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Εισαγωγή

Η έως τώρα έμφαση σε θέματα ποιότητας των εξωτερικών κουφωμάτων έχει εστιαστεί κυρίως στην
ποιότητα του κουφώματος στο «ράφι» πάντα σε συνδυασμό με τις σχετικές πιστοποιήσεις σε εργαστήρια
δοκιμών, αλλά δε συμπεριλαμβάνει στον επιθυμητό βαθμό και την τελική ποιότητα που θα εισπράξει ο
πελάτης με το κούφωμα τοποθετημένο στην οικία του.
Έτσι η διαδικασία της τοποθέτησης είναι προσωπική υπόθεση του κάθε τοποθετητή, που τις περισσότερες
φορές αντιμετωπίζεται μόνον στη μια διάσταση της, δηλαδή τη στήριξη.
Τοποθέτηση κουφώματος συνεπάγεται συνεργασία με την τοιχοποιία και επιλογή κατάλληλων υλικών
στερέωσης, μόνωσης και στεγάνωσης.
Και όλα αυτά διότι το κούφωμα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως σχηματικά δείχνονται στο
σχήμα 1.1 που ακολουθεί:

Σχήμα 1.1: Παράγοντες που επηρεάζουν το τοποθετημένο κούφωμα

Από όλα τα ανωτέρω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι απαιτείται εξειδικευμένη γνώση και εφαρμογή
συγκεκριμένων οδηγιών για την ορθή τοποθέτηση.
Βασικός στόχος της παρούσας Τεχνικής Οδηγίας είναι να δοθούν κατευθυντήριες γραμμές και ορθές
πρακτικές για την τοποθέτηση των κουφωμάτων.

Εμπλεκόμενες επαγγελματικές ομάδες - Δεσμεύσεις

Οι εμπλεκόμενες επαγγελματικές ομάδες είναι οι παρακάτω:
1. Οι Αρχιτέκτονες / Πολιτικοί Μηχανικοί
2. Οι εργολάβοι
3. Οι δημιουργοί των συστημάτων
4. Οι κατασκευαστές συστημάτων
5. Οι τοποθετητές

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στις περισσότερες περιπτώσεις ο κατασκευαστής είναι και ο τοποθετητής.
Η τοποθέτηση εφαρμόζεται σε δυο διαφορετικά είδη περιπτώσεων:

1. Σε νέα κτίρια
2. Σε αντικαταστάσεις κουφωμάτων σε υφιστάμενα κτίρια

Ο κατασκευαστής συστημάτων, περισσότερο στις αντικαταστάσεις, επωμίζεται και τις υποχρεώσεις των
άλλων επαγγελματικών ομάδων.
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Η τοποθέτηση θα πρέπει να υποστηρίζει την ποιοτική αξιολόγηση του κουφώματος στις τρεις βασικές
ιδιότητες που μετρήθηκαν κατά τις δοκιμές τύπου:

1. Αντοχή στην ανεμοπίεση
2. Υδατοστεγανότητα
3. Αεροπερατότητα

Μια αποτυχημένη ή ελλιπής τοποθέτηση αναιρεί τις κλάσεις πιστοποίησης και συνεπώς την ποιότητα του
κουφώματος.
Η επιλογή των στεγανωτικών και μονωτικών υλικών στην τοποθέτηση πρέπει να εξασφαλίζουν την
πιστοποίηση του κουφώματος στις ανωτέρω δοκιμές τύπου.

Τοποθέτηση κουφωμάτων.

Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14351-1 ο κατασκευαστής θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα
ακόλουθα:
 αποθήκευση και χειρισμό (αν δεν τοποθετήσει ο ίδιος).
 απαιτήσεις εγκατάστασης και τεχνικές τοποθέτησης στο έργο (αν δεν τοποθετήσει ο ίδιος).
 συντήρηση και καθαρισμό.
 οδηγίες τελικού χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών για αντικατάσταση εξαρτημάτων.
 οδηγίες για την ασφαλή χρήση του προϊόντος.

Μεταφορά κουφώματος - προεργασία

Η μεταφορά των κουφωμάτων πρέπει να γίνεται με ασφάλεια τόσο των εργαζομένων όσο και του
προϊόντος σε ειδικές μεταλλικές θήκες με προστατευτικά υλικά ανά κούφωμα και δεμένα με τρόπο
ασφαλή.
Η εναπόθεση και η πιθανή προσωρινή αποθήκευση των κουφωμάτων στο εργοτάξιο πρέπει να γίνει
επίσης με ασφαλή τρόπο, προστατεύοντας τόσο το κούφωμα όσο και τους παρευρισκόμενους στον
χώρο.

Σχήμα 3.1: Ορθή και λανθασμένη πρακτική αποθήκευσης κουφώματος στο εργοτάξιο.

Πριν αρχίσουμε την τοποθέτηση θα πρέπει να γίνει:
1. Καθαρισμός περιμετρικά του λαμπά από υπολείμματα υλικών
2. Έλεγχος μέτρων κουφώματος σε σχέση με την τοιχοποιία (απαιτούμενα κενά)
3. Έλεγχος απαιτούμενων υλικών για την τοποθέτηση.

Ανοχές στην τοποθέτηση – Μέτρα παραγωγής

Η διαφορά της θερμοκρασίας και οι μετακινήσεις των δομικών στοιχείων του κτιρίου, απαιτεί
συγκεκριμένες ανοχές μεταξύ του κουφώματος και της τοιχοποιίας.
Στον Πίνακα 3.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο συντελεστής γραμμικής διαστολής (α) για 50 οC
διαφορά θερμοκρασίας (δηλαδή από -10 έως +40 οC) και για ένα μέτρο μήκους, στα τέσσερα βασικά
υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα τα κουφώματα.
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Πίνακας 3.1: Συντελεστής γραμμικής διαστολής υλικών προφίλ

Υλικό Προφίλ α Δl (mm)
Αλουμίνιο 24*10-6 1,2

Ξύλο 5*10-6 0,25
PVC 70*10-6 3,5

Σίδηρος 12*10-6 0,6
Συντελεστής θερμικής διαστολής (α) και γραμμική διαστολή σε mm
για διαφορά θερμοκρασίας 50 οCγια ένα μέτρο μήκος

Βλέπουμε ότι ένα μέτρο προφίλ αλουμινίου έχει μεταβολή1,2 mm μεταξύ χειμώνα και καλοκαιριού.
Συνεπώς κατά την επιμέτρηση των μέτρων παραγωγής θα πρέπει να αφαιρούμε τις προβλεπόμενες ανοχές.
Σε συνεχόμενες διαστάσεις μεγαλύτερες από 6 μέτρα θα πρέπει να έχουμε αρμούς διαστολής, δηλαδή
ανεξάρτητο κούφωμα.
Στον πίνακα 3.2 που ακολουθεί βλέπουμε το κενό που πρέπει να υπάρχει μεταξύ τοιχοποιίας και
κουφώματος. Η ανοχή είναι συνολική, δηλαδή όχι από κάθε πλευρά αλλά διαμοιράζεται και στις δύο.

Πίνακας 3.2: Ανοχές μεταξύ τοιχοποιίας και κουφώματος

Υλικό Προφίλ < 1,5 m 1,5-3,0 m 3,0 – 4,0 m > 4 m
Αλουμίνιο 10 10 15 20
Σίδηρος 8 10 12 15
Ξύλο 10 10 10 10

PVC - Λευκό 10 15 20 25
PVC - Έγχρωμο 15 20 25 30

Παρατηρούμε ότι για κούφωμα αλουμινίου έως 3 μέτρα ο κατασκευαστής θα πρέπει να αφήσει
περιμετρικά τουλάχιστον 5 mm σε κάθε πλευρά, ενώ για κούφωμα PVC (με χρώμα) 7-8 mm.

Αλφάδιασμα – Τακάρισμα Κουφώματος

Ανοιγόμενα Κουφώματα

Το τακάρισμα του κουφώματος στην τοιχοποιία κατά την διαδικασία του αλφαδιάσματος βασίζεται στην
αρχή της μεταφοράς των κινητών και ιδίων φορτίων στην τοιχοποιία σε σημεία που μπορεί να
απορροφήσει το φορτίο, μέσω της κάσας χωρίς να παραμορφώνεται η κάσσα.
Η αλλαγή του φορτίου σε σχέση με την θέση του φύλλου είναι παράμετρος πολύ σημαντική για την θέση
και τον τρόπο που θα βάλουμε τα τακάκια.

Σχήμα 3.2: Σημεία μεταφοράς φορτίων.
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Μπορούμε να δούμε στο παρακάτω σχήμα 3.3 ότι για ανοιγοανακλινόμενο κούφωμα τα τακάκια που
μεταφέρουν το βάρος στην τοιχοποιία μπαίνουν στο κάτω μέρος τις κάσας από την μεριά των μεντεσέδων
2 και από την απέναντι πλευρά επάνω / κάτω.
Στην πόρτα εισόδου παρατηρούμε το επιπλέον τακάκι στο κατωκάσι λόγω κινητών φορτίων και
ακολουθούν σκίτσα από το τακάρισμα για διάφορες ανοιγόμενες τυπολογίες.

Ανοιγόμενο /
Ανακλινόμενο Πόρτα Εισόδου Περιστρεφόμενο Ανοιγόμενο / Ανακλινόμενο με

σταθερό

Σχήμα 3.3: Σημεία τακαρίσματος ανοιγόμενων κουφωμάτων.

Τα μπλε τακάκια είναι αυτά που μεταφέρουν το φορτίο στην τοιχοποιία χωρίς παραμόρφωση της κάσας
ενώ τα κίτρινα βοηθούν στο να μην παραμορφωθεί η κάσα κατά την μηχανική στερέωση.

Συρόμενα

Στα συρόμενα κουφώματα η αρχή είναι να μεταφέρουμε τα φορτία στο δάπεδο δίνοντας έμφαση στις δύο
ακραίες θέσης του φύλλου, ήτοι ανοικτό και κλειστό

Επάλληλο δίφυλλο συρόμενο Επάλληλο τετράφυλλο συρόμενο σε 4 οδηγούς

Σχήμα 3.5: Σημεία τακαρίσματος συρόμενων κουφωμάτων.

Όταν έχουμε συσσώρευση φύλλων σε μία πλευρά, όπως τρίφυλλα / τετράφυλλα επάλληλα, στην πλευρά
που μαζεύονται τα φύλλα τοποθετούμε τακάκια ανά 300 mm όπως στο σκίτσο με τον πράσινο κύκλο
(Σχήμα 3.5). Στα υπόλοιπα διαστήματα που μένουν, τοποθετούμε τα τακάκια σε απόσταση < = 400 mm.
Βεβαίως ή απόσταση εξαρτάται και από την διατομή του οδηγού και το βάρος του φύλλου.



Τεχνική Οδηγία Τοποθέτησης Κουφωμάτων

Έκδοση 1η / 08.02.2019 Περίληψη [6]

Στερέωση Κουφώματος

Η στερέωση του κουφώματος έχει δύο περιπτώσεις:
 Στερέωση του κουφώματος απευθείας στην τοιχοποιία
 Στερέωση στην ψευτόκασσα

Στερέωση απευθείας στην τοιχοποιία

Σε κάθε περίπτωση ο τρόπος που βάζουμε τα βύσματα στερέωσης έχει στόχο να ασφαλίσει τα σημεία που
μεταφέρουν τα φορτία στην τοιχοποιία.
Η βασική αρχή είναι ότι τα φορτία στην τοιχοποιία μεταφέρονται μέσω των κολώνων και των τραβερσών
στην κάσα. Τα σημεία που συνδέονται οι κολώνες και οι τραβέρσες στην κάσα και οι γωνίες, είναι αυτά
που πρώτα στερεώνουμε, και το υπόλοιπο διάστημα το διαμοιράζουμε >= ανά mm όπως στον σχετικό
πίνακα για τα διάφορα είδη κουφωμάτων που ακολουθεί.
Πίνακας 3.3: Διαμοίραση απόστασης κατά τη στερέωση των κουφωμάτων

Είδος Προφίλ Διαμοίραση απόστασης (mm)
Αλουμινίου 800
Μεταλλικό 900

Συνθετικό λευκό 750
Συνθετικό Έγχρωμο 700

Ξεκινάμε από τις γωνίες να τοποθετούμε τα βύσματα ανά 100-150 χιλιοστά και από τις δύο πλευρές,
στερεώνουμε τα σημεία κολώνες /τραβέρσες εκατέρωθεν 150 χιλιοστά και διαμοιράζουμε τις υπόλοιπες
διαστάσεις .
Στο Σχήμα 3.6 που ακολουθεί σημειώνονται με τα κόκκινα βέλη στα σημεία τα οποία θα πρέπει να γίνει η
στήριξη.

Σχήμα 3.6: Σημεία στερέωσης στην τοιχοποιία.

Συνεπώς η στερέωση έχει να κάνει με την τυπολογία την διάσταση του κουφώματος και την τυπολογία της
τοιχοποιίας, όπως φαίνεται και στο παρακάτω Σχήμα 3.7.

Σχήμα 3.7: Παραδείγματα στερέωσης κουφωμάτων στην τοιχοποιία.
Συμβουλεύουμε να μην τρυπάμε το κατωκάσι αλλά να στερεώνουμε μόνον με κουμπωτή λάμα όπως το
σχέδιο που ακολουθεί.
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Σχήμα 3.8: Στερέωση κατωκασίου.
Με τον τρόπο αυτό εκμηδενίζεται η πιθανότητα διαρροής νερού από το κατωκάσι στο πρεβάζι.

Σχήμα 3.9: Στερέωση κάσας με κουμπωτές λάμες.

Βεβαίως η χρήση κουμπωτών λαμών στήριξης του κουφώματος στο κάτω μέρος είναι εφαρμόσιμη με την
προϋπόθεση να «κτίσουμε» το κατωκάσι μετά την τοποθέτηση του κουφώματος.

Σχήμα 3.10: «Κτίσιμο» του κατωκασίου μετά την τοποθέτηση του κουφώματος.

Όταν στο κούφωμα υπάρχει επικαθήμενο ρολό η στήριξη γίνεται όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.11.

Σχήμα 3.11: Στήριξη κουφώματος με επικαθήμενο ρολό.
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