέλια. 
Αποτελεί ιδανική λύση θερµοµόνωσης, προστασίας της 
στεγάνωσης και drainage σε δώµατα αντεστραµµένα, 
φυτεµένα και συµβατικά, πλάκες θεµελίων, περιµετρικά 
υπόγεια τοιχεία και για τη ζώνη στεγάνωσης σε εξωτερική 
θερµοµόνωση κτιρίων.

Peripor® σε αντεστραµµένο δώµα
Για την εφαρµογή αντεστραµµένου δώµατος, το Peripor® 

βρίσκεται σε υπερκείµενη θέση της στεγανοποίησης και την 
προστατεύει από τις έντονες θερµικές καταπονήσεις. Πάνω 
από το Peripor® στρώνεται γεωύφασµα το οποίο φιλτράρει 
το νερό της βροχής από χώµατα, σκόνες και σκουπίδια 
διατηρώντας ανοικτά τα περάσµατα προς τις απολήξεις των 
υδρορροών, αλλά προστατεύοντας και τη θερµοµονωτική 
στρώση από τον ήλιο. Σε αυτή την εφαρµογή οι κυψέλες 
µπαίνουν προς την πλευρά της στεγάνωσης. Σαν τελική 
στρώση µπορεί να χρησιµοποιηθεί βότσαλο ή εναλλακτικά 
πλάκες πεζοδροµίου. (εικ. 1, 5)

Peripor® σε φυτεµένο δώµα
Για την εφαρµογή φυτεµένου δώµατος, το Peripor® 
τοποθετείται επάνω από τη φέρουσα πλάκα και η 
στεγανοποιητική στρώση σε υπερκείµενη θέση του 
Peripor®, ώστε να την προστατεύει από τη µόνιµη υγρασία 
του ταρατσόκηπου.
Για τη διαµόρφωση φυτεµένου δώµατος απαιτείται επιπλέον
της στεγανοποιητικής στρώσης αποστραγγιστική µεµβράνη 
(αυγουλιέρα), µία στρώση κροκάλας, γεωύφασµα και η 
στρώση του χώµατος φύτευσης. Σε αυτή την εφαρµογή οι 
κυψέλες µπαίνουν προς την πλευρά της πλάκας 
σκυροδέµατος. (εικ. 4)

Εικ. 3  Μόνωση θεµελίων

Εικ. 1  Aντεστραµµένο δώµα µε βότσαλο



Εικ. 5  Στεγάνωση αντεστραµµένου δώµατος

Εικ. 4  Στεγάνωση φυτεµένου δώµατος

1. Πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος
2. Peripor EPS 200 RF
3. Ελαστική σφράγιση αρµού διαστολής
4. Κονίαµα ρύσεων
5. Φύλλα πολυαιθυλενίου
6. Γεωύφασµα
7. Ασφαλτικές µεµβράνες
8. Κροκάλες

Εικ. 6
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Peripor® σε υπόγειa τοιχεία
Για την εφαρµογή υπόγειων τοιχείων σκυροδέµατος που 
ξεκινούν από τα θεµέλια και φτάνουν µέχρι 30cm πάνω από το 
φυσικό έδαφος, θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα για την 
προστασία των υλικών έναντι της υγρασίας εδάφους µε την 
κατάλληλη τοποθέτηση της στεγανοποιητικής στρώσης. 
Η στρώση αυτή ακολουθεί µετά από την κατάλληλη 
προετοιµασία του τοιχείου (εξοµάλυνση της επιφάνειας) και 
πρέπει να είναι αποτελούµενη από δύο ή περισσότερες 
στρώσεις ασφαλτικών µεµβρανών ή στεγανωτικών 
τσιµεντοειδούς ή ασφαλτικής βάσης. Επάνω σε αυτή 
τοποθετείται το Peripor® το οποίο επικολλάται πάνω στη 
στεγανωτική στρώση µε ειδικό συγκολλητικό αφρό 
πολυουρεθανικής βάσης. Ακολουθεί µια στρώση 
γεωυφάσµατος µήκους ικανού να εγκλωβίσει τη λιθοριπή. Στη 
βάση των θεµελίων, εκεί που σταµατά το Peripor® τοποθετείται 
αγωγός αποστράγγισης που συγκεντρώνει τα απορρέοντα ύδατα 
σε ένα φρεάτιο εξοπλισµένο µε αντλία εξαγωγής τους που τα 
διοχετεύει στον αγωγό οµβρίων υδάτων. (εικ. 2, 6)

Peripor® σε θεµέλια
Για τη θερµοµόνωση θεµελίων µε γενική κοιτόστρωση πρώτα 
τοποθετούνται όλα τα δίκτυα (αποχέτευση, νερό, φυσικό αέριο, 
ηλεκτρική ενέργεια) κάτω από το επίπεδο της πλάκας 
θεµελίωσης, µετά η επιφάνεια του εδάφους σταθεροποιείται και 
ενισχύεται µε οµοιόµορφα συµπιεσµένο χαλίκι ως ενδιάµεσο 
στρώµα. Αφού εξοµαλυνθεί η επιφάνεια, τοποθετείται το 
Peripor® και επεκτείνεται περιµετρικά πέρα από το συνολικό 
εµβαδόν της θεµελίωσης, παρέχοντας µια ελαφρώς πιο 
εκτεταµένη επιφάνεια απο αυτήν της πλάκας θεµελίωσης. Tο 
Peripor® εκτός από εξαιρετική θερµοµόνωση στα υπόγεια 
τοιχεία και θεµέλια, σε περίπτωση σεισµού αποσβένει µέρος 
του σεισµικού κύµατος µειώνοντας σηµαντικά τις καταστροφές 
στο κτίριο. (εικ. 3)
Για τη θερµοµόνωση θεµελίων µε πεδιλοδοκούς ή απλά πέδιλα  
το Peripor® τοποθετείται στον ξυλότυπο της εδαφόπλακας µε 
τις κυψέλες προς το έδαφος. Ακολουθεί µια στεγανωτική 
στρώση και µετά γίνεται η τοποθέτηση του οπλισµού και η 
σκυροδέτηση. (εικ. 6)

Peripor® σε ζώνη στεγάνωσης ETICS
Για την εφαρµογή της ζώνης στεγάνωσης σε σύστηµα εξωτερικής 
θερµοµόνωσης, το Peripor® αποτελεί την πρώτη σειρά πλακών 
από την επιφάνεια του εδάφους ή του µπαλκονιού, έτσι ώστε να 
καλύπτει τη ζώνη αναπήδησης της βροχής. Η πλευρά της πλάκας 
µε το ανάγλυφο σήµα τοποθετείται προς την πλευρά του 
επιχρίσµατος και το Peripor® στερεώνεται µε την ίδια µέθοδο 
της εξωτερικής θερµοµόνωσης, δηλαδή µε κόλλα ή αφρό και 
βύσµατα. Για την εφαρµογή αυτή οι πλάκες διατίθονται σε 
µέγεθος 1,2m x 0,6m µε ή χωρίς πατούρες στις τέσσερις 
πλευρές. (εικ. 6)



PERIPOR EPS 200
RF CE

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

PERIPOR EPS 250 
THP RF CE
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1.200 x 600

Πάχος πλάκας
mm Πλάκες/δέµα m2/δέµα ∆έµα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μονάδα
Μέτρησης

Πρότυπο
ελέγχου

Peripor
EPS 200 RF CE

Peripor
EPS 250 THP RF CE*

Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας λ στους 10oC

Θερµική αντίσταση για πλάκες πάχους (m2 K/W)

Mήκος L & Πλάτος W

Πάχος Τ

Tετραγωνικότητα S

Επιπεδότητα P

Καµπτική αντοχή σb

Θλιπτική τάση για 10% παραµόρφωση σ10

Μακροπρόθεσµη απορρόφηση ύδατος σε βύθιση

Εφελκυστική τάση κάθετα στις όψεις σmt

Αντίσταση διαπερατότητας υδρατµών µ (Αέρας µ=1)

Φαινόµενη πυκνότητα

Αντίδραση στη φωτιά

Κωδικός σήµανσης-
ιχνηλασιµότητας προϊόντος

* Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται µε πατούρες στις 4 πλευρές

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Θλιπτικός ερπυσµός σc
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2,55
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2,04
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4,08

0,40
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0,61

0,06

30 - 32

350

3,57

0,35

250

2,55

0,25

150

1,53

0,15

80

0,82

0,08

35 - 37

EN 12667

EN 12939

EN 823

EN 822

EN 823

EN 824

EN 825

EN 12089

EN 826

EN 1607

EN 1606

EN 12087

EN 12086

EN 1602

EN 13501-1

EN 13163 : 2008

W/mk

kcal/mh oC

30 mm

50 mm

60 mm

70 mm

80 mm

100 mm

mm

mm

mm

mm

kpa

kp/cm2

N/mm2

kpa

kp/cm2

N/mm2

kpa

kp/cm2

N/mm2

kpa

kp/cm2

N/mm2

kg/m3

0,033

0,028

0,909

1,515

1,818

2,121

2,424

3,030
+2
+1

+2/1000
+5

1,0%

40 - 100

E
EPS - EN 13163 - T2 - L2 
- W2 - S2 - P4 - DS(N)2 - 

DS(70,-)1 - BS250 - 
CS(10)200 - WL(T)1

EPS - EN 13163 - T2 - L2 
- W2 - S2 - P4 - DS(70,-)1 
- BS350 - CS(10)250-

WL(T)1 - TR150


