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5  ΜΕΡΟΣ A :́  Επικαλύψεις και επενδύσεις τοίχων

Α.3  Υλικά και τρόποι εφαρμογής επενδύσεων
Με βάση τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις διάφορες επενδύσεις αυτές διακρί-
νονται:

Α.3.1  Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια
Οι επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια διακρίνονται σε αυτές των εσωτερικών επιφα-
νειών και στις των εξωτερικών επιφανειών των τοίχων.

Α.3.1.1  Επενδύσεις με πλακίδια εσωτερικών επιφανειών

Οι επενδύσεις αυτές χρησιμοποιούνται ευρύτατα εδώ πάρα πολύ καιρό, ιδιαίτε-
ρα σε υγρούς χώρους. Τα χρησιμοποιούμενα κεραμικά πλακίδια είναι τα ίδια που 
έχουν αναφερθεί για επιστρώσεις δαπέδων σε προηγούμενο πόνημά μας (∆ΟΜΙ-
ΚΑ ΕΡΓΑ – Εκσκαφές – Τοιχοποιίες – Επιχρίσματα – Επιστρώσεις ∆απέδων) και συ-
γκεκριμένα στις παραγράφους ∆.4.1 – ∆.4.1.10.
Στις επενδύσεις κατακόρυφων επιφανειών επικρατούν συνήθως τα εφυαλωμέ-

να πλακίδια, που δε συνιστώνται στις επενδύσεις δαπέδων λόγω ολισθηρότητας.
Παλαιότερα, αλλά πολλές φορές ακόμα και σήμερα, οι επιφάνειες τοίχων που 

προβλέπεται να επικαλυφθούν με πλακίδια αφήνονται ανεπίχριστες και η τοποθέ-
τηση των πλακιδίων γίνεται με τσιμεντοκονίαμα, όπως ακριβώς αναφερόταν στην 
ίδια περίπτωση των δαπέδων. Στις σημερινές κατασκευές συνήθως οι τοίχοι που 
πρόκειται να επενδυθούν με πλακίδια κεραμικά επιχρίονται κανονικά και η τοπο-
θέτηση των πλακιδίων γίνεται με χρήση κόλλας, όπως ακριβώς και στην αντίστοι-
χη μέθοδο επικόλλησης των πλακιδίων δαπέδων για την οποία έχουμε αναφερθεί 
λεπτομερώς στις παραγράφους ∆.4.1.5 – ∆.4.1.7 του ίδιου πονήματός μας.
Κατά τον ίδιο τρόπο που εκτίθεται εκεί, γίνεται και η αρμολόγηση των πλα-

κιδίων. Εάν το δάπεδο του χώρου στον οποίο επενδύονται οι τοίχοι με πλακίδια 
είναι επίσης από κεραμικά πλακίδια ή από μάρμαρο, δεν απαιτείται μεσολάβηση 
σοβατεπιού για τη σύνδεση τοίχου και δαπέδου. Παλαιότερα, όταν για λόγους οι-
κονομίας δεν επενδυόταν με πλακίδια ο τοίχος σε όλο το ύψος, στα σημεία ένωσης 
πλακιδίων με το επίχρισμα τοποθετούνταν πλακίδια με ειδική μορφή κατάληξης 
που ονομάζονταν τέρματα και για τα οποία γινόταν ειδική παραγγελία.
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Α.3.1.2  Επενδύσεις με πλακίδια και κεραμικές πλάκες εξωτερικών
    επιφανειών

Η μεγάλη τεχνολογική εξέλιξη παραγωγής κεραμικών πλακιδίων, όπως και η εξέλι-
ξη των τρόπων, των υλικών και των μεθόδων στερέωσης αυτών σε συνάρτηση και 
με το σχετικά μικρό κόστος αγοράς, οδήγησε στην εφαρμογή των υλικών αυτών 
σε επενδύσεις εξωτερικών τοίχων και κυρίως όψεων. Τα χρησιμοποιούμενα στις 
επενδύσεις εξωτερικών επιφανειών κεραμικά πλακίδια παρουσιάζουν εξωτερική 
επιφάνεια λεία και επίπεδη ή ματ ανάγλυφη, ενώ η πίσω επιφάνειά τους πρέπει 
να είναι διαμορφωμένη κατάλληλα, ώστε να επιτυγχάνεται πολύ καλή πρόσφυση 
του συγκολλητικού υλικού, όταν αυτά τοποθετούνται με κόλληση στο υπόστρωμα. 
Εάν πρόκειται να γίνει τοποθέτηση των πλακιδίων με ανάρτηση, τότε η επιφάνεια 
των πλακιδίων πρέπει να φέρει ειδικά κλιπ για τη στερέωση σε σκελετό. Η επένδυ-
ση όψεων με κεραμικά πλακίδια παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα, όπως:

α. Έχει σχετικά πολύ μικρό βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο.

β.  Μεγάλη αντοχή στον παγετό.

γ.  ∆εν κατακρατεί ακαθαρσίες και καθαρίζεται σχετικά εύκολα.

δ.  Αρκετά ικανοποιητική αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις.  

ε.  Αντοχή στη φωτιά, αφού είναι από άκαυστο υλικό.

στ.  Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία.

ζ.  Εύκολη αντικατάσταση φθαρμένων τεμαχίων πλακιδίων.

Η επένδυση διά πλακιδίων απαιτείται βέβαια να γίνει από εξειδικευμένα συνερ-
γεία (πλακάδες) και με ιδιαίτερη προσοχή στη στεγανοποίηση των αρμών μεταξύ 
των πλακιδίων.

Α.3.1.2.1  Τοποθέτηση πλακιδίων εξωτερικών επιφανειών

Η τοποθέτηση των πλακιδίων στους εξωτερικούς τοίχους γίνεται με δύο τρό-
πους:  

Α.3.1.2.1.1  Τοποθέτηση πλακιδίων με επικόλληση

Η τοποθέτηση των κεραμικών πλακιδίων με επικόλληση γίνεται μόνο όταν οι δια-
στάσεις των πλακιδίων είναι σχετικά μικρές και όταν το ύψος της τοποθέτησης 
από το έδαφος δεν ξεπερνάει τα 3 μέτρα.
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7  ΜΕΡΟΣ A :́  Επικαλύψεις και επενδύσεις τοίχων

Η επικόλληση των πλακιδίων γίνεται όπως στις εσωτερικές επιφάνειες ή στα 
δάπεδα, αλλά πρέπει να προσεχθούν ορισμένα σημεία και ιδιαίτερα τα εξής: 

α. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος να είναι μεταξύ 5 και 30 βαθμών.

β.  Η επιφάνεια του υπόβαθρου πρέπει να είναι τελείως καθαρή και απαλ-
λαγμένη από σαθρά μέρη, σκόνες, ρύπους και λιπαρές ουσίες. 

γ.  Εάν οι επιφάνειες των τοίχων είναι χρωματισμένες, πρέπει με συρματό-
βουρτσα ή αμμοβολή να απομακρυνθούν οι χρωματικές στρώσεις και να 
εξομαλυνθούν τελείως.

δ.  Εάν το επίχρισμα της επιφάνειας που πρόκειται να επενδυθεί με πλακίδια 
είναι πεταχτό ή πιτσιλιστό, καθαρίζεται προσεκτικά με διαβροχή με νερό 
και εξομαλύνεται με στρώση ισχυρού τσιμεντοκονιάματος πάχους μέχρι 
το πολύ 12 χιλιοστών. Εάν το πάχος αυτό δεν αρκεί για την πλήρη εξομά-
λυνση της επιφάνειας, τότε εφαρμόζεται και δεύτερη στρώση με το ίδιο 
τσιμεντοκονίαμα, αφού όμως πρώτα έχει σκληρυνθεί η πρώτη στρώση.

Μετά το στέγνωμα της κόλλας επικάλυψης η αρμολόγηση γίνεται με ειδικό αρ-
μόστοκο πλακιδίων ή με λεπτόκοκκο τσιμεντοκονίαμα 450-600 χιλιόγραμμων τσι-
μέντου (λευκού ή μαύρου) με προσθήκη πλαστικοποιητή και ρητίνης για επίτευξη 
πλήρους στεγανότητας. 
Ο καθαρισμός της κολλητής επένδυσης με πλακίδια γίνεται μία ημέρα μετά την 

αρμολόγηση. Αυτός γίνεται πρώτα με βούρτσα (χωρίς νερό) με κυκλικές ή διαγώνι-
ες κινήσεις αυτής και ύστερα ακολουθεί καθαρισμός με νερό και βούρτσα. 

Α.3.1.2.1.2  Τοποθέτηση πλακιδίων με μηχανική στερέωση 

Τα κεραμικά πλακίδια που χρησιμοποιούνται σε επενδύσεις όψεων μπορεί να είναι 
διαφόρων διαστάσεων που να φτάνουν μέχρι 120 x 120 εκατοστά (πλάκες). Για 
κατασκευαστικούς λόγους κυρίως χρησιμοποιούνται πλακίδια σχετικά μεγάλων 
διαστάσεων. Η τοποθέτηση γίνεται όπως παρακάτω: 
Επάνω στην εξωτερική επιφάνεια του τοίχου στερεώνονται, συνήθως με εκτο-

νούμενα βύσματα και στριφώνια, τα στηρίγματα του απαραίτητου μεταλλικού 
σκελετού ανάρτησης. Ο σκελετός αυτός, επειδή είναι πολύ δύσκολο να επιθεωρη-
θεί και να συντηρηθεί, πρέπει να αποτελείται από ανοξείδωτα στοιχεία και εξαρ-
τήματα και ανθεκτικά στην επίδραση χημικών ουσιών. Ο σκελετός αυτός αποτε-
λείται από οριζόντιους και κατακόρυφους οδηγούς, πάνω στους οποίους με ειδικά 
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εξαρτήματα (clips) στερεώνονται τα πλακίδια. Τα μεταλλικά αυτά εξαρτήματα που 
φαίνονται στο Σχήμα Α.1 μπορεί ή να είναι στερεωμένα στην πίσω επιφάνεια ή να 
υπάρχουν στο μεταλλικό σκελετό.

Σχήμα Α.1

(Από το ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΟΨΕΩΝ στο περιοδικό  «ΚΤΙΡΙΟ»)

Η στερέωση των πλακιδίων μπορεί να γίνει επίσης με διάτρηση και βίδωμα αυτών 
πάνω στην κατασκευή στήριξης. Η επένδυση πλακιδίων με ανάρτηση παρουσιά-
ζει αρκετά πλεονεκτήματα:

α. Γίνεται καλή απορρόφηση αερόφερτων ήχων, δονήσεων και κραδασμών. 

β.  ∆εν επηρεάζονται από καιρικά φαινόμενα και διακυμάνσεις της θερμοκρα-
σίας (συστολοδιαστολές).

γ.  Έχουν πρακτικά απεριόριστη διάρκεια ζωής. Στη διαμόρφωση λαμπάδων 
γωνιών και πρεκιών χρησιμοποιούνται ειδικά τεμάχια τα οποία παραδίδο-
νται κατά παραγγελία. Επειδή τούτο είναι σχετικά δύσκολο, μπορεί η δια-
μόρφωση στα σημεία αυτά να γίνει από τεμάχια σειράς (τα ίδια πλακίδια) 
εάν ο τεχνίτης που τα τοποθετεί είναι καλός και ιδιαίτερα προσεκτικός και 
επιμελής.
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9  ΜΕΡΟΣ A :́  Επικαλύψεις και επενδύσεις τοίχων

Στις με ανάρτηση επενδύσεις πλακιδίων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα 
παρακάτω:

α. Ο αερισμός του τοίχου που επενδύεται: Για να έχουμε τον απαραίτη-
το αερισμό του τοίχου η επένδυση πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση 
τουλάχιστον 2 εκατοστών από την εξωτερική επιφάνεια αυτού, οπότε 
έχουμε ελεύθερη κυκλοφορία αέρα και απομάκρυνση της πιθανής υγρα-
σίας. Για τον ίδιο λόγο η επένδυση δεν πρέπει να αρχίζει από το έδαφος ή 
το δάπεδο, αλλά 30 – 40 εκατοστά ψηλότερα. Τα τελειώματα πρέπει να 
είναι τέτοια που να αποκλείουν την είσοδο υγρασίας και να διευκολύνουν 
τη φυσική απομάκρυνσή της.

β.  Εάν υπάρχουν αρμοί διαστολής του κτιρίου στον τοίχο που επενδύεται, 
αυτοί πρέπει να συνεχίζονται και στην επένδυση και για λόγους αισθη-
τικούς να καλύπτονται με κατάλληλη μεταλλική κατασκευή (αρμοκάλυ-
πτρο).

Η επένδυση τοίχων με πλακίδια κεραμικά με τη μέθοδο της ανάρτησης δεν απαι-
τεί ιδιαίτερη φροντίδα συντήρησης και καθαρισμού. Επειδή έχουν πολύ μειωμένη 
απορροφητικότητα τα χρησιμοποιούμενα πλακίδια, τυχόν ρύποι που επικάθονται 
στην επιφάνειά τους παρασύρονται εύκολα από τη βροχή. Σε περίπτωση όμως 
που θα χρειαστεί καθαρισμός, αυτός γίνεται εύκολα με νερό στο οποίο προστίθε-
ται οποιοδήποτε απορρυπαντικό.

Α.3.1.2  Επενδύσεις όψεων με κεραμικές πλάκες

Οι απλές πλάκες χωρίς επιφανειακή εμφιάλωση κατασκευάζονται από υλικό όμοιο 
με εκείνο των κεραμιδιών επιστέγασης. 
Η επιφάνεια των πλακών μπορεί να είναι επίπεδη, ανάγλυφη ή με γραμμώσεις 

και η υφή τους να είναι λεία ή μικροκοκκώδης.
Στο Σχήμα Α.2 παρουσιάζεται μια κεραμική πλάκα με ειδικά διαμορφωμένες 

οριζόντιες ακμές που στηρίζεται σε μεταλλικό σκελετό, και στο Σχήμα Α.3 μια κυ-
ψελωτή κεραμική πλάκα με διάτρητη επιφάνεια για την κατασκευή ηχομονωτικής 
επένδυσης.
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Οι πλάκες μπορεί να είναι ορθογώνιες, τετράγωνες και σε διάφορες διαστάσεις, 
το δε πάχος τους να είναι από 1,5 μέχρι και 5 εκατοστά.
Σε περίπτωση που το πάχος τους ξεπερνάει τα 5 εκατοστά, τότε παύουν αυ-

τές να χαρακτηρίζονται ως κεραμικές πλάκες και υπάγονται σε εμφανή τούβλα 
(για τις επενδύσεις με αυτά θα αναφερθούμε σε επόμενες παραγράφους). 
Οι κεραμικές πλάκες σε σχέση με άλλες σκληρές επενδύσεις (μάρμαρο, γρανί-

της, πέτρες, τούβλα κ.λπ.) έχουν μικρότερο βάρος (18-25 kg/m2) και επομένως επι-
βαρύνουν λιγότερο στατικά το κτίριο, και η όλη υποδομή της ανάρτησης, που είναι 
από ειδικό αλουμίνιο, παρουσιάζει μεγάλη αντοχή σε φορτία και διάβρωση.
Επίσης λόγω του μικρού σχετικά βάρους τους έχουν πολύ καλή συμπεριφορά 

σε περίπτωση σεισμού. Σε τούτο βοηθάει πολύ και το σύστημα ανάρτησής τους, 
το οποίο σε περίπτωση σεισμού (λόγω της απόστασης στήριξής τους) επιτρέπει 
σε αυτές να «επιπλέουν».

Σχήμα Α.2                                                                   Σχήμα Α.3

(«ΚΤΙΡΙΟ» - ΚΑΤ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ)
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Α.3.2  Επενδύσεις τοίχων με μάρμαρα (ορθομαρμαρώσεις)
Οι επενδύσεις τοίχων με μάρμαρα είναι πολύ διαδεδομένες στη χώρα μας, επειδή 
τα υλικά αυτά υπάρχουν σε αφθονία και σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητες και χρω-
ματισμούς.
Οι επενδύσεις αυτές παρουσιάζουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

α. Επειδή το μάρμαρο μπορεί να λειανθεί και να στιλβωθεί, η τελική επιφά-
νεια της μαρμαροεπένδυσης δίνει ένα εξαιρετικά καλό αισθητικό αποτέλε-
σμα. 

β.  Επειδή το μάρμαρο υπάρχει άφθονο στη χώρα μας, υπάρχουν πάρα πολ-
λοί τεχνίτες τοποθέτησής του με μεγάλη κατάρτιση και εμπειρία.

γ.  Συντηρούνται και καθαρίζονται πολύ εύκολα.

Έναντι αυτών των πλεονεκτημάτων υπάρχουν και ορισμένα μειονεκτήματα 
όπως:

α. Οι μαρμαροεπενδύσεις μόνες τους δεν εξασφαλίζουν θερμομόνωση ή ηχο-
μόνωση.

β.  Οι μαρμαρόπλακες παρουσιάζουν σημαντικό συντελεστή θερμοδιαστο-
λής, που δημιουργεί την ανάγκη πρόβλεψης μεγάλων αρμών ή άλλων πο-
λύπλοκων κατασκευών στήριξης.

γ.  Το κόστος επένδυσης, όταν βέβαια η εργασία τοποθέτησης γίνει με ιδιαί-
τερη επιμέλεια, όπως είναι απαραίτητο, και μάλιστα με χρήση καλής ποιό-
τητας μαρμάρου, είναι αρκετά υψηλό.

Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι τα μονόχρωμα ασβεστολιθικά μάρμαρα που 
έχουν λίγα νερά θεωρούνται πιο ανθεκτικά από τα έγχρωμα.
Οι μαρμαροστρώσεις για να επιτελούν σωστά τον προορισμό τους πρέπει να ακο-
λουθούν ορισμένους γενικούς κανόνες, όπως:

1.  Για τις επενδύσεις πρέπει να επιλέγονται πάντοτε γερές πλάκες, που να 
προέρχονται από υγιή πετρώματα, και τέτοιες που να είναι βέβαιο ότι δε 
θα παρουσιάσουν ρωγμές κατά την τοποθέτησή τους ή και αργότερα, και 
να είναι τελείως επίπεδες και με ευθύγραμμες ακμές.

2.  Το πάχος κάθε πλάκας επένδυσης πρέπει να είναι τέτοιο που να εξασφα-
λίζει την αντοχή της σε θραύση και όχι μικρότερο των 3 εκατοστών. Στην 
Ελλάδα έχει επικρατήσει κακώς η εντύπωση ότι το πάχος της μαρμαρό-
πλακας μπορεί να είναι 2 εκατοστά, και με το πάχος αυτό εφαρμόζονται 
πάρα πολλές ορθομαρμαρώσεις.

 Τελευταία μάλιστα που γίνεται μεγάλη μαζική παραγωγή πλακών από 
πολλά εργοστάσια το πάχος αυτό έχει ελαττωθεί ακόμα περισσότερο.
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3.  Εάν οι πλάκες στερεώνονται με μηχανική ανάρτηση, όλες οι στηρίξεις πρέ-
πει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα για να έχουν μεγάλη διάρκεια στο 
χρόνο. Η επαφή ή η συνύπαρξη του χάλυβα με άλλα μέταλλα πρέπει 
να αποφεύγεται γιατί μπορεί να δημιουργηθεί ηλεκτρόλυση και να κατα-
στραφούν έτσι τα στηρίγματα.

4.  Κάθε πλάκα πρέπει να φέρει το ίδιο βάρος της μόνη της και να μην το μετα-
βιβάζει στις διπλανές της, παρά μόνο στον υπάρχοντα πίσω της τοίχο.

5.  Οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι κατακόρυφες, ιδιαίτερα όταν η 
ανάρτηση γίνει με κόλλα ή με χρήση ειδικού κονιάματος.

6.  Στις ορθομαρμαρώσεις χρησιμοποιούνται συνήθως πλάκες επεξεργασμέ-
νες, δηλαδή έχουν λειανθεί τελείως και λουστραριστεί.

7.  Οι αρμοί μεταξύ των πλακών πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 χιλιοστά και 
έτσι ώστε να μην έρχονται σε άμεση επαφή οι πλάκες, και να παρουσιά-
ζουν καλή συμπεριφορά σε θερμοκρασιακές μεταβολές και σε σεισμικές 
καταπονήσεις.

Οι αρμοί δεν πρέπει να σφραγίζονται με συμπαγή υλικά (π.χ., μαρμαροκονίες ή 
τσιμεντοκονίες), η δε σφράγιση αυτών να γίνεται μόνο με ελαστομερή υλικά.

Α.3.2.1  Επενδύσεις με μάρμαρα εσωτερικών τοίχων

Στις επενδύσεις εσωτερικών τοίχων, που δεν υφίστανται έντονες κλιματολογικές 
επιδράσεις και που το ύψος της επένδυσης δεν υπερβαίνει τα 3.00 μ., η τοποθέτη-
ση των μαρμάρινων πλακών γίνεται είτε με χρήση ειδικού κονιάματος είτε με χρήση 
ειδικής κόλλας και δε συνηθίζεται η μέθοδος τοποθέτησης με ανάρτηση για λόγους 
οικονομικούς και ταχύτητας εκτέλεσης της εργασίας αλλά και γιατί δίνεται έτσι η 
ευχέρεια ελάττωσης του πάχους των πλακών.

Α.3.2.1.1  Τοποθέτηση μαρμαροπλακών με κονίαμα

Η εφαρμογή μαρμάρινων πλακών με κονίαμα μπορεί να γίνει σε επιφάνεια τοί-
χων από σκυρόδεμα, λιθοδομή ή τούβλα. Πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση 
πλακών σε επιφάνειες τοίχων επιχρισμένες, εκτός εάν για την επίχριση έχει χρη-
σιμοποιηθεί πολύ ισχυρό τσιμεντοκονίαμα. Τα χρησιμοποιούμενα για τη στερέωση 
μαρμάρων κονιάματα είναι ειδικά κονιάματα που παρασκευάζονται με χρήση 
μείγματος άμμου, τσιμέντου και ενός υγρού πρόσθετου από ενισχυμένο λατέξ 
που χρησιμοποιείται αντί του νερού. Η σύνθεση του κονιάματος είναι 2 μέρη τσι-
μέντου, 3 μέρη άμμου και 2 μέρη του ειδικού υγρού. 
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