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Θερμομόνωςη και «άκαυςτα» υλικά 

Με αφορμι πρόςφατα δθμοςιεφματα φποπτθσ ςκοπιμότθτασ, ο Πανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Διογκωμζνθσ 

Πολυςτερίνθσ EPS αιςκάνεται τθν υποχρζωςθ να ενθμερϊςει υπεφκυνα και αντικειμενικά τθν κοινι γνϊμθ, 

ςε ότι αφορά τισ απαιτιςεισ πυροπροςταςίασ των Σφνκετων Συςτθμάτων Εξωτερικισ Θερμομόνωςθσ (ΣΕΘ ι 

ETICS) ςτα κτίρια. 

Όλοι μασ γνωρίηουμε από τισ τάξεισ του γυμναςίου, ότι ΔΕΝ υπάρχουν «άκαυςτα» υλικά. Αντικζτωσ όλα τα 

υλικά ζχουν ςθμείο ανάφλεξθσ ςε ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ. Μάλιςτα ςε περιπτϊςεισ πυρκαγιϊν ςε κτίρια 

που ο φζρων οργανιςμόσ είναι από χάλυβα ι οπλιςμζνο ςκυρόδεμα και δεν ζχουν καταρρεφςει, είναι 

απαραίτθτοσ ο ζλεγχοσ τθσ ςτατικισ του επάρκειασ προκειμζνου να γίνουν οι αναγκαίεσ επιςκευζσ για τθν 

αποκατάςταςι του, όπου είναι εφικτό. 

Οι κανονιςμοί πυροπροςταςίασ όλων των χωρϊν προβλζπουν, ανάλογα με τθν χριςθ των κτιρίων, τισ 

απαιτιςεισ για τα υλικά και τα ςυςτιματα με τα οποία καταςκευάηονται και εξοπλίηονται τα κτίρια. 

Ειδικότερα ςτον ευρωπαϊκό χϊρο, οι κανονιςμοί αυτοί βαςίηονται ςτα αντίςτοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα τα 

οποία κακορίηουν και τισ αναγκαίεσ δοκιμζσ προκειμζνου τα υλικά και τα ςυςτιματα να κυκλοφοροφν ςτθν 

αγορά και να τοποκετοφνται ςτα κτίρια. Βεβαίωσ πουκενά δεν υπάρχει ο όροσ «άκαυςτα». 

Ο ελλθνικόσ κανονιςμόσ Π.Δ. 71/88 ωσ ςυνικωσ ΔΕΝ ζχει εναρμονιςτεί με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και 

επιπλζον ο ςυντάκτθσ του ςε ζνα ςθμείο αναφζρεται ςε «άκαυςτα» υλικά, τθν ςτιγμι που είναι κοινϊσ 

γνωςτό ότι ακόμθ και ςτα πυροδιαμερίςματα δθμόςιων χϊρων, πλοίων και κτιρίων υψθλοφ κινδφνου, 

τίκενται χρονικά όρια αντοχισ των ςυνικωσ χαλφβδινων διαχωριςτικϊν ςε 30’, 60’ κ.λπ. 

Συνεπώσ οι ιςχυριςμοί περί «ακαφςτων» υλικών αποτελοφν μφθο που αποβλζπει αποκλειςτικά ςτθν 

παραπλθροφόρθςθ του κοινοφ και ςτθ δθμιουργία μονοπωλιακϊν ςυνκθκϊν αγοράσ. 

Η πραγματικότητα ςε ότι αφορά τισ απαιτιςεισ αντίδραςθσ ςτθ φωτιά των Σφνκετων Συςτθμάτων 

Εξωτερικισ Θερμομόνωςθσ (ΣΕΘ ι ETICS) ςτα κτίρια, κακορίηονται από τθν ευρωπαϊκι οδθγία  τεχνικισ 

αξιολόγθςθσ ETAG 004/2013, ςφμφωνα με τθν οποία ΟΛΑ τα ςυςτιματα ΣΕΘ ι ETICS κα πρζπει να 

αξιολογοφνται ςφμφωνα με το πρότυπο EN 13501-1 και να διακζτουν Ευρωπαϊκι Τεχνικι Αξιολόγθςθ (ΕΤΑ).  

Επιπλζον ςφμφωνα με τον κανονιςμό 305/2011 οφείλουν να ακολουκοφν το ςφςτθμα αξιολόγθςθσ τθσ 

επίδοςθσ 1 (Σφςτημα 1), δθλαδι ο ζλεγχοσ ποιότθτασ παραγωγισ να διενεργείται ςε εξαμθνιαία βάςθ από 

κοινοποιθμζνο φορζα ςτθ CEN και να φζρουν ςιμανςθ CE. Ειδικά δε για τθν διογκωμζνθ πολυςτερίνθ EPS 

προβλζπεται επιπλζον να είναι αυτοςβενφμενη, δθλαδι ελλείψθ εςτίασ πυρόσ να ςβήνει μόνη τησ. 

Η ακρίβεια όλων των ανωτζρω επιβεβαιϊνονται από τα κατωτζρω ςτατιςτικά ςτοιχεία που περιλαμβάνονται 

ςε μελζτθ ανεξάρτθτου ινςτιτοφτου και δείχνουν τα αποτελζςματα και τισ τάςεισ τθσ αγοράσ ςε δφο μεγάλεσ 

ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, τθν Γαλλία με 3,5 εκατομ. μ2 και τθν Γερμανία με 42 εκατομ. μ2.  

Περιςςότερα ςτοιχεία για τισ άλλεσ χϊρεσ μπορείτε να βρείτε εδώ. 

http://www.epshellas.com/index.php/documentation/documents/documentsgeneralfiles?download=26%3A2012-04-08-05-55-00


  

Η προτίμθςθ ςτα Συςτιματα Εξωτερικισ Θερμομόνωςθσ με διογκωμζνθ πολυςτερίνθ EPS (Styropor) είναι 

προφανισ και ςαφϊσ ΔΕΝ τίκεται κζμα ΜΗ τιρθςθσ των κανονιςμϊν πυροπροςταςίασ Πανευρωπαϊκά. 

Κατωτζρω παρουςιάηονται δφο αποςπάςματα από τισ ΕΤΑ τθσ ίδιασ εταιρείασ με διογκωμζνθ πολυςτερίνθ 

EPS και με πετροβάμβακα MW. Η ταυτότθτα τθσ εταιρείασ ζχει καλυφκεί για λόγουσ αντικειμενικότθτασ. 

 

 

 

  

 

 

  
 
Όπωσ διαπιςτϊνουμε τα αποτελζςματα των δοκιμϊν ςε φωτιά με τθν ίδια μεκοδολογία ζχουν παρόμοια 

αποτελζςματα αφοφ και τα δφο υλικά αξιολογοφνται ωσ αυτοςβενφμενα και βεβαίωσ ΟΧΙ «άκαυςτα» όπωσ 

ιςχυρίηονται οριςμζνοι ςτθ χϊρα μασ, με ςκοπό τθν παραπλθροφόρθςθ και τθν χειραγϊγθςθ τθσ αγοράσ. 

Συνεπϊσ θ αςφάλεια των κτιρίων δεν κακορίηεται από τα ςυμφζροντα του ενόσ, αλλά από τθν πιςτι 

εφαρμογι των κανονιςμϊν και των προτφπων, τόςο ςτα υλικά όςο και ςτα ςυςτιματα. 

Τα Σφνθετα Συςτήματα Εξωτερικήσ Θερμομόνωςησ (ΣΕΘ ή ETICS) που διαθζτουν ΕΤΑ και CE ςτο 

Σφςτημα 1, είναι απόλυτα αςφαλή για όλα τα κτίρια. 

Η επιζηημονική γνώζη ζηην σπηρεζία, 

 ηοσ δημοζίοσ ζσμθέρονηος οδηγεί ηην κοινωνία ζε πρόοδο και ελεσθερώνει ηον άνθρωπο. 

 ηοσ ιδιωηικού ζσμθέρονηος οδηγεί ηην κοινωνία ζε κρίζη και σποδοσλώνει ηον άνθρωπο. 

Περιςςότερα αναλυτικά ςτοιχεία υπάρχουν ςτθν ιςτοςελίδα του Συνδζςμου: www.epshellas.com  

Παντελισ Πατενιϊτθσ     

Γενικόσ Διευκυντισ  ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.     

http://www.epshellas.com/

