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Η 1
η
 Αναθεωρημένη Έκδοση της παρούσας ΠΕΤΕΠ πραγματοποιήθηκε από τη Δ/νση Κτηριακών 

Υποδομών της Γενικής Δ/νσης Υδραυλικών και Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας 
Υποδομών. 

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή δεν έχει λάβει υπόψη της το σχέδιο του υπό έκδοση Νέου 

Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος και το Εθνικό Προσάρτημα του ΕΛΟΤ ΕΝ 206. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πίνακας μεταβολών, αναθεωρήσεων, ενημερώσεων, συμπληρώσεων   
 

Περιγραφή   Hμερομηνία Παρατηρήσεις 

Πρώτη έκδοση 5/2006 

 Κείμενο 2ης ΟΔΕ/ΙΟΚ, όπως διαμορφώθηκε μετά 
από παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 

Δεύτερη έκδοση     1/2016 Πρώτη Αναθεώρηση , όπως πραγματοποιήθηκε 
από τη Δ/νση Κτηριακών Υποδομών 
/ΓΓΥ/Υπ..Υ.ΜΕ.ΔΙ. 

   

   

   

   

Η εκάστοτε τελευταία έκδοση, αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες, οι οποίες πρέπει να καταστρέφονται.  
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Συντήρηση του σκυροδέματος 

1. Αντικείμενο 

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι η περιγραφή των μέτρων προστασίας που πρέπει να 
ληφθούν μετά την διάστρωση του σκυροδέματος για την αποτελεσματική συντήρησή του, την αποφυγή 
δημιουργίας βλαβών και την δημιουργία των προϋποθέσεων εξασφάλισης των αναμενόμενων τελικών 
ιδιοτήτων του σκυροδέματος, αναλόγως της συνθέσεως του 

Η Προδιαγραφή αυτή εξειδικεύει, ερμηνεύει και αξιοποιεί τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας 
σκυροδέματος, ΚΤΣ. 

Η προδιαγραφή αυτή δεν αφορά περιπτώσεις τεχνητής ωρίμανσης του σκυροδέματος με ατμό η άλλες 
μεθοδολογίες επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης της σκλήρυνσης του σκυροδέματος και δεν αναφέρεται στα 
πρόσθετα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη σύνθεση και την παρασκευή σκυροδέματος που 
διαστρώνεται σε περιόδους χαμηλής ή υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος. 

Παρατήρηση 

Θεωρείται σκόπιμο να τονισθεί ότι η επιβαλλόμενη, με την Προδιαγραφή αυτή, συντήρηση έχει 
μεγαλύτερο κόστος (σε εργασία και υλικά) από την μέχρι τώρα εφαρμοζόμενη πρακτική συντήρησης στις 
περισσότερες κατασκευές. Εντούτοις, πρέπει επίσης να τονιστεί ότι με την σωστή συντήρηση 
προφυλάσσεται η κατασκευή από σημαντικά πολλαπλάσιο κόστος που μελλοντικά θα έχει λόγω των 
συνεπειών της μειωμένης ανθεκτικότητας του σκυροδέματος και της μειωμένης προστασίας του 
οπλισμού.  

 

2. Ισχύοντα πρότυπα 

Η παρούσα προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, απαιτήσεις άλλων κανονιστικών κειμένων, 
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία της παρούσης και 
κατάλογος των κειμένων αυτών παρουσιάζεται στην συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε 
χρονολογημένα κείμενα, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρμογή 
στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον αφορά τις 
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.  

ΕΛΟΤ EN 197-1 Ε2 Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for 
common cements -- Τσιμέντο. Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια 
συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2 Ε2 Cement - Part 2 : Conformity evaluation - Τσιμέντο - Μέρος 2 : Αξιολόγηση 
της συμμόρφωσης 

ΕΛΟΤ EN 934-1 Πρόσθετα σκυροδέματος κονιαμάτων και ενεμάτων – Μέρος 1: Κοινές 
απαιτήσεις 

ΕΛΟΤ EN 934-2+A1 Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures - 
Definitions, requirements, conformity, marking and labelling - Πρόσθετα 
σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 2: Πρόσθετα 
σκυροδέματος - Ορισμοί απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση 

ΕΛΟΤ EN 934.06/A1 Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 6 : Sampling, conformity 
control and evaluation of conformity - Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων 
και ενεμάτων - Μέρος 6 : Δειγματοληψία, έλεγχος συμμόρφωσης και 
εκτίμηση της συμμόρφωσης 

ΕΛΟΤ EN 934.04 E3  Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 4: Admixtures for grout for 
prestressing tendons - Definitions, requirements, conformity, marking and 
labelling - Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 4: 
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Πρόσθετα ενεμάτων για προεντεταμένους τένοντες - Ορισμοί, απαιτήσεις, 
συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση 

ΕΛΟΤ ΕΝ 206 Concrete - Specification, performance, production and conformity - 
Σκυρόδεμα - Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση 

ΕΛΟΤ EN 12620+A1 Aggregates for concrete - Αδρανή σκυροδεμάτων 

ΕΛΟΤ EN 1008  Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing 
the suitability of water, including water recovered from processes in the 
concrete industry, as mixing water for concrete – Νερό ανάμιξης 
σκυροδέματος - Προδιαγραφή για δειγματοληψία, έλεγχο και αξιολόγηση της 
καταλληλότητας του νερού, συμπεριλαμβανομένου του νερού που ανακτάται 
από διεργασίες στη βιομηχανία σκυροδέματος, για τη χρήση του ως νερό 
ανάμιξης σκυροδέματος 

ΕΛΟΤ EN 932.01 Tests for general properties of aggregates - Part 1: Methods for sampling - 
Δοκιμές για τον προσδιορισμό των γενικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 
1: Μέθοδος δειγματοληψίας 

ΕΛΟΤ EN 932.02 Tests for general properties of aggregates - Part 2: Methods for reducing 
laboratory samples - Δοκιμές γενικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 2: 
Μέθοδοι μείωσης μεγέθους εργαστηριακού δείγματος 

ΕΛΟΤ EN 932.03 Tests for general properties of aggregates - Part 3: Procedure and 
terminology for simplified petrograpfic description - Δοκιμές για τον 
προσδιορισμό των γενικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 3: Διαδικασία και 
ορολογία για απλοποιημένη πετρογραφική περιγραφή 

EN 12350-1 Testing fresh concrete - Part 1: Sampling - Δοκιμές νωπού σκυροδέματος - 
Μέρος 1: Δειγματοληψία 

ΕΛΟΤ EN 13670 Execution of concrete structures - Κατασκευή έργων από σκυρόδεμα 

ΕΛΟΤ 515 Concreting under low enviromental temperature - Σκυροδέτηση όταν η 
θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαμηλή 

ΕΛΟΤ 517 Cencreting under high enviromental temperature - Σκυροδέτηση όταν η 
θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή 

ΕΛΟΤ EN 397  Industrial safety helmets  -- Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας. 

ΕΛΟΤ EN 166 Ε2  Personal eye-protection - Specifications-- Μέσα ατομικής προστασίας ματιών 
– Προδιαγραφές 

ΕΛΟΤ EN 167 Ε2  Personal eye-protection - Οptical test methods -- Μέσα ατομικής προστασίας 
ματιών - Μέθοδοι οπτικών δοκιμών 

ΕΛΟΤ EN 168 Ε2  Personal eye-protection - Non-optical test methods -- Μέσα ατομικής 
προστασίας ματιών - Μέθοδοι μη οπτικών δοκιμών 

ΕΛΟΤ EN 342  Protective clothing - Ensembles and garments for protection against cold - 
Προστατευτική ενδυμασία - Σύνολα ενδυμασίας και ενδύματα για προστασία 
έναντι ψύχους 

ΕΛΟΤ EN 343+Α1  Protective clothing - Protection against rain - Προστατευτική ενδυμασία - 
Προστασία έναντι βροχής 

ΕΛΟΤ EN ISO 20345 E2  Personal protective equipment - Safety footwear - Μέσα ατομικής 
προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας 

ΕΛΟΤ EN ISO 20347 E2  Personal protective equipment - Occupational footwear - Μέσα ατομικής 
προστασίας - Υποδήματα τύπου εργασίας 
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ΕΛΟΤ EN 388 Ε2  Protective gloves against mechanical risks - Γάντια προστασίας έναντι 
μηχανικών κινδύνων 

ΕΛΟΤ EN 420+A1  Protective gloves - General requirements and test methods - Γάντια 
προστασίας - Γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

ΕΛΟΤ EN 374.01  Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 1: 
Terminology and performance requirements - Γάντια προστασίας έναντι 
χημικών ουσιών και μικροοργανισμών - Μέρος 1: Ορολογία και απαιτήσεις 
απόδοσης 

ΕΛΟΤ EN 374.02  Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 2: 
Determination of resistance to penetration - Γάντια προστασίας έναντι 
χημικών ουσιών και μικροοργανισμών - Μέρος 2: Προσδιορισμός της 
αντίστασης στη διείσδυση 

ΕΛΟΤ EN 374.03  Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 3: 
determination of resistance to permeation by chemicals - Γάντια προστασίας 
από χημικά και μικροοργανισμούς - Μέρος 3: προσδιορισμός της αντίστασης 
στη διαπερατότητα από χημικά  

ΕΛΟΤ EN 458  Hearing protectors - Recommendations for selection use care and 
maintenance - Guidance document. - Μέσα προστασίας της ακοής - 
Συστάσεις για την επιλογή, τη χρήση, τη φροντίδα και την συντήρηση - 
Έγγραφο καθοδήγησης 

ΕΛΟΤ ΕΝ 352-01 Hearing protectors – Safety requirements and testing - Part 1: ear muffs -
Μέσα προστασίας της ακοής - Απαιτήσεις ασφάλειας και δοκιμές - Μέρος 1: 
Ωτασπίδες   

ΕΛΟΤ ΕΝ 352.02 Hearing protectors – Safety requirements and testing - Part 2: Earplugs - 
Προστατευτικά ακοής- Απαιτήσεις ασφαλείας και δοκιμή - Μέρος 2: Βύσματα 
αυτιών  

ΕΛΟΤ ΕΝ 352.03 Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 3: Ear- muffs 
attached to an industrial safety helmet - Μέσα προστασίας της ακοής - 
Απαιτήσεις ασφαλείας και δοκιμές - Μέρος 3: Ωτοασπίδες επί βιομηχανικού 
κράνους 

ΦΕΚ 85/Α/07.04.2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο 
εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» 

ΦΕΚ 1312/Β/24.08.2010,  Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).  

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
305/2011. 

 

 

Κανονισμός  (ΕΕ) αριθ. 
568/2014 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων 
εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την 
κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 568/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
της 18ης Φεβρουαρίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος V του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά την αξιολόγηση και την επαλήθευση της 
σταθερότητας της επίδοσης των δομικών προϊόντων 

 

3. Όροι και ορισμοί  

Με τον όρο συντήρηση του σκυροδέματος νοείται στην Προδιαγραφή αυτή, το σύνολο των μέτρων που 
πρέπει να ληφθούν για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα μετά την διάστρωσή του για να αποφευχθεί 
σημαντική εξάτμιση της περιεχόμενης υγρασίας του και να ελεγχθούν οι θερμοκρασιακές επιδράσεις, οι 



6/18   

εσωτερικές και του περιβάλλοντος σε αυτό. Με τα μέτρα αυτά επιδιώκεται η επίτευξη απρόσκοπτης 
ενυδάτωσης του τσιμέντου και των άλλων ενδεχομένως πρόσθετων συναφών «συνδετικών κονιών» και ο 
έλεγχος των επιδράσεων στο σκυρόδεμα των θερμοκρασιακών μεταβολών του περιβάλλοντος. Δεν 
συμπεριλαμβάνονται στην Προδιαγραφή αυτή τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία 
του σκυροδέματος από κρούσεις, δονήσεις, ταλαντώσεις, ή άλλες εξωτερικές αιτίες οι οποίες μπορεί να 
προκαλέσουν βλάβες στο νεαρό σκυρόδεμα. 

Απώλεια υγρασίας, από το νωπό σκυρόδεμα ή από το σκυρόδεμα νεαρής ηλικίας, αν δεν ληφθούν 
κατάλληλα μέτρα προστασίας, προκαλεί στη ζώνη που λαμβάνει χώρα, αναστολή της ενυδάτωσης ή/και 
συστολή συνοδευόμενη ενδεχομένως από ρηγμάτωση. 

Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος μπορεί επίσης να προκαλέσει σημαντικές βλάβες στο νεαρό 
σκυρόδεμα λόγω ασύμβατων παραμορφώσεων μεταξύ των εξωτερικών και εσωτερικών στρωμάτων του 
σκυροδέματος.  

Ειδικότερα, απαιτούνται πρόσθετα μέτρα σε περιπτώσεις σκυροδέτησης όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλή 
και όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή για τα οποία γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην Προδιαγραφή αυτή (παρ. 
6 και 7 αντίστοιχα) αλλά και στον ΚΤΣ.  

Η αναστολή (μερική ή ολική) της ενυδάτωσης έχει ως συνέπεια να προκύψει σκυρόδεμα με αυξημένο 
πορώδες γεγονός, που πρωτίστως μειώνει σημαντικά την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος (σε 
περιβαλλοντικές δράσεις και σε δράσεις διαβρωτικών ουσιών) και την προστασία από διάβρωση που 
προσφέρει στον οπλισμό. Άλλες συνέπειες της αναστολής της ενυδάτωσης είναι η μείωση της αντοχής, 
της αντίστασης σε απότριψη και η αύξηση της διαπερατότητας σε υγρά και αέρια. 

Οι ρηγματώσεις που ενδεχομένως δημιουργούνται λόγω ανεξέλεγκτης ξήρανσης του νωπού ή νεαρού 
σκυροδέματος ή λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών στρωμάτων του 
σκυροδέματος έχουν τις εξής επιπτώσεις: 

α)  αυξάνουν την διαπερατότητα του σκυροδέματος και επομένως μειώνουν δραστικά την 
ανθεκτικότητά του και την προστασία που μπορεί να προσφέρει στον οπλισμό  

β)  μειώνουν την λειτουργικότητα του δομικού στοιχείου και  

γ)  σε ορισμένες περιπτώσεις μειώνουν την φέρουσα ικανότητα του στοιχείου ή και οδηγούν σε αύξηση 
των παραμορφώσεων. 

 

4. Απαιτήσεις  

Η συντήρηση είναι υποχρεωτική για κάθε έργο. Αρχίζει αμέσως μετά την διάστρωση και πρέπει να διαρκεί 
για χρονικό διάστημα που εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες, τις ειδικές απαιτήσεις του έργου, τη 
σύνθεση του σκυροδέματος (τσιμέντο, αδρανή, πρόσθετα, λόγω Ν/Τ) και τη μέθοδο κατασκευής, όπως 
αναλυτικότερα αναφέρεται στη παράγραφο 5. 

4.1 Νερό συντήρησης 

Το νερό συντήρησης πρέπει να είναι καθαρό και να μη περιέχει συστατικά με δυσμενή επίπτωση στην 
αντοχή, στην ανθεκτικότητα και στον οπλισμό. Πρέπει να είναι σύμφωνο με το Πρότυπο EN 1008. 

Γενικά το πόσιμο νερό από δίκτυο ύδρευσης ή από πόσιμη πηγή νερού ή γενικά το νερό που 
χρησιμοποιείται για αρκετό χρονικό διάστημα για την παρασκευή του σκυροδέματος χωρίς να έχουν 
παρουσιαστεί προβλήματα, είναι κατάλληλο. Επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα δεν πρέπει να προέρχονται 
από βιομηχανικά απόβλητα και να μη περιέχουν ζωικά απορρίμματα, σάκχαρα, έλαια, λιπαρές ουσίες η 
ανθρακικό κάλιο.  

Το θαλασσινό νερό είναι ακατάλληλο για συντήρηση σκυροδέματος που έχει ενσωματούμενα μεταλλικά 
στοιχεία. Επιτρέπεται σε κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα, χωρίς απαιτήσεις εμφάνισης και το οποίο 
δεν έρχεται σε άμεση επαφή με στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος ή προεντεταμένου σκυροδέματος.    

Για την αποφυγή του κινδύνου πρόκλησης θερμικού πλήγματος, δεν επιτρέπεται η χρήση νερού 
θερμοκρασίας μικρότερης κατά 11

ο
C εκείνης του σκυροδέματος. 
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4.2 Λινάτσες 

Οι λινάτσες (ή υφάσματα ή γιούτινα φύλλα) μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οριζόντιες και κατακόρυφες 
επιφάνειες, πρέπει να έχουν μεγάλη απορροφητική ικανότητα ώστε να συγκρατούν νερό και να είναι 
καθαρές χωρίς επιβλαβείς ουσίες (σάκχαρα, λιπάσματα) και χωρίς ουσίες που πιθανόν να 
διαφοροποιήσουν το χρώμα του σκυροδέματος. Για την αφαίρεση των βλαπτικών ουσιών πριν την 
τοποθέτηση τους πρέπει να ξεπλένονται με νερό.  

Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με λινάτσες διπλού πάχους, οι οποίες συγκρατούν περισσότερο 
νερό και διαβρέχονται σε αραιότερα χρονικά διαστήματα.  

4.3 Πλαστικά φύλλα 

Τα πλαστικά φύλλα έχουν μικρό βάρος και διατίθενται σε διαφανή, λευκή ή μαύρη απόχρωση και πρέπει 
να έχουν ελάχιστο πάχος 0,10 mm. Σκουρόχρωμα φύλλα χρησιμοποιούνται όταν η θερμοκρασία 
περιβάλλοντος είναι κάτω από 15

ο
 C ενώ λευκά και ανοιχτόχρωμα που αντανακλούν την ηλιακή 

ακτινοβολία χρησιμοποιούνται την θερινή περίοδο όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 30
ο
 C. Διαφανή 

φύλλα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε επιφάνειες σκυροδέματος οι οποίες δέχονται ηλιακή 
ακτινοβολία διότι συμβάλλουν στην αύξηση της θερμοκρασίας του σκυροδέματος (φαινόμενο 
θερμοκηπίου). 

4.4 Αδιάβροχο ενισχυμένο χαρτί 

Χρησιμοποιούνται όπως και τα πλαστικά φύλλα και δεν προκαλούν φθορές στην επιφάνεια του 
σκυροδέματος. Το αδιάβροχο ενισχυμένο χαρτί αποτελείται από ειδικό  χαρτί δυο στρώσεων 
συγκολλημένων μεταξύ τους και ενισχυμένων με ίνες. Είναι κατάλληλα επεξεργασμένα και έχουν αντοχή 
σε ύγρανση και ξήρανση. 

4.5 Ειδικά υγρά που σχηματίζουν επιφανειακή μεμβράνη (Χημικά υγρά συντήρησης) 

Τα ειδικά υγρά ψεκάζονται στην επιφάνεια του σκυροδέματος και όταν στεγνώσουν σχηματίζουν έναν 
αρκετά αδιάβροχο υμένα που επιβραδύνει την απώλεια της υγρασίας από το σκυρόδεμα.  

Διακρίνονται σε κατηγορίες σύμφωνα  

α)  με την παρουσία ή όχι χρωστικής ουσίας που δημιουργεί αντανακλαστικές επιφάνειες  

β)  την αποτελεσματικότητά τους να συγκρατήσουν την υγρασία,  

γ)  την δυνατότητά τους να διασπώνται και να απομακρύνονται εύκολα από την επιφάνεια χωρίς να 
δημιουργούν προβλήματα στην συγκόλληση άλλων στοιχείων στην επιφάνεια του σκυροδέματος 
(πχ πλακάκια επιστρώσεις με κονιάματα κλπ).  

Οι χρωστικές ουσίες βοηθούν στην πράξη να κριθεί αν έχει επιτευχθεί ομοιόμορφη και πλήρης κάλυψη, 
συμβάλλουν στην αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας και ελαττώνουν την απορρόφηση της 
θερμότητας από την επιφάνεια του σκυροδέματος. Τα ειδικά υγρά πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
του Προτύπου ASTM C-309. 

 

5. Μέθοδοι συντήρησης 

5.1. Γενικά 

Οι μέθοδοι συντήρησης περιλαμβάνουν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για: 

1. τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών υγρασίας και θερμοκρασίας για την απρόσκοπτη 
ενυδάτωση του τσιμέντου. 

2. την αποφυγή ρηγματώσεων οφειλόμενων σε παρεμποδιζόμενες θερμοκρασιακές 
συστολοδιαστολές του νωπού ή μερικώς σκληρυμένου σκυροδέματος (μεταβολές της 
θερμοκρασίας του περιβάλλοντος σε σχέση με την κατανομή της θερμοκρασίας στη μάζα του 
σκυροδέματος ή συστολή νωπού ή μερικώς σκληρυμένου σκυροδέματος από εξάτμιση του 
περιεχόμενου νερού). 
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Τονίζεται ότι η συντήρηση πρέπει να εφαρμόζεται εξίσου τόσο στις οριζόντιες όσο και στις κατακόρυφες 
επιφάνειες, ιδιαίτερα δε επισημαίνεται η συμβολή της συντήρησης στην ανθεκτικότητα του σκυροδέματος 
και επομένως η σημασία της για τα υποστυλώματα, τους κόμβους και άλλα στατικώς σημαντικές περιοχές 
των κατασκευών. 

Οι κατάλληλες συνθήκες υγρασίας του σκυροδέματος εξασφαλίζονται με μεθόδους που: 

 δεν επιτρέπουν ή επιβραδύνουν την εξάτμιση του νερού του σκυροδέματος, 

 που διατηρούν την περιεκτικότητα σε νερό του σκυροδέματος. 

Οι κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας για την ενυδάτωση του τσιμέντου εξασφαλίζονται σύμφωνα με τις 
οδηγίες που δίνονται στην § 5.4 για συνήθεις θερμοκρασίες σκυροδέματος (0

0
 C<Θ<32

0
 C), στην § 5.5 για 

χαμηλές θερμοκρασίες (Θ<0
0 

C) και στην § 5.6 για υψηλές θερμοκρασίες. Στην § 6 δίνονται οι οδηγίες για 
την αποφυγή θερμοκρασιακών ή άλλων ρηγματώσεων. 

5.2 Μέθοδοι που δεν επιτρέπουν ή επιβραδύνουν την εξάτμιση του νερού του 
σκυροδέματος 

Για επιβράδυνση της εξάτμισης και συγκράτηση της υγρασίας χρησιμοποιούνται αδιάβροχα φύλλα 
(πλαστικά, σκληρυμένο χαρτί) ή ειδικά χημικά υγρά που τοποθετούνται ή ψεκάζονται στην επιφάνεια του 
σκυροδέματος.  

Τα πλαστικά και αδιάβροχα ενισχυμένα φύλλα διαστρώνονται σε όλες τις επιφάνειες του 
σκυροδέματος, έτσι ώστε να καλύπτουν πλήρως  το σκυρόδεμα. Η επαφή διευκολύνεται αν στην 
επιφάνεια του σκυροδέματος υπάρχει ελεύθερο επιφανειακό νερό. Τα πλαστικά φύλλα πρέπει στις 
ενώσεις να επικαλύπτονται σε πλάτος τουλάχιστον 30 cm και να συγκρατούνται σταθερά πάνω στην 
επιφάνεια του σκυροδέματος με κατάλληλες διατάξεις.  

Σε περιπτώσεις πλακών επί εδάφους πρέπει να επικαλύπτονται και οι κατακόρυφες επιφάνειες. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δίνεται στην πλήρη επικάλυψη των γωνιών και στην σταθερή στήριξη των πλαστικών 
φύλλων, ώστε αυτά να μην ανασηκώνονται από τον άνεμο ή από άλλες αιτίες. Σημειώνεται ότι τα 
πλαστικά φύλλα πρέπει να είναι τεντωμένα και να μην έχουν πτυχώσεις διότι είναι δυνατόν να 
δημιουργηθούν γεωμετρικές και χρωματικές αλλοιώσεις στην επιφάνεια. 

Αναφέρεται επίσης, ότι η επαφή των πλαστικών φύλλων με την επιφάνεια του νωπού σκυροδέματος 
μπορεί να αλλοιώσει την επιφανειακή υφή αυτού όταν το σκυρόδεμα είναι πολύ νεαρό και 
παραμορφώνεται πολύ εύκολα. Στις περιπτώσεις αυτές η επικάλυψη γίνεται μετά από κάποιο χρονικό 
διάστημα κατά το οποίο το σκυρόδεμα «έχει τραβήξει» αρκετά, ώστε να μην αλλοιώνεται η υφή της 
επιφάνειάς του.  

Στο διάστημα αυτό για την αποφυγή επιφανειακής ρηγμάτωσης στο νωπό σκυρόδεμα πρέπει να 
παρεμποδίζεται η εξάτμιση του νερού του σκυροδέματος με δημιουργία εκνεφωμένης ατμόσφαιρας στην 
περιοχή πάνω από την επιφάνεια του σκυροδέματος με νερό υπό μορφή νέφους ώστε να μην αλλοιώνεται 
η επιφάνειά του από την πτώση σταγόνων νερού (βλ. παρ 4.2.2 «συντήρηση με νερό»).  

Τα κατακόρυφα στοιχεία, όπως υποστυλώματα, τοιχία κλπ, μετά την αφαίρεση των πλευρικών στοιχείων 
πρέπει να καλύπτονται με πλαστικά φύλλα, τα οποία θα περιβάλλουν το στοιχείο ή θα στερεώνονται στην 
ελεύθερη επιφάνεια του σκυροδέματος, κατά τρόπο ώστε να εμποδίζουν την εξάτμιση, (κατ’ αντιστοιχία με 
τα οριζόντια στοιχεία). Συνιστάται να καθυστερήσει όσο είναι πρακτικά δυνατόν η αφαίρεση των πλαϊνών 
των ξυλοτύπων και να διαβρέχονται αυτοί για να μην απορροφήσουν νερό από το σκυρόδεμα σε 
περίπτωση που λόγω ξηρού περιβάλλοντος στεγνώσουν. 

Σε περιπτώσεις ξηρού και θερμού καιρού η διαβροχή των τύπων, κατά το διάστημα που αυτοί δεν έχουν 
αφαιρεθεί, είναι απαραίτητη. 

Τα πλαστικά φύλλα επαναχρησιμοποιούνται όσο είναι ικανά να συγκρατούν την υγρασία και τυχόν ζημιές 
επισκευάζονται με ειδική κόλλα.   

Τα ειδικά υγρά ψεκάζονται στην επιφάνεια του σκυροδέματος, περίπου μια ώρα μετά την σκυροδέτηση 
και όταν στεγνώσουν σχηματίζουν στεγανή μεμβράνη που επιβραδύνει την απώλεια της υγρασίας από το 
σκυρόδεμα.  
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Πρέπει να αποφεύγεται να ψεκάζονται στο στάδιο της εξίδρωσης ή σε σκυρόδεμα με ορατό νερό στην 
επιφάνειά του. Κρίσιμο σημείο για την πλήρη απόδοση των υλικών και την επίτευξη της μέγιστης 
απόδοσης, είναι ο ψεκασμός της επιφάνειας στον κατάλληλο χρόνο. Ψεκάζονται αμέσως μετά την 
εξάτμιση του νερού από την επιφάνεια του σκυροδέματος και την εξαφάνιση της γυαλάδας.  

Πρόωρη εφαρμογή διαλύει τα ειδικά υγρά οπότε μειώνεται η αποτελεσματικότητά τους ή απαιτούνται 
μεγαλύτερες ποσότητες υλικού για την ίδια αποτελεσματικότητα, ενώ καθυστέρηση της εφαρμογής έχει 
σαν αποτέλεσμα την απορρόφηση τους από το σκυρόδεμα με τα ίδια αποτελέσματα.  

Σε δύσκολες περιπτώσεις ρηγμάτωσης πλαστικού σκυροδέματος είναι προτιμότερο ο ψεκασμός να γίνεται 
πριν εξατμιστεί το επιφανειακό νερό πλήρως αλλά υπάρχει ακόμη μια μικρή επιφανειακή «γυαλάδα». 
Όπου είναι εφικτό για ομοιόμορφη και πλήρη κάλυψη της επιφάνειας εφαρμόζονται σε δυο στρώσεις, 
κάθετες μεταξύ τους, ενδεχομένοως και με διαφορετική απόχρωση στρώσεως. 

 Η χρήση έγχρωμων υγρών συντήρησης διευκολύνει τον έλεγχο της ομοιομορφίας του ψεκασμού από την 
ομοιομορφία του χρώματος της ψεκασμένης επιφάνειας. Σε επιφάνειες οι οποίες δέχονται ηλιακή 
ακτινοβολία πρέπει να ψεκάζεται υγρό συντήρησης με ανακλαστικές ιδιότητες (χρώμα λευκό ή αλουμινίου) 
για την ελαχιστοποίηση της αύξησης της θερμοκρασίας λόγω ακτινοβολίας. 

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των καταλλήλων υγρών των οποίων η απόδοση 
διαφοροποιείται ανάλογα με την σύνθεση του υγρού συντήρησης. Αναμειγνύονται πριν την χρήση τους και 
εφαρμόζονται ομοιόμορφα σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού. 

Ανάλογα με τον τύπο του υλικού και τις οδηγίες του παραγωγού εφαρμόζονται με το χέρι ή με μηχανή 
ψεκασμού με κατάλληλα ακροφύσια και πίεση 0,2 – 0,7 MPa. Σε μεγάλες επιφάνειες, για μεγαλύτερη 
ταχύτητα και ομοιόμορφη διασπορά του υλικού προτείνεται η χρήση μηχανής ψεκασμού ενώ για μικρές 
επισκευές μπορεί να εφαρμόζεται με πλατύ μαλακό πινέλο ή ρολό. Όταν η αδρότητα της ψεκαζόμενης 
επιφάνειας είναι μεγαλύτερη από την συνηθισμένη (π.χ. δάπεδα με αντιολισθητικές ιδιότητες ή επιφάνειες 
με ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις), τότε απαιτείται να ψεκάζεται μεγαλύτερη ποσότητα υλικού για 
να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη κάλυψη, σύμφωνα με τα τεχνικά φυλλάδια του υλικού. 

5.3 Μέθοδοι που υποκαθιστούν το νερό που εξατμίζεται 

Κατάλληλες συνθήκες υγρασίας επιτυγχάνονται με συνεχή ή διακεκομμένη αλλά συχνή σε τακτά 
διαστήματα διαβροχή της επιφάνειας του σκυροδέματος με νερό, με πλημμύρισμα, με ατμό ή με  
επικάλυψη της επιφάνειας με συνεχώς διαβρεχόμενη λινάτσα, ύφασμα ή γιούτα.  

Η συντήρηση με υγρές λινάτσες έχει το πλεονέκτημα ότι προφυλάσσει ταυτόχρονα το σκυρόδεμα από την 
ηλιακή ακτινοβολία και την συνεπακόλουθη αύξηση της θερμοκρασίας του. Η απλή διαβροχή της 
επιφάνειας μπορεί να διατηρεί την επιφάνεια σε χαμηλή σχετικώς θερμοκρασία λόγω εξάτμισης αλλά 
ενίοτε σε περιπτώσεις κακής εφαρμογής, μπορεί να προκαλέσει ρηγματώσεις λόγω απότομων 
θερμοκρασιακών και υγρασιακών μεταβολών (θερμοκρασιακές και υγρασιακές συστολοδιαστολές). 

Συντήρηση με νερό: Η συντήρηση με νερό είναι οικονομική, γρήγορη, αποδοτική μέθοδος και είναι 
προτιμητέα όταν δεν  παρεμποδίζει την εξέλιξη των εργασιών.  

Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι η σποραδική διαβροχή είναι δυνατόν να προκαλέσει επιφανειακές 
ρηγματώσεις λόγω πρόκλησης θερμικού πλήγματος στο σκυρόδεμα (διαβροχή τις μεσημβρινές ώρες σε 
επιφάνεια ήδη ξηραμένη και εκτεθειμένη στον ήλιο). Η διακεκομμένη διαβροχή πρέπει να γίνεται σε συχνά 
διαστήματα πριν να ξηρανθεί και θερμανθεί η επιφάνεια του σκυροδέματος και για τον σκοπό αυτό τα 
αυτόματα ψεκαστικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για πότισμα έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά 
υπό την προϋπόθεση ότι η επιφάνεια του σκυροδέματος δεν αλλοιώνεται από τις σταγόνες του νερού που 
πέφτουν με δύναμη.  

Επισημαίνεται η ανάγκη να γίνεται η διαβροχή κατά ομοιόμορφο τρόπο, έτσι ώστε η κατασκευή να δέχεται 
την ίδια συντήρηση σε όλα τα σημεία και επίσης να αποφεύγονται τυχόν διαφορετικές υγρασιακής φύσεως 
παραμορφώσεις από θέση σε θέση.  

Αν η εφαρμογή της διαβροχής πρέπει να γίνει όταν το σκυρόδεμα είναι ακόμη εύκολα παραμορφώσιμο 
από τις σταγόνες του νερού, τότε πρέπει να χρησιμοποιούνται μηχανήματα εκνέφωσης, τα οποία 
παράγουν ιδιαίτερα μικρά σταγονίδια νερού που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα αμέσως πάνω από την 
επιφάνεια του σκυροδέματος και εμποδίζουν την εξάτμιση του νερού του σκυροδέματος. Η εκνέφωση 
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παράγεται με ειδικά ακροφύσια και το παραγόμενο νέφος πρέπει να κατευθύνεται πάνω από την 
επιφάνεια του σκυροδέματος και όχι κατευθείαν πάνω σε αυτή, είναι δε αποτελεσματική όσο διάστημα 
υπάρχει. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα αποφυγής ύπαρξης ρεύματος αέρα πάνω 
από την επιφάνεια του σκυροδέματος. Όταν το σκυρόδεμα αποκτήσει τέτοια αντοχή ώστε να μην 
αλλοιώνεται η επιφάνειά του από την πτώση σταγόνων νερού, τότε η εκνέφωση σταματάει και η 
συντήρηση γίνεται με διαβροχή δια  ψεκασμού.  

Επιβάλλεται επιτήρηση των εργασιών για την καλή λειτουργία του ψεκαστικού συστήματος και 
απρόσκοπτης τροφοδοσίας του νερού. 

Η συντήρηση οριζόντιων επιφανειών μπορεί να γίνει, επίσης με πλημμύρισμα με την βοήθεια περιμετρικής 
ανύψωσης με χτίσιμο μίας σειράς τούβλων.  

Συντήρηση με λινάτσες: Αν στην Σύμβαση του έργου δεν αναφέρεται διαφορετικά και αν δεν 
προβλέπεται παγετός οπότε ισχύουν τα αναφερόμενα στη παρ 6, η συντήρηση θα γίνεται με υγρές 
λινάτσες. 

Οι λινάτσες τοποθετούνται αφού το σκυρόδεμα αποκτήσει τέτοια αντοχή, ώστε να μην προκαλείται 
αλλοίωση στην επιφάνεια του, και διατηρούνται υγρές με τακτά καταβρέγματα. Όλες οι ελεύθερες 
επιφάνειες του σκυροδέματος πρέπει να καλύπτονται με λινάτσες, οι δε τυχόν αναγκαίες εργασίες 
(μετακίνηση προσωπικού) πρέπει να γίνονται πάνω στις λινάτσες. Ομοίως, οι κατακόρυφες επιφάνειες 
μετά την απομάκρυνση του ξυλοτύπου καλύπτονται πλήρως με υγρές λινάτσες που διατηρούνται υγρές με 
συχνά καταβρέγματα. 

Οι λινάτσες διατηρούνται συνεχώς υγρές για τουλάχιστον 7 ημέρες και στη συνέχεια παραμένουν στην 
επιφάνεια του σκυροδέματος για άλλες 7 ημέρες χωρίς κατ’ ανάγκη να καταβρέχονται. Αν οι λινάτσες 
απομακρυνθούν πριν από τη συμπλήρωση 14 ημερών από τη διάστρωση, για το χρονικό διάστημα από 7 
μέχρι 14 ημέρες, το σκυρόδεμα θα διαβρέχεται μέχρι κορεσμού της επιφάνειάς του δύο φορές την ημέρα 
και από τις 14 έως τις 28 ημέρες μία φορά την ημέρα. 

5.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την διάρκεια συντήρησης 

H διάρκεια της συντήρησης εξαρτάται από τον τύπο και την ποσότητα του τσιμέντου, τον λόγο Ν/Τ, τα 
χαρακτηριστικά των αδρανών, τα χημικά πρόσθετα, την θερμοκρασία σκυροδέματος, την συμπύκνωση 
και την αποδοτικότητα της μεθόδου συντήρησης για την συγκράτηση της υγρασίας. Εξαρτάται επίσης από 
τις περιβαλλοντικές συνθήκες, τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία, και κυρίως από τον συνδυασμό 
θερμοκρασίας υγρασίας και ανέμου (που επιταχύνει την εξάτμιση).  

Στα συνηθισμένα έργα η συντήρηση με λινάτσες που διατηρούνται συνεχώς υγρές, προβλέπεται να 
διαρκεί 7 ημέρες, εκτός αν άλλως ορίζεται από την Μελέτη. Για σκυροδέματα που σχεδιάζονται να είναι 
ανθεκτικά σε επιφανειακή φθορά, ή μειωμένης υδατοπερατότητας, ή ανθεκτικά σε χημικές προσβολές, η 
εντατική συντήρηση πρέπει να έχει διπλάσιο χρόνο, ήτοι 14 ημέρες ή εκτός αν άλλως ορίζεται από την 
Μελέτη. 

Όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές από πλευράς θερμοκρασίας και υγρασίας και δεν παρουσιάζεται 
εξάτμιση του νερού τότε δεν απαιτείται εντατική συντήρηση. Οι καιρικές όμως συνθήκες μεταβάλλονται σε 
ωριαία και ημερήσια βάση αισθητά και επομένως δεν είναι δυνατόν να υιοθετηθούν οδηγίες με γενική ισχύ. 

Η απόδοση των μέτρων συντήρησης και η πρόοδος της σκλήρυνσης του σκυροδέματος επί τόπου μπορεί 
να εκτιμηθεί με δοκίμια τα οποία παραμένουν δίπλα στο έργο «δοκίμια έργου» (ΚΤΣ) καθώς και με 
θερμόμετρα και υγρόμετρα (συνήθως με ηλεκτρονική καταγραφή) τα οποία ενσωματώνονται σε 
κατάλληλες θέσεις στο έργο και με βάση την αρχή της «ωρίμανσης» βοηθούν στην εκτίμηση της επί τόπου 
αντοχής ενώ παράλληλα καταγράφουν την πορεία της υγρασίας του σκυροδέματος. 

5.5. Πρόσθετα μέτρα συντήρησης όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλή  

Όταν οι θερμοκρασίες του περιβάλλοντος κατά την σκυροδέτηση είναι μικρότερες από +5
ο 

C πρέπει να 
λαμβάνονται ειδικά πρόσθετα μέτρα για την σύνθεση, την παραγωγή, την διάστρωση και την συντήρηση 
του σκυροδέματος τα οποία αναπτύσσονται στο ΕΛΟΤ – 515 και τις απαιτήσεις του ΚΤΣ. Η θερμοκρασία 
του σκυροδέματος κατά την διάστρωση και κατά την συντήρηση πρέπει να είναι η προβλεπόμενη από τον 
Πίνακα 1: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :  Απαιτούμενες θερμοκρασίες συντήρησης σκυροδέματος και διάρκεια αυτών σε περιπτώσεις 

σκυροδέτησης με χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος 
 

Σκυρόδεμα 
Θερμοκρασία 

περιβάλλοντος t° C 

Λεπτές 
διατομές 

Συνήθεις 
διατομές 

Μεγάλες 
διατομές 

 
Σκυρόδεμα με μέγιστο κόκκο αδρανούς 

<20mm <31.5mm <63mm 

 

-3
0 

C<t<5
0
 C 

Απαιτούμενη θερμοκρασία 

 13°C 10°C 7°C 

Αφόρτιστο και μη εκτεθειμένο 
Διάρκεια συντήρησης σε ημέρες 

3*  2** 3*  2** 3*  2** 

Αφόρτιστο ή φορτισμένο και εκτεθειμένο 4* 3** 4*  3** 4*  3** 

* Τσιμέντα κατηγορίας αντοχής 32.5 ή 42.5,  
** Τσιμέντα  κατηγορίας αντοχής 52.5 

Για να διατηρηθεί η θερμοκρασία κατά την συντήρηση στα αναγραφόμενα επίπεδα πρέπει να ληφθούν 
κατάλληλα προστατευτικά μέτρα τα οποία περιλαμβάνουν εκτός από μέτρα που αφορούν την σύνθεση και 
την παρασκευή του σκυροδέματος (αύξηση της ποσότητας του τσιμέντου, χρήση τσιμέντων τύπου R, 
χρήση ταχυπηκτικών προσθέτων, θέρμανση των υλικών – κυρίως νερού κ.λπ.) και μέτρα που αφορούν 
την προφύλαξη του διαστρωθέντος σκυροδέματος, έτσι ώστε η θερμοκρασία του να μην κατέλθει κάτω 
από τις αναγραφόμενες τιμές. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν κάλυψη των στοιχείων του δομήματος με 
στρώσεις από κατάλληλα μονωτικά υλικά με ιδιαίτερη μέριμνα στα στοιχεία μικρών διαστάσεων τα οποία 
είναι περισσότερο ευπαθή.  

Ως μονωτικά υλικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί πληθώρα υλικών όπως πχ λινάτσες, υφάσματα, φύλλα 
πολυαιθυλενίου σε συνδυασμό με κάλυψη με άμμο ή άχυρα, διογκωμένη πολυστερίνη, φύλλα αφρώδους 
βινυλίου, αφρός πολυουρεθάνης και άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται ως μονωτικά.  

Σε άλλες περιπτώσεις καλύπτεται το δόμημα εξωτερικά με πλαστικά φύλλα και εσωτερικά θερμαίνεται ο 
χώρος με κατάλληλα θερμαντικά σώματα. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να δοθεί προσοχή σε ενδεχόμενη 
εκπομπή CO2 και στην συνεπαγόμενη ενανθράκωση του νεαρού σκυροδέματος. 

Οι χρόνοι προφύλαξης που αναγράφονται στον Πίνακα 1 αναφέρονται σε σκυροδέματα με αερακτικό 
πρόσθετο, σε αντίθετη περίπτωση οι χρόνοι διπλασιάζονται. Επίσης οι χρόνοι αυτοί προϋποθέτουν ότι το 
σκυρόδεμα αποκτά κατά την διάρκεια της προφύλαξης θλιπτική αντοχή 5,00  MPa, γεγονός που εξαρτάται 
από πολλούς παράγοντες, όπως από την επικρατούσα θερμοκρασία, τον τύπο και την κατηγορία 
ανάπτυξης αντοχής του τσιμέντου κ.α.  

Αν το σκυρόδεμα δεν αποκτήσει την αντοχή  αυτή ο χρόνος προφύλαξης πρέπει να παρατείνεται. Αν το 
σκυρόδεμα μετά την περίοδο προφύλαξης εκτεθεί σε επανειλημμένους κύκλους ψύξεως κάτω του 
μηδενός και  απόψυξης, ενώ βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση κορεσμού, τότε η προφύλαξή του από την 
ψύξη πρέπει να συνεχιστεί μέχρις ότου αποκτήσει αντοχή σε θλίψη  τουλάχιστον 24,00 MPa για να μην 
διατρέχει κίνδυνο βλαβών. Για να μπορεί να αντεπεξέλθει στην θερμική καταπόνηση που δημιουργούν τα 
αντιπαγωτικά άλατα θα πρέπει να έχει αντοχή σε θλίψη μεγαλύτερη από 31,00 MPa. Η αντοχή του 
σκυροδέματος επί τόπου εκτιμάται με δοκίμια έργου (ΚΤΣ). 

Ο χρόνος διατηρήσεως των τύπων προσαρμόζεται ή παρατείνεται αναλόγως.  

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αποφυγή ξήρανσης της επιφάνειας του σκυροδέματος.  Κατά την 
διάρκεια των χαμηλών θερμοκρασιών  είναι πιθανόν ο συνδυασμός σχετικώς υψηλής θερμοκρασίας 
σκυροδέματος (7-10 

ο
C) με τη χαμηλή θερμοκρασία και σχετική υγρασία  περιβάλλοντος (ΣΥ <40%) να 

προκαλέσει ταχεία εξάτμιση του σκυροδέματος και πρόκληση ρηγματώσεων «νωπού σκυροδέματος». H 
διαβροχή με νερό στις περιπτώσεις αυτές δεν αποτελεί πρακτική λύση, λόγω του κινδύνου δημιουργίας 
πάγου, κυρίως στις θέσεις όπου το επιπλέον νερό απορρέει. Η άμεση κάλυψη με πλαστικά φύλλα 
θεωρείται ότι παρουσιάζει πολλά πρακτικά πλεονεκτήματα. 
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5.6. Πρόσθετα μέτρα συντήρησης όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή 

Όταν οι θερμοκρασίες του περιβάλλοντος κατά την σκυροδέτηση είναι υψηλή, πράγμα που συμβαίνει 
συνήθως το καλοκαίρι, πρέπει να λαμβάνονται ειδικά πρόσθετα μέτρα για την σύνθεση, την παραγωγή, 
την διάστρωση και την συντήρηση του σκυροδέματος τα οποία αναπτύσσονται στο Πρότυπο : ΕΛΟΤ – 
517. 

Η διαδικασία  παρασκευής και διάστρωσης του σκυροδέματος πρέπει να περιορίζεται χρονικά, ώστε να 
αποφεύγεται η άνοδος της θερμοκρασίας του μίγματος. Ο αριθμός των αρμών διακοπής εργασίας πρέπει 
να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό. Οι επιφάνειες διακοπής εργασίας πρέπει να υφίστανται επιμελημένη 
επεξεργασία, όπως τράχυνση και επικάλυψη με βρεγμένες λινάτσες, για να διατηρηθεί η συγκολλητική 
ικανότητα του σκυροδέματος που έχει ήδη διασρωθεί. 

Επιπλέον, οι υψηλές θερμοκρασίες στο σκυρόδεμα ενέχουν κίνδυνο για  

 ταχύτερη πήξη,  

 ταχεία εξάτμιση του νερού,  

 δημιουργία θερμικών τάσεων, κατά την ψύξη που ενδεχομένως θα επακολουθήσει τις βραδινές ή 
πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας, 

 επίτευξη μικρότερων αντοχών σε μεγάλη ηλικία από εκείνες που επιτυγχάνονται με το ίδιο 
σκυρόδεμα σε κανονική θερμοκρασία. 

Η εξάτμιση του νερού του σκυροδέματος εκτός των κινδύνων που ενέχει για την δημιουργία 
ρηγματώσεων, είναι δυνατόν να στερήσει από τις επιφανειακές στρώσεις του σκυροδέματος το 
απαιτούμενο νερό για την προβλεπόμενη ενυδάτωση. Στις περιπτώσεις αυτές το σκυρόδεμα παρουσιάζει 
μειωμένη ενυδάτωση με συνέπειες στην αντοχή, αλλά κυρίως στην προστασία που παρέχουν οι 
επιφανειακές αυτές στρώσεις στον οπλισμό και στο ίδιο το σκυρόδεμα (αυξημένο πορώδες και αυξημένη 
διαπερατότητα). Είναι επομένως απαραίτητο να εντατικοποιηθούν ή να προσαρμοστούν κατάλληλα τα 
μέτρα για την συντήρηση του σκυροδέματος. 

Αν η συντήρηση γίνεται με διαβροχή, οι υψηλές θερμοκρασίες επιβάλλουν να γίνονται οι ψεκασμοί σε 
συχνότερα διαστήματα γιατί ο ρυθμός εξάτμισης είναι πολύ μεγαλύτερος.  

Ο κίνδυνος εμφάνισης ρηγματώσεων νωπού σκυροδέματος πριν ακόμη ολοκληρωθεί η τελική μόρφωση 
της επιφάνειας είναι μεγάλος. Στις περιπτώσεις αυτές η περιοχή πάνω από την ελεύθερη επιφάνεια του 
σκυροδέματος και όχι κατευθείαν η επιφάνεια του σκυροδέματος, τροφοδοτείται με νερό υπό μορφή πολύ 
μικρών αιωρούμενων σταγονιδίων (εκνεφωμένο νερό). Με τον τρόπο αυτό αυξάνει τοπικά η σχετική 
υγρασία και ελαττώνεται ο ρυθμός εξάτμισης. Αντί της χρήσεως εκνεφωμένου νερού μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί έγκαιρα υγρό συντήρησης για κάλυψη της επιφάνειας και μερική αδιαβροχοποίησή της.  

Εφιστάται η προσοχή ότι στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται υγρό συντήρησης με μεγάλη ικανότητα 
παρεμπόδισης της εξάτμισης λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών. Τα παραπάνω μέτρα είναι 
δυνατόν να πρέπει να συμπληρωθούν με τοποθέτηση αντιανέμιων πετασμάτων για τη μείωση της 
ταχύτητας του ανέμου και σκιαδίων για την προφύλαξη από την ηλιακή ακτινοβολία και την συνεπαγόμενη 
αύξηση της θερμοκρασίας του σκυροδέματος.  

Το σκυρόδεμα πρέπει να προφυλάσσεται από απότομη ελάττωση της θερμοκρασίας, η οποία μπορεί να 
συμβεί λόγω πτώσεως της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος τη νύχτα ή τις πρώτες πρωινές ώρες ή μετά 
από απογευματινή βροχή (ρυθμός μεγαλύτερος από 3

ο 
C/h). Η απότομη αυτή πτώση της θερμοκρασίας 

θα προκαλέσει ρηγμάτωση στο σκυρόδεμα (βλ παρ 6.4)  

 

6. Οδηγίες για την αποφυγή ρηγματώσεων στο νεαρό σκυρόδεμα  

Στο νεαρό σκυρόδεμα παρατηρούνται τα ακόλουθα είδη ρωγμών: 
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6.1. Ρωγμές σκυροδέματος πριν από την πήξη 

Οι ρωγμές αυτές δημιουργούνται όσο το σκυρόδεμα είναι ακόμη εύπλαστο και οφείλονται σε ταχύτατη 
εξάτμιση του επιφανειακού νερού. Όταν οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν  ρυθμό εξάτμισης μεγαλύτερο 
από τον ρυθμό ανόδου νερού από τα κατώτερα στρώματα στην επιφάνεια του σκυροδέματος, λόγω του 
φαινομένου της εξίδρωσης, τότε η απώλεια του νερού από τα επιφανειακά στρώματα δημιουργεί 
παραμορφώσεις από συστολή ξήρανσης, οι οποίες παρεμποδίζονται από τα κατώτερα στρώματα τα 
οποία δεν συστέλλονται.  

Η παρεμπόδιση αυτή δημιουργεί ανάπτυξη εφελκυστικών τάσεων τις οποίες το νεαρό σκυρόδεμα δεν 
μπορεί να  φέρει και ρηγματώνεται (Φωτ 1). Οι ρωγμές αυτές έχουν ακανόνιστο σχήμα (ευθύγραμμες ή 
πολυγωνικές), αρχικά μικρό άνοιγμα και μήκος εκτεινόμενο από μερικά εκατοστά έως μερικά μέτρα με μη 
καθορισμένη κατεύθυνση. Συνήθως έχουν πυκνή διάταξη αλλά υπάρχουν και ρωγμές που μπορεί να 
απέχουν μερικά μέτρα μεταξύ τους. Το βάθος της ρωγμής μπορεί με την πάροδο του χρόνου να 
μεγαλώσει και η ρωγμή να γίνει ακόμη και διαμπερής. 

 

Φωτ 1: Ρηγμάτωση σκυροδέματος σε πλαστική κατάσταση 

Για την αποφυγή των ρηγματώσεων αυτών πρέπει να ληφθούν μέτρα που μειώνουν την ταχύτητα 
εξάτμισης του νερού του σκυροδέματος όπως: 

 Άμεσος ψεκασμός με υλικό συντήρησης,  

 Τοπική μεταβολή  των συνθηκών που ευνοούν την ταχεία εξάτμιση. Αυτό επιτυγχάνεται με έναν ή 
με συνδυασμό των ακολούθων ενεργειών: 

 ψεκασμό του χώρου πάνω από το σκυρόδεμα με νερό υπό μορφή νέφους (εκνεφωμένο 
νερό) για τοπική αύξηση της σχετικής υγρασίας χωρίς να αλλοιώνεται η επιφάνεια του 
σκυροδέματος από την πτώση σταγόνων νερού, 

 τοποθέτηση αντιανεμίων επιφανειών για την μείωση της ταχύτητας του ανέμου, 

 τοποθέτηση σκιαδίων έτσι ώστε να αποφευχθεί η αύξηση της θερμοκρασίας του 
σκυροδέματος από την άμεση ακτινοβολία του ήλιου. 

 Μείωση της θερμοκρασίας του σκυροδέματος κατά την ανάμιξη (μείωση της θερμοκρασίας του 
νερού ή των αδρανών, χρήση πάγου κλπ). 

6.2. Ρωγμές από συνίζηση του σκυροδέματος 

Το σκυρόδεμα ως υλικό σύνθετο έχει την τάση να υφίσταται συνίζηση ακόμα και μετά την συμπύκνωσή 
του, και καθ΄ όσον παραμένει σε πλαστική κατάσταση. Η κατά την κατακόρυφη μετακίνηση της μάζας του 
σκυροδέματος εξαρτάται, μεταξύ των άλλων, από τον βαθμό συμπύκνωσης, από τον χρόνο που αυτό 
βρίσκεται σε πλαστική κατάσταση, από την κοκκομετρική σύνθεσή του και τη διάσταση βάθους του 
στοιχείου.  

Σε περιπτώσεις μικτών διατομών με μεγάλες διαφορές σε πάχος, η συνίζηση αυτή είναι πολύ διαφορετική 
και συχνά, αν δεν ληφθούν κατάλληλα μέτρα, η διαφορά συνίζησης μεταφράζεται σε ρηγμάτωση στις 
περιοχές που συνδέουν τα τμήματα με διαφορετικό βάθος (Σχ. 2α). Σε άλλες περιπτώσεις σε ορισμένες 
θέσεις υπάρχει οπλισμός ή κάποιο στοιχείο (τμήμα του τύπου) που παρεμποδίζει την συνίζηση του 
σκυροδέματος ενώ στα γειτονικά τμήματα αυτή δεν παρεμποδίζεται (Σχ 2β).  
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Το αποτέλεσμα είναι η ρηγμάτωση του σκυροδέματος. Ο βαθμός συμπύκνωσης, το μέγεθος της  κάθισης 
του σκυροδέματος και οι παράγοντες που το επηρεάζουν, το μέγεθος των ράβδων του οπλισμού και το 
βάθος τοποθέτησής τους είναι από τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν το φαινόμενο. 

Σημειώνεται, ότι οι ρηγματώσεις αυτές μπορούν να επιδιορθωθούν πολύ απλά αν εγκαίρως, πριν το 
σκυρόδεμα χάσει την ικανότητά του για συμπύκνωση, εφαρμοστεί τοπικά επιφανειακό κοπάνισμα, ή 
επαναδόνηση ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, απλό μύστρισμα. 

  

 α β 

Σχήμα 2: Ρηγμάτωση από καθίζηση σκυροδέματος σε πλαστική κατάσταση 

Για να αποφευχθούν ρωγμές του τύπου αυτού πρέπει: 

 να προγραμματισθεί η διάστρωση και συμπύκνωση, έτσι ώστε τα μέλη που έχουν μεγαλύτερο 
βάθος να διαστρώνονται και να συμπυκνώνονται πρώτα (και αν είναι δυνατόν με σκυρόδεμα του 
οποίου το ελεύθερο νερό - και επομένως και η κάθιση - ελαττώνεται στις υψηλότερες στρώσεις) και 
να ακολουθούν τα μέρη με μικρότερο βάθος.  

 να βελτιωθεί η μελέτη σύνθεσης για να μειωθεί η εξίδρωση του σκυροδέματος. 

6.3. Ρωγμές από συστολή ξήρανσης σκληρυμένου σκυροδέματος  

Όταν το σκυρόδεμα, μετά την αρχική περίοδο συντήρησής του, υποστεί  απότομη ξήρανση, αναπτύσσει 
παραμορφώσεις συστολής, οι οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν ρηγματώσεις. Οι ρηγματώσεις αυτές 
οφείλονται στην παρεμπόδιση των παραμορφώσεων συστολής. Τα επιφανειακά στρώματα του 
σκυροδέματος ξηραίνονται και συστέλλονται ενώ τα εσωτερικά στρώματα, των οποίων ο ρυθμός 
ξήρανσης είναι πολύ μικρότερος εκείνου των επιφανειακών, δεν συστέλλονται και ως εκ τούτου 
παρεμποδίζουν τις παραμορφώσεις συστολής των επιφανειακών στρωμάτων με αποτέλεσμα να 
αναπτύσσονται τάσεις εφελκυσμού που οδηγούν τελικά σε ρηγμάτωση.  

Η παρεμπόδιση των παραμορφώσεων μπορεί επίσης να οφείλεται σε ακλόνητο γειτονικό στοιχείο ή σε 
τριβή που αναπτύσσεται μεταξύ του συστελλόμενου σκυροδέματος πλάκας δαπέδου και του ακλόνητου 
υποστρώματος έδρασης αυτής.  

Η ρηγμάτωση εξαρτάται από το μέγεθος της συστολής και από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς 
παράγοντες που την επηρεάζουν (σύνθεση σκυροδέματος, παράγοντες που επηρεάζουν την ξήρανση 
π.χ. θερμοκρασία, υγρασία, άνεμος κ.α.) καθώς επίσης από τον βαθμό παρεμπόδισης της 
παραμορφώσεως, το μέτρο ελαστικότητας και την χαλάρωση των αναπτυσσόμενων τάσεων στο 
σκυρόδεμα λόγω ερπυσμού. Από τους εσωτερικούς παράγοντες   που επηρεάζουν το μέγεθος της 
συστολής οι κυριότεροι είναι η ποσότητα του νερού, του τσιμέντου και των αδρανών  καθώς και η αντοχή. 
Κατά συνέπεια και η ηλικία του σκυροδέματος κατά την οποία το φαινόμενο θα αναπτυχθεί επηρεάζει 
σημαντικά το μέγεθος της συστολής. 

Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή των ρηγματώσεων του τύπου αυτού αφορούν κυρίως 
στην μείωση της συστολής ξήρανσης και την μετάθεση της ανάπτυξης της συστολής ξήρανσης αργότερα 
όταν το σκυρόδεμα θα έχει αποκτήσει μεγαλύτερη αντοχή οπότε και το μέγεθος της συστολής θα είναι 
μικρότερο. Η μείωση της συστολής ξήρανσης επιτυγχάνεται με : 

 μείωση του νερού ανάμιξης, 
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 αύξηση της ποσότητας των αδρανών, 

 χρήση ινών, 

 τοποθέτηση οπλισμού. 

6.4. Ρωγμές από θερμοκρασιακές μεταβολές 

Στα διάφορα τμήματα μίας κατασκευής από σκυρόδεμα μπορεί να αναπτυχθούν διαφορές θερμοκρασίας 
κατά την έννοια του πάχους του στοιχείου, οι οποίες μπορεί να οφείλονται είτε σε εσωτερικές ή εξωτερικές 
αιτίες.  

Ως εσωτερική αιτία νοείται κυρίως η θερμότητα ενυδάτωσης του τσιμέντου, η οποία αναπτύσσεται τις 
πρώτες ημέρες και ώρες και δεν απάγεται εύκολα προς το εξωτερικό της διατομής με αποτέλεσμα, σε 
περιπτώσεις στοιχείων, σχετικώς μεγάλων διαστάσεων, η θερμοκρασία του εσωτερικού τμήματος να είναι 
σημαντικά μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία του εξωτερικού.  

Οι συνεπαγόμενες  παραμορφώσεις λόγω θερμικής συστολής των εξωτερικών στρωμάτων 
παρεμποδίζονται από τις στρώσεις που βρίσκονται στο εσωτερικό της διατομής, οι οποίες είναι 
θερμότερες και δεν έχουν τάση να συσταλλούν. Το αποτέλεσμα είναι ανάπτυξη εφελκυστικών τάσεων και 
ρηγμάτωση.  

Στις εξωτερικές αιτίες συμπεριλαμβάνονται οι θερμοκρασιακές μεταβολές του περιβάλλοντος οι οποίες 
επιβάλλουν ακόμη και σε στοιχεία μικρών σχετικά διαστάσεων θερμικές διαφορές μεταξύ εξωτερικών 
στρώσεων και εσωτερικών στρώσεων  ή κάτω στρώσεων αν οι στρώσεις αυτές εδράζονται πάνω σε άλλο 
υλικό (πχ εδαφική στρώση) που δεν επηρεάζεται από τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι οι πλάκες σκυροδέματος που εδράζονται επί εδαφικών ή άλλων στρώσεων.  

Η ανώτερη πλευρά της πλάκας επηρεάζεται έντονα από τις θερμοκρασιακές μεταβολές του 
περιβάλλοντος ενώ ο πυθμένας της πλάκας  προστατεύεται από τη στρώση έδρασης και δεν παρουσιάζει 
αυτές τις μεταβολές. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις αναπτύσσεται θερμοκρασιακή διαφορά κατά την 
έννοια του πάχους με αποτέλεσμα την κύρτωση των στοιχείων, η οποία όταν παρεμποδίζεται προκαλεί 
ανάπτυξη εφελκυστικών τάσεων (στη λιγότερο θερμαινόμενη πλευρά) και ενδεχομένως ρηγμάτωση.  

Σημειώνεται ότι τάσεις στο σκυρόδεμα μπορεί επίσης να αναπτυχθούν και από μη ευθύγραμμη κατανομή 
της θερμοκρασίας μέσα στη μάζα του. 

Το μέγεθος των αναπτυσσόμενων τάσεων εξαρτάται από την γεωμετρία του στοιχείου, την 
θερμοκρασιακή διαφορά, το μέγεθος της παρεμπόδισης της μετακίνησης, το μέτρο ελαστικότητας και τον 
ερπυσμό /χαλάρωση του σκυροδέματος.   

Η αποφυγή των ρηγματώσεων αυτού του τύπου για το νεαρό σκυρόδεμα επιτυγχάνεται με μέτρα τα οποία 
κυρίως ελαττώνουν τις θερμοκρασιακές διαφορές, όπως: 

 Κάλυψη των επιφανειών του σκυροδέματος για να μην πέσει η θερμοκρασία των επιφανειακών 
στρώσεων σημαντικά (τις βραδυνές ή τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας από τη 
σκυροδέτηση) σε σχέση με την θερμοκρασία του πυρήνα της διατομής. 

 Μείωση της ανάπτυξης μεγάλης σχετικώς θερμοκρασίας στις εσωτερικές περιοχές της διατομής 
(πυρήνας) με χρήση τσιμέντων με χαμηλή θερμοκρασία ενυδάτωσης, με ψύξη του σκυροδέματος 
ώστε η αρχική του θερμοκρασία διάστρωσης να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη και με μείωση της 
ποσότητας του τσιμέντου. 

 Για τις διατομές μεγάλων διαστάσεων 

 διάστρωση του σκυροδέματος κατά στρώσεις με χρονική απόσταση για κάθε στρώση, έτσι 
ώστε να δίνεται ο χρόνος για απαγωγή της παραγόμενης θερμότητας, 

 τεχνητή ψύξη του σκυροδέματος με κυκλοφορία ψυχρού νερού μέσα σε σωλήνες 
ενσωματούμενους στη μάζα του σκυροδέματος. 
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7. Ποιοτικοί έλεγχοι για την παραλαβή  

Ελέγχεται αν τηρούνται οι διατάξεις της Προδιαγραφής αυτής ήτοι: 

α)  αν τα υλικά είναι τα προδιαγραφόμενα,  

β)  αν η συντήρηση διαρκεί όσο διάστημα προβλέπεται και με τον ρυθμό που προβλέπεται, 

γ)  αν γίνεται κατά ομοιόμορφο τρόπο σε όλα τα σημεία της κατασκευής και αν ακολουθούνται σωστά 
οι οδηγίες. 

Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου συντήρησης και εν γένει πρόοδος της σκληρύνσεως ελέγχεται με 
δοκίμια, τα οποία παραμένουν δίπλα στο έργο και συντηρούνται όπως αυτό (δοκίμια του έργου). Οι 
αντοχές αυτών των δοκιμίων δεν θα λαμβάνονται υπόψη στους ελέγχους συμμορφώσεως. 

 

8. Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας εργαζομένων και προστασία 
περιβάλλοντος 

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες 
Απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην 
Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ. 305/96) και προς την Ελληνική Νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας 
(Π.Δ. 17/96 και Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).   

Σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται και θα εφαρμόζονται τα μέτρα που προβλέπονται από το εγκεκριμένο 
Σχέδιο – Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας του έργου (ΣΑΥ - ΦΑΥ).Οι όροι υγιεινής ασφάλειας της εργασίας 
αφορούν τους εργαζόμενους στην παραγωγή του εργοταξιακού σκυροδέματος. 

Η διαδικασία είναι υψηλού βαθμού εκμηχάνισης (κατ’ ουσίαν αυτοματοποιημένη διαδικασία) και απαιτεί 
την λήψη και τήρηση των μέτρων ασφαλείας που αναφέρονται στον χειρισμό και λειτουργία του μηχανικού 
εξοπλισμού. 

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), κατά την εκτέλεση των εργασιών. 
Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:  

Είδος ΜΑΠ Σχετικό Πρότυπο 

Προστασία χεριών, Γάντια ΕΛΟΤ EN 388 Ε2, ΕΛΟΤ EN 420+A1,  ΕΛΟΤ EN 
12477/A1,  ΕΛΟΤ EN 374.01, ΕΛΟΤ EN 374.02, ΕΛΟΤ EN 374.03 

Προστασία κεφαλής ΕΛΟΤ EN 397 

Προστασία οφθαλμών, Γυαλιά ΕΛΟΤ EN 166 E2, ΕΛΟΤ EN 167 E2, ΕΛΟΤ EN 168 E2   

Προστασία αναπνοής ΕΛΟΤ EN 136 Ε2,  ΕΛΟΤ EN 140 Ε2, ΕΛΟΤ EN 149+A1,         ΕΛΟΤ 
EN 132, ΕΛΟΤ EN 133 

Προστασία ακοής ΕΛΟΤ EN 352-01, ΕΛΟΤ EN 352-02, ΕΛΟΤ EN 352-03, ΕΛΟΤ EN 
458 

Προστασία ποδιών ΕΛΟΤ EN ISO 20345, ΕΛΟΤ EN ISO 20347 E2 

Στολές προστασίας ΕΛΟΤ ΕΝ 342, ΕΛΟΤ EN 343 + Α1 

Προστασία από πτώση ΕΛΟΤ EN 353-1 Ε3, ΕΛΟΤ EN 353.02 E2, ΕΛΟΤ EN 354 E3, ΕΛΟΤ 
EN 355 Ε2, ΕΛΟΤ EN 358 E2, ΕΛΟΤ EN 360 Ε2, ΕΛΟΤ ΕΝ 362 Ε2, 
ΕΛΟΤ EN 363 E3, ΕΛΟΤ EN 364, ΕΛΟΤ EN 795 Ε2, ΕΛΟΤ EN 361 
Ε2, ΕΛΟΤ EN 813 Ε2   

Προστασία περιβάλλοντος ΦΕΚ 1312/Β/24.08.2010 

Τα υλικά που χρησιμοποιούμε για την συντήρηση θα αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο για την 
αποφυγή αλλοίωσης των ιδιοτήτων τους και χαρακτηριστικών τους. Όταν τα ειδικά υγρά είναι εύφλεκτα θα 
λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τον αερισμό του χώρου αποθήκευσης. 
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Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το Σχέδιο Ασφάλειας – Υγείας και το Σχέδιο 
Ασφάλειας - Υγείας σύμφωνα τις Υπουργικές Αποφάσεις ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και 
ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266 Β’/14-01-2001). 

Ο χειρισμός των χημικών συντήρησης του σκυροδέματος θα γίνεται σύμφωνα  με τις οδηγίες του 
παραγωγού και τα τεχνικά φυλλάδια. Το προσωπικό θα είναι εφοδιασμένο με τα μέσα ατομικής 
προστασίας που αναφέρονται στο Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας του Υλικού (MSDS). 

Για την ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον, τα άχρηστα υλικά από την 

συντήρηση θα τοποθετούνται σε ειδικούς χώρους εντός του εργοταξίου και η διαχείριση τους θα 

γίνεται υποχρεωτικά μέσω Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων όπως 

προβλέπεται από τον Νόμο 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής 

και διαχείρισης αποβλήτων – Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείο 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ΦΕΚ 1312/Β/24.08.2010, Μέτρα, όροι και 

πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ). 

 

9. Τρόπος επιμέτρησης 

Όταν η συντήρηση σκυροδέματος δεν είναι ενσωματωμένη στην τιμή του σκυροδέματος, τότε η 
επιμέτρηση γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα επιφανείας σκυροδέματος, η οποία θα υποστεί την 
περιγραφόμενη στα προηγούμενα συντήρηση.   

Δεν επιμετρώνται  χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης 
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη 
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εργασία, καθώς και η 
διαχείριση των αποβλήτων μέσω Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων. 
 

 


