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1. ΣΚΟΠΟΣ 
Η παρούσα Τεχνική Οδηγία TEE (TOTEE) έχει ως κύριο αντικείµενο την παροχή ενός συνοπτικού και όσο 
το δυνατόν πληρέστερου οδηγού αναφορικά µε τους υαλοπίνακες ασφαλείας. 
Η ΤΟΤΕΕ απευθύνεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε: 

− Μηχανικούς, µελετητές, στελέχη, εγκαταστάτες. 
− Εµπόρους υαλοπινάκων, µεταποιητές υαλοπινάκων, υαλοθέτες. 
− Φορείς Δηµόσιου Τοµέα 

σχετικά µε τις δραστηριότητές τους που αφορούν µελέτη, εφαρµογή, παραλαβή και επίβλεψη 
εγκατάστασης υαλοπινάκων ασφαλείας. 
Βασικός στόχος της είναι να αποτελέσει ένα εύχρηστο µεθοδολογικό εργαλείο για όλους τους συντελεστές 
που συνεργάζονται για την υλοποίηση ενός έργου υαλοπινάκων. 
Πιο συγκεκριµένα, η παρούσα ΤΟΤΕΕ περιλαµβάνει: 

− αναφορά στις απαιτήσεις πιστοποίησης 
− ολοκληρωµένη αναφορά στα ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα εν ισχύ, 
− ενδεικτικό περιεχόµενο τεχνικού φακέλου ανά κατηγορία επίδοσης  

και 
− περιγραφές των διαφόρων τύπων υαλοπινάκων και των τεχνικών απαιτήσεων. 

Η παρούσα ΤΟΤΕΕ κρίθηκε αναγκαία, καθώς καλύπτει πεδία ενδιαφέροντος σχετικά µε τους υαλοπίνακες 
ασφαλείας για τα οποία δεν διατίθεται, προς το παρόν, άλλη σχετική αναφορά. 
Βασίζεται σε και δεν αντίκειται µε τα Εθνικά Πρότυπα (Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές) όπως ισχύουν 
σήµερα: 
• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01: 2009, Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες 
• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02: 2009, Διπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό 
• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02: 2009, Πυράντοχοι υαλοπίνακες – Πυράντοχοι τοίχοι µε υαλότουβλα 
• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-09-00: 2009, Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας 
και µε λοιπά εν ισχύ Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Πρότυπα (βλέπε Παράρτηµα I της παρούσας), και κατά 
περιπτώσεις λειτουργεί συµπληρωµατικά µε αυτά. Ωστόσο, δεν υποκαθιστά την ολοκληρωµένη µελέτη που 
πρέπει να γίνεται από τους κατά τον νόµο υπεύθυνους τεχνικούς επιστήµονες για κάθε έργο. 
Από την παρούσα ΤΟΤΕΕ εξαιρούνται εφαρµογές υαλοπινάκων µε κύριο κριτήριο επιλογής την επίδοση 
σε θερµοµόνωση ή/και σε ηχοµείωση. 

2. ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
Η παρούσα ΤΟΤΕΕ έχει βασιστεί στα έγγραφα (κείµενα ή πρότυπα) που περιγράφονται αναλυτικά στο 
Παράρτηµα. Για τις αναφορές µε ηµεροµηνία εφαρµόζεται µόνο η αναφερόµενη έκδοση. Για τις αναφορές 
χωρίς ηµεροµηνία εννοείται ότι ισχύει η τελευταία έκδοση του αναφερόµενου εγγράφου 
(συµπεριλαµβανοµένων τυχόν τροποποιήσεων) κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της ΤΟΤΕΕ. Οι αναγνώστες 
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– µελετητές ως και κάθε ενδιαφερόµενος θα πρέπει να αναζητήσουν την τελευταία έκδοση του 
αναφερόµενου εγγράφου στις κατάλληλες ιστοσελίδες των οργανισµών τυποποίησης. 
Αναφορικά µε τα κείµενα που αναφέρονται στην παρούσα ΤΟΤΕΕ και αποτελούν µεταφορά ή σύνοψη του 
περιεχοµένου Ευρωπαϊκών Κανονισµών, επισηµαίνεται ότι το γνήσιο κείµενο των Κανονισµών έχει άµεση 
ισχύ, χωρίς να απαιτείται Εθνικός εφαρµοστικός νόµος. Εποµένως, σε περίπτωση αναθεώρησης ή 
αντικατάστασης ενός Ευρωπαϊκού Κανονισµού θα πρέπει να γίνεται ανασκόπηση του νέου κειµένου του 
Κανονισµού και οποιοδήποτε εδάφιο της παρούσας ΤΟΤΕΕ αντίκειται σε αυτό καθίσταται αυτόµατα 
άκυρο. 
Ειδικά για τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης 
Μαρτίου 2011, όπως αυτός τροποποιήθηκε το έτος 2014, είναι ελεύθερα προσβάσιµος στην ελληνική 
γλώσσα από τον σύνδεσµο: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:
02011R0305-20140616&qid=1525681165979&from=EL 

3. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
Στο πλαίσιο της παρούσας ΤΟΤΕΕ ισχύουν οι όροι και ορισµοί που παρατίθενται στα Ελληνικά Πρότυπα 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12150, ΕΛΟΤ ΕΝ 14179, ΕΛΟΤ ΕΝ 1863 και ΕΛΟΤ ΕΝ 12543. 

3.1 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Στις επόµενες παραγράφους παρατίθενται, ειδικά, περιγραφές όρων που είναι κεντρικής σηµασίας για το 
περιεχόµενο της παρούσας ΤΟΤΕΕ: 

3.1.1. Θερµικά σκληρυµένος υαλοπίνακας (Thermally toughened glass) (ΕΛΟΤ EN 12150-1:2016) 
Είναι ο υαλοπίνακας στον οποίο εφαρµόζεται µόνιµη επιφανειακή θλιπτική τάση µέσω µιας ελεγχόµενης 
διαδικασίας θέρµανσης και ψύξης. Η διαδικασία αυτή προσδίδει στον υαλοπίνακα µεγάλη αντοχή σε 
µηχανική και θερµική καταπόνηση, καθώς και προδιαγεγραµµένα χαρακτηριστικά θρυµµατισµού. 
Τα κοµµάτια που προκύπτουν σε περίπτωση θραύσης του θερµικά σκληρυµένου υαλοπίνακα συνιστούν 
µάζα από µη αιχµηρά µικρού διαµετρήµατος τµήµατα υαλοπίνακα που δεν αποτελούν κίνδυνο 
τραυµατισµού για τον χρήστη. 
Επιπλέον, ο θερµικά σκληρυµένος υαλοπίνακας όταν υποστεί ειδική κατεργασία µέσω της διαδικασίας 
heat-soak (Heat soaked thermally toughened soda lime silicate safety glass, όπως αυτό ορίζεται στο 
Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14179: 2016, Υαλος για δοµική χρήση - Νάτριο-άσβεστο - πυριτική ύαλος 
ασφαλείας σκληρυµένη θερµικά και κατεργασµένη µε διαδικασία Heat Soak - Μέρος 1: Ορισµός και 
περιγραφή), αποκτά προδιαγεγραµµένα χαρακτηριστικά θραύσης, καθώς και δεδοµένο επίπεδο 
εναποµείναντος κινδύνου αυτόθραυσης, η οποία µπορεί να προκληθεί λόγω ενεργοποίησης 
συγκεκριµένου στοιχείου που πιθανόν να υπάρχει στην εσωτερική δοµή του υαλοπίνακα [θειούχο Νικέλιο 
(NiS)]. Η ενεργοποίηση του στοιχείου αυτού πραγµατοποιείται µετά από έκθεση του υαλοπίνακα σε 
έντονες µεταβολές της θερµοκρασίας του εξωτερικού περιβάλλοντος. 
3.1.2. Ενισχυµένος θερµικά υαλοπίνακας (Heat strengthened glass) (ΕΛΟΤ ΕΝ 1863-1:2012) 
Είναι ο υαλοπίνακας στον οποίο εφαρµόζεται µόνιµη επιφανειακή τάση θλίψεως µέσω µιας ελεγχόµενης 
διαδικασίας θέρµανσης και ψύξης, προκειµένου να αυξηθεί η αντοχή του σε µηχανική και θερµική 
καταπόνηση. Επίσης, η διαδικασία αυτή προσδίδει στον υαλοπίνακα προδιαγεγραµµένα χαρακτηριστικά 
θραύσης. 
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Η παραγωγή του θερµικά ενισχυµένου υαλοπίνακα είναι παρόµοια µε αυτή του θερµικά σκληρυµένου µε τη 
διαφορά ότι η ψύξη του υαλοπίνακα επιτυγχάνεται σε µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. 
Τα κοµµάτια που προκύπτουν σε περίπτωση θραύσης του θερµικά ενισχυµένου υαλοπίνακα είναι 
παρόµοιας δοµής µε αυτής των θραυσµάτων του βασικού υαλοπίνακα. Γι’ αυτό το λόγο, δεν µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ως υαλοπίνακας ασφαλείας παρά µόνο σε συνδυασµό µε άλλους, σε συνθέσεις 
υαλοπινάκων πολλαπλών στρώσεων. 
3.1.3. Yυαλοπίνακας πολλαπλών στρώσεων (Laminated Glass) (ΕΛΟΤ ΕΝ 12543-1:2011) 
Ο υαλοπίνακας πολλαπλών στρώσεων συνιστά σύνθεση δύο ή περισσοτέρων µονών υαλοπινάκων 
συγκολληµένων µε ελαστικές µεµβράνες υψηλής αντοχής. Οι υαλοπίνακες που χρησιµοποιούνται 
διατηρούν, εν γένει, τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά. Ο χαρακτηρισµός του συγκεκριµένου υαλοπίνακα ως 
υαλοπίνακα ασφαλείας έγκειται στο γεγονός ότι σε περίπτωση θραύσης ενός ή περισσοτέρων 
υαλοπινάκων της σύνθεσης, τα θραύσµατα που θα δηµιουργηθούν παραµένουν προσκολληµένα στις 
ενδιάµεσες µεµβράνες, οπότε ο υαλοπίνακας είναι σε θέση να διατηρήσει την ακεραιότητά του και να µην 
καταρρεύσει προκαλώντας τον τραυµατισµό του χρήστη. 

3.2. Συντοµογραφίες 
Στο πλαίσιο της παρούσας ΤΟΤΕΕ χρησιµοποιούνται οι εξής συντοµογραφίες: 

4. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 305/2011 
Η τήρηση των κανόνων που περιλαµβάνει ο Κανονισµός 305/2011 δεν αφορά τον µηχανικό – µελετητή, 
στέλεχος, εγκαταστάτη ή υαλοθέτη. Αφορά, όµως, σύµφωνα µε τα άρθρα 11, 13, 14 τους κατασκευαστές, 
τους εισαγωγείς και του διανοµείς αντίστοιχα.  

Συντ/φία Επεξήγηση

SG Μονός υαλοπίνακας

IGU Μονωτικός υαλοπίνακας

TG Θερµικά σκληρυµένος υαλοπίνακας (Thermally toughened glass) 

Η εν λόγω συντοµογραφία είναι ταυτόσηµη µε τη συντοµογραφία “ESG” που 
χρησιµοποιείται στο αντίστοιχο Γερµανικό Πρότυπο DIN.

TGH Σκληρυµένος θερµικά και κατεργασµένος µε διαδικασία heat-soak υαλοπίνακας 
(Heat soaked thermally toughened glass) 

Η εν λόγω συντοµογραφία είναι ταυτόσηµη µε τη συντοµογραφία “ESG-Η” που 
χρησιµοποιείται στο αντίστοιχο Γερµανικό Πρότυπο DIN.

HSG Ενισχυµένος θερµικά υαλοπίνακας (Heat strengthened glass) 

Η εν λόγω συντοµογραφία είναι ταυτόσηµη µε τη συντοµογραφία “TVG” που 
χρησιµοποιείται στο αντίστοιχο Γερµανικό Πρότυπο DIN.

LG Υαλοπίνακας πολλαπλών στρώσεων (Laminated Glass) 

Η εν λόγω συντοµογραφία είναι ταυτόσηµη µε τη συντοµογραφία “VSG” που 
χρησιµοποιείται στο αντίστοιχο Γερµανικό Πρότυπο DIN.
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Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 17 του Κανονισµού 305/2011, τα εναρµονισµένα πρότυπα 
καθορίζουν τις µεθόδους και τα κριτήρια για την αξιολόγηση της απόδοσης των προϊόντων του τοµέα των 
δοµικών κατασκευών σε σχέση µε τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους. Σύµφωνα µε το Άρθρο 10 του 
Κανονισµού (ΕΚ) 1025/2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσιεύει τα στοιχεία αναφοράς κάθε 
εναρµονισµένου προτύπου στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
Η αναζήτηση των εναρµονισµένων προτύπων γίνεται στη διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards_el και στη 
συνέχεια στο Κεφάλαιο: 
References of harmonised standards and of other European standards published in the OJEU 
Construction 
Construction products (CPD/CPR) 
ή απευθείας στη διεύθυνση: 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonisedstandards/construction-
products_en (στην αγγλική γλώσσα). 
Στη νέα σελίδα που εµφανίζεται, εµφανίζονται πληροφορίες για τον Κανονισµό 305/2011 έως και 
πληροφορίες για την τελευταία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ε.Ε. (αρχείο pdf σε όλες τις Κοινοτικές γλώσσες). 
Υποδείγµατα δήλωσης επίδοσης για υαλοπίνακες δίνονται στο Παράρτηµα ΙΙ. 

4.1. Η ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ (DECLARATION OF PERFORMANCE – DoP) 
Η δήλωση επιδόσεων είναι η επίσηµη δήλωση της επίδοσης του προϊόντος όσον αφορά τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά του, που συντάσσεται από τον κατασκευαστή και συνοδεύει το προϊόν. Η απαίτηση της 
κατάρτισης δήλωσης επιδόσεων καθορίζεται από τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9η; Μαρτίου 2011, που αφορά τη θέσπιση εναρµονισµένων όρων 
εµπορίας δοµικών προϊόντων. Η δήλωση επιδόσεων δεν έχει καθορισµένη µορφή, ωστόσο έχει 
καθορισµένο περιεχόµενο σύµφωνα µε το Άρθρο 6 του Κανονισµού. Άρα το κάθε προϊόν του εργοστασίου 
πρέπει να συνοδεύεται µε δήλωση επιδόσεων που έχει συντάξει ο κατασκευαστής. 
Το σκεπτικό του Κανονισµού 305/2011 περιλαµβάνει τα εξής: 
• «Σύµφωνα µε τους κανόνες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα δοµικά έργα πρέπει να 

σχεδιάζονται και να εκτελούνται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην τίθενται σε κίνδυνο η ασφάλεια  ατόµων , 
οικόσιτων ζώων ή περιουσιών, ούτε να προκαλείται ζηµιά στο περιβάλλον. 

• Οι νόµοι, οι κανονισµοί, τα διοικητικά µέτρα ή η νοµολογία που θεσπίζονται είτε σε ενωσιακό είτε σε 
επίπεδο κρατών µελών σχετικά µε τα δοµικά έργα είναι δυνατόν να επηρεάσουν τις απαιτήσεις των 
δοµικών προϊόντων. 

• Η άρση των τεχνικών εµποδίων στον τοµέα των δοµικών κατασκευών µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε 
τη θέσπιση εναρµονισµένων τεχνικών προδιαγραφών για τους σκοπούς της αξιολόγησης της επίδοσης 
των δοµικών προϊόντων. 

• Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται από τα κράτη µέλη στις απαιτήσεις τους για τις εργασίες 
κατασκευών καθώς και άλλοι εθνικοί κανόνες σχετικά µε τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των δοµικών 
προϊόντων θα πρέπει να συµφωνούν µε τις εναρµονισµένες τεχνικές προδιαγραφές.» 
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Το γυαλί (architectural glass in buildings) ως δοµικό προϊόν, εµπίπτει στους κανόνες αξιολόγησης, όπως 
και τα υπόλοιπα δοµικά προϊόντα (βλέπε και κωδικό τοµέα προϊόντων: 30, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΠΕΔΗ 
ΥΑΛΟ, ΥΑΛΟ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΥΑΛΟΠΛΙΝΘΟΥΣ του Παραρτήµατος IV του 
Κανονισµού). 
Σύµφωνα µε το Άρθρο 4, παρ. 3 του Κανονισµού 305/2011 σχετικά µε τη δήλωση επιδόσεων: 
«Με την κατάρτιση της δήλωσης επιδόσεων, ο κατασκευαστής αναλαµβάνει την ευθύνη για τη συµφωνία 
του δοµικού προϊόντος µε την εν λόγω δηλωθείσα επίδοση. Ελλείψει αντικειµενικών ενδείξεων περί του 
αντιθέτου, τα κράτη µέλη τεκµαίρουν ότι η δήλωση επιδόσεων που καταρτίζεται από τον κατασκευαστή 
είναι ακριβής και αξιόπιστη.» 
Σύµφωνα µε το Άρθρο 6 παρ. 1 του Κανονισµού 305/2011 σχετικά µε το περιεχόµενο της δήλωσης 
επιδόσεων: 
«Η δήλωση επιδόσεων εκφράζει την επίδοση των δοµικών προϊόντων σε σχέση µε τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά των εν λόγω προϊόντων σύµφωνα µε τις σχετικές εναρµονισµένες τεχνικές 
προδιαγραφές». 
Εποµένως, η τήρηση των κανόνων που περιλαµβάνει ο Κανονισµός 305/2011 δεν αφορά τον µηχανικό – 
µελετητή, στέλεχος, εγκαταστάτη -, τον έµπορο, µεταποιητή ή υαλοθέτη και τους φορείς του δηµόσιου 
τοµέα για λόγους τυπικούς, και µόνο. 

4.2. AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 
Η αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης (δηλαδή της διατήρησης των ίδιων τεχνικών 
χαρακτηριστικών ποιότητας σε όλα τα προϊόντα κατά την παραγωγή) βασίζεται στις εξής διαδικασίες: 
1. Δοκιµή Τύπου. Όλα τα δοµικά προϊόντα πρέπει να υποβάλλονται σε δοκιµή τύπου. Πρακτικά αυτό 
σηµαίνει ότι ο κατασκευαστής πρέπει να δηλώσει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του προϊόντος του βάσει 
εναρµονισµένου προτύπου µε τη διεξαγωγή δοκιµής τύπου. Με τη δοκιµή τύπου επαληθεύεται ότι το 
προϊόν συµµορφώνεται µε την εναρµονισµένη τεχνική προδιαγραφή και καθορίζεται η επίδοση όλων των 
εναρµονισµένων χαρακτηριστικών, τα οποία πρέπει να δηλώνονται.  
2. Έλεγχος της Παραγωγής στο Εργοστάσιο (Factory Production Control). Αυτός είναι ο τεκµηριωµένος, 
µόνιµος και εσωτερικός έλεγχος παραγωγής σε εργοστάσιο, σύµφωνα µε τις σχετικές εναρµονισµένες 
τεχνικές προδιαγραφές. Οι οργανισµοί πιστοποίησης οφείλουν, κατά περίπτωση, να ελέγχουν κατά πόσον 
ο κατασκευαστής διαθέτει και εφαρµόζει ένα Σύστηµα Ελέγχου της Παραγωγής στο Εργοστάσιο 
προκειµένου να ανταποκρίνεται προς τις επιβεβαιωµένες από τη δοκιµή τύπου, ιδιότητες του προϊόντος. 
Σύµφωνα µε το Άρθρο 28 παρ. 1 του Κανονισµού 305/2011: «Η αξιολόγηση και η επαλήθευση της 
σταθερότητας της επίδοσης των δοµικών προϊόντων σε σχέση µε τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους 
διενεργείται σύµφωνα µε ένα από τα συστήµατα που καθορίζονται στο παράρτηµα V» του Κανονισµού. 
4.2.1. Συστήµατα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης 
Μεταξύ όσων αναφέρονται στο Παράρτηµα V του Κανονισµού 305/2011, διακρίνονται και αναφέρονται 
στην παρούσα ΤΟΤΕΕ τα εξής συστήµατα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης 
που έχουν ενδιαφέρον, ειδικά, στην περίπτωση των υαλοπινάκων ασφάλειας: 

«Σύστηµα 1 – Δήλωση της απόδοσης των ουσιωδών χαρακτηριστικών του προϊόντος του τοµέα των 
δοµικών κατασκευών από τον κατασκευαστή µε βάση τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) ο κατασκευαστής διενεργεί: 
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i) έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο 

ii) περαιτέρω δοκιµές των δειγµάτων που λαµβάνονται στη µονάδα παραγωγής από τον κατασκευαστή 
σύµφωνα µε το προβλεπόµενο πρόγραµµα δοκιµών 

β) ο κοινοποιηµένος οργανισµός πιστοποίησης προϊόντων αποφασίζει σχετικά µε την έκδοση, τον 
περιορισµό, την αναστολή ή την απόσυρση του πιστοποιητικού της σταθερότητας της επίδοσης του 
δοµικού προϊόντος µε βάση το αποτέλεσµα των ακόλουθων αξιολογήσεων και επαληθεύσεων που έχει 
πραγµατοποιήσει ο εν λόγω οργανισµός: 

i) της αξιολόγησης της επίδοσης του δοµικού προϊόντος βάσει της δοκιµής (συµπεριλαµβανοµένης της 
δειγµατοληψίας), του υπολογισµού,, των πινακοποιηµένων τιµών ή της περιγραφικής τεκµηρίωσης του 
προϊόντος 

ii) της αρχικής επιθεώρησης της µονάδας παραγωγής και του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο 

iii) της συνεχούς εποπτείας, της εξέτασης και της αξιολόγησης του ελέγχου της παραγωγής στο 
εργοστάσιο.» 

«Σύστηµα 3 

α) Ο κατασκευαστής διενεργεί έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο. 

β) Το κοινοποιηµένο εργαστήριο διενεργεί την αξιολόγηση µε βάση τη δοκιµή (βάσει δειγµατοληψίας που 
πραγµατοποίησε ο κατασκευαστής), τον υπολογισµό, τις πινακοποιηµένες τιµές ή την περιγραφική 
τεκµηρίωση του προϊόντος.» 

«Σύστηµα 4 

α) Ο κατασκευαστής διενεργεί: 

i) αξιολόγηση της επίδοσης του δοµικού προϊόντος βάσει της δοκιµής, του υπολογισµού, των 
πινακοποιηµένων τιµών ή της περιγραφικής τεκµηρίωσης του προϊόντος 

ii) έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο 

β) Δεν υπάρχουν ενέργειες που να απαιτούν την παρέµβαση των κοινοποιηµένων οργανισµών.» 

4.2.2. Οργανισµοί που εµπλέκονται  στην αξιολόγηση και την επαλήθευση της σταθερότητας της 
επίδοσης 
Σύµφωνα µε το Παράρτηµα V, παρ. 2 του Κανονισµού 305/2011: 

«Όσον αφορά τη λειτουργία κοινοποιηµένων οργανισµών που δραστηριοποιούνται στην αξιολόγηση και την 
επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης δοµικών προϊόντων, γίνεται διάκριση ανάµεσα στους ακόλουθους: 

1. οργανισµός πιστοποίησης προϊόντων: οργανισµός κοινοποιηµένος σύµφωνα µε το κεφάλαιο VII, για την 
πιστοποίηση της σταθερότητας της επίδοσης· 

2. οργανισµός πιστοποίησης του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο: οργανισµός κοινοποιηµένος σύµφωνα µε το 
κεφάλαιο VII, για την πιστοποίηση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο· 
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3. εργαστήριο: οργανισµός κοινοποιηµένος σύµφωνα µε το κεφάλαιο VII, για τη µέτρηση, την εξέταση, τη δοκιµή, 
τον υπολογισµό ή τη µε άλλο τρόπο αξιολόγηση της επίδοσης δοµικών προϊόντων.» 

Αρµόδιος φορέας Κοινοποίησης στην Ελλάδα σε σχέση µε την εφαρµογή του Κανονισµού 305/2011 είναι το Τµήµα 
Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης. 

Σύµφωνα µε το Άρθρο 49 του Κανονισµού 305/2011: 

«1. Η Επιτροπή χορηγεί αριθµό µητρώου σε κάθε κοινοποιηµένο οργανισµό. 

Χορηγεί ένα µόνο αριθµό µητρώου, ακόµη και αν ο οργανισµός είναι κοινοποιηµένος βάσει διάφορων ενωσιακών 
πράξεων. 

2. Η Επιτροπή δηµοσιοποιεί τον κατάλογο των οργανισµών που κοινοποιούνται βάσει του παρόντος κανονισµού, 
συµπεριλαµβανοµένων των αριθµών µητρώου που τους έχουν χορηγηθεί και των δραστηριοτήτων για τις οποίες 
έχουν κοινοποιηθεί, κυρίως µε τη χρήση του ηλεκτρονικού µέσου κοινοποίησης που έχει δηµιουργήσει και 
διαχειρίζεται η Επιτροπή. 

Η Επιτροπή µεριµνά για την ενηµέρωση του εν λόγω καταλόγου.» 

Ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 50 του Κανονισµού 305/2011: 

«Αλλαγές στην κοινοποίηση 

1. Όταν η κοινοποιούσα αρχή έχει διαπιστώσει ή έχει πληροφορηθεί ότι κοινοποιηµένος οργανισµός δεν πληροί 
πλέον τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 43 ή ότι δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, η κοινοποιούσα 
αρχή περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί την κοινοποίηση, κατά περίπτωση, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της µη 
τήρησης των εν λόγω απαιτήσεων ή της µη εκπλήρωσης των εν λόγω υποχρεώσεων. Ενηµερώνει αµέσως την 
Επιτροπή και τα λοιπά κράτη µέλη αναλόγως, κυρίως µε τη χρήση του ηλεκτρονικού µέσου κοινοποίησης που έχει 
δηµιουργήσει και διαχειρίζεται η Επιτροπή. 

2. Στην περίπτωση ανάκλησης, περιορισµού ή αναστολής της κοινοποίησης ή όταν ο κοινοποιηµένος οργανισµός 
παύσει τη δραστηριότητά του, το ενδιαφερόµενο κοινοποιούν κράτος µέλος προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για να 
διασφαλίσει ότι τα αρχεία του οργανισµού αυτού τα χειρίζεται άλλος κοινοποιηµένος οργανισµός ή τα καθιστά 
διαθέσιµα στις αρµόδιες αρχές κοινοποίησης και εποπτείας της αγοράς, εφόσον το ζητήσουν.» 

Αναζήτηση των κοινοποιηµένων φορέων, ειδικά και σε σχέση µε την οικογένεια προϊόντων (product family) 
ενδιαφέροντος, µπορεί να γίνει µέσω της πλατφόρµας NANDO: 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/ 

Στην εν λόγω βάση δεδοµένων µπορεί να ταυτοποιείται ο µοναδικός αριθµός κοινοποίησης του φορέα ο οποίος έχει 
τη διάταξη “NB XXXX” όπου XXXX είναι αύξων αριθµός, ενώ δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης ακόµη και 
κοινοποιήσεων που έχουν αποσυρθεί (withdrawn), έχει λήξει η ισχύς τους (expired) ή έχουν ανασταλεί (suspended). 

Προσοχή: 

Οι δοκιµές των δοµικών προϊόντων µπορεί να διενεργούνται και από κατάλληλα διαπιστευµένα εργαστήρια. Το 
καθεστώς διαπίστευσης ενός εργαστηρίου µπορεί να ελέγχεται από τον ιστότοπο του Φορέα Διαπίστευσης, ο 
οποίος για την Ελλάδα είναι το ΕΣΥΔ: 

http://www.esyd.gr/portal/p/esyd/el/index.jsp 
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Επειδή, κατά κανόνα, οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί πιστοποίησης προϊόντων ή πιστοποίησης του ελέγχου 
παραγωγής στο εργοστάσιο ή τα κοινοποιηµένα εργαστήρια που διεξάγουν δοκιµές στο πλαίσιο υλοποίησης των 
συστηµάτων αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης των δοµικών προϊόντων διαθέτουν ήδη 
κατάλληλη διαπίστευση πριν επιδιώξουν την κοινοποίησή τους, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να αναζητεί τους εν λόγω 
οργανισµούς και εργαστήρια και µέσω του ιστότοπου του οικείου Φορέα Διαπίστευσης. 

Προσοχή: 

Ο οικείος προς τον οργανισµό ή το εργαστήριο Φορέας Διαπίστευσης δεν απαιτείται να είναι ο Ελληνικός Φορέας 
Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ). Μπορεί να είναι: 

• Οποιοσδήποτε Φορέας Διαπίστευσης που συµµετέχει στην EA – MLA (Πολυµερής Συµφωνία υπό την 
Ευρωπαϊκή συνεργασία για τη Διαπίστευση, European Accreditation cooperation Multi-Lateral Agreement) 
ή έχει συνάψει διµερή συµφωνία µε την EA (bilateral agreement with EA). Σχετικός ιστότοπος αναζήτησης 
όπου µπορεί να αναζητηθεί και ο ιστότοπος του Φορέα Διαπίστευσης: 

http://www.european-accreditation.org/mla-and-bla-signatories 

• Οποιοσδήποτε Φορέα Διαπίστευσης (Φορέων Πιστοποίησης) µέλος του IAF ή οµαδικά µέλη του σε 
Περιφερειακό επίπεδο Διαπίστευσης (Regional Accreditation Group members), δεδοµένης και της συµµετοχή 
του EA-MLA στην IAF – MLA (International Accreditation Forum - Multilateral Recognition Agreement). Σχετικός 
ιστότοπος όπου µπορεί να γίνει αναζήτηση: 

http://www.iaf.nu//articles/IAF_MLA/14 

• Οµοίως για τους Φορείς διαπίστευσης (Εργαστηρίων) µέλη του ILAC MRA (International Laboratory 
Accreditation Cooperation - Mutual Recognition Arrangement). Σχετικός ιστότοπος όπου µπορεί να γίνει 
αναζήτηση: 

http://ilac.org/ilac-mra-and-signatories/ 

Προσοχή: 

Κατά την αναζήτηση του Κοινοποιηµένου φορέα και των εργαστηρίων δοκιµών που χρησιµοποίησε στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του προϊόντος θα πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε 
στο Επίσηµο Πεδίο Διαπίστευσης (Scope of Accreditation) να συµπεριλαµβάνεται στις τυποποιητικές αναφορές το 
Πρότυπο των προδιαγραφών του προϊόντος ή της µεθόδου δοκιµής που χρησιµοποιήθηκε (αντίστοιχα) και η εν 
λόγω εγγραφή στο επίσηµο Πεδίο Διαπίστευσης να µην έχει ανακληθεί ή ανασταλεί. 

4.3. ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 
Σύµφωνα µε το Άρθρο 6 του Κανονισµού 305/2011: 
«1. Η δήλωση επιδόσεων εκφράζει την επίδοση των δοµικών προϊόντων σε σχέση µε τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά των εν λόγω προϊόντων σύµφωνα µε τις σχετικές εναρµονισµένες τεχνικές 
προδιαγραφές.» 
4.3.1. Περιεχόµενο δήλωσης επιδόσεων 
Σύµφωνα µε το ίδιο Άρθρο του Κανονισµού: 
«2. Η δήλωση επιδόσεων περιλαµβάνει, ιδίως, τις ακόλουθες πληροφορίες: 
α) τα στοιχεία του τύπου του προϊόντος για τον οποίο έχει καταρτιστεί η δήλωση επιδόσεων· 
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β) το σύστηµα ή τα συστήµατα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του δοµικού 
προϊόντος, όπως καθορίζει το παράρτηµα V· 
γ) τον αριθµό αναφοράς και την ηµεροµηνία έκδοσης του εναρµονισµένου προτύπου ή της ειδικής 
τεχνικής τεκµηρίωσης που χρησιµοποιήθηκε για την αξιολόγηση κάθε ουσιώδους χαρακτηριστικού· 
δ) ενδεχοµένως, τον αριθµό αναφοράς της χρησιµοποιούµενης ειδικής τεχνικής τεκµηρίωσης και τις 
απαιτήσεις µε τις οποίες ισχυρίζεται ο κατασκευαστής ότι συµµορφώνεται το προϊόν. 
Και επιπλέον, 
α) την προοριζόµενη χρήση ή χρήσεις του δοµικού προϊόντος, σύµφωνα µε την ισχύουσα εναρµονισµένη 
τεχνική προδιαγραφή 
β) τον κατάλογο των ουσιωδών χαρακτηριστικών, όπως καθορίζεται στην εναρµονισµένη τεχνική 
προδιαγραφή για τη δηλωθείσα προοριζόµενη χρήση ή χρήσεις 
γ) την επίδοση τουλάχιστον ενός από τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του δοµικού προϊόντος, που σχετίζονται 
µε τη δηλωθείσα προοριζόµενη χρήση ή χρήσεις 
δ) όπου έχει εφαρµογή, την επίδοση του δοµικού προϊόντος, κατά επίπεδα ή κατηγορίες ή περιγραφικά, 
εάν χρειάζεται βάσει υπολογισµού σε σχέση µε τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του που καθορίζονται 
σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 3 
ε) την επίδοση εκείνων των ουσιωδών χαρακτηριστικών του δοµικού προϊόντος που σχετίζονται µε την 
προοριζόµενη χρήση ή χρήσεις, λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που αφορούν την προοριζόµενη χρήση 
ή χρήσεις όπου ο κατασκευαστής προτίθεται να καταστήσει διαθέσιµο το προϊόν στην αγορά 
στ) για τα απαριθµούµενα ουσιώδη χαρακτηριστικά για τα οποία δεν δηλώνεται επίδοση, τα 
γράµµατα «NPD» (µη καθορισµένη επίδοση) 
ζ) όταν έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση για το προϊόν αυτό, την επίδοση, κατά επίπεδα ή 
κατηγορίες ή περιγραφικά, του δοµικού προϊόντος σε σχέση µε όλα τα ουσιώδη χαρακτηριστικά που 
περιέχονται στην αντίστοιχη ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση.» 
Περιπτώσεις ουσιωδών χαρακτηριστικών για τα οποία δεν απαιτείται αναφορά στη σχετική 
εναρµονισµένη τεχνική προδιαγραφή (Μόνο σε περίπτωση που δεν απαιτείται από το υπό µελέτη 
πρότυπο): 
1) Αντίδραση στη φωτιά  
2) Απορρόφηση θορύβου (εκτός των ηχοµονωτικών υαλοπινάκων) 
3) Κίνδυνοι από τις εκποµπές επικίνδυνων ουσιών 
4) Αντοχή στη φωτιά (εκτός των πυράντοχων υαλοπινάκων) 
4.3.2. Παροχή της δήλωσης επιδόσεων 
Σύµφωνα µε το Άρθρο 7 του Κανονισµού 305/2011: 

«1. Κάθε προϊόν που διατίθεται στην αγορά συνοδεύεται από αντίγραφο της δήλωσης επιδόσεών του, το οποίο 
παρέχεται είτε υπό έντυπη µορφή είτε από ηλεκτρονικό µέσο. 

Εντούτοις, όταν παρτίδα του ίδιου προϊόντος παρέχεται σε µεµονωµένο χρήστη, µπορεί να συνοδεύεται από ένα 
µόνο αντίγραφο της δήλωσης επιδόσεων είτε υπό έντυπη µορφή είτε από ηλεκτρονικό µέσο. 

2. Αντίγραφο της δήλωσης επιδόσεων υπό έντυπη µορφή παρέχεται εάν το ζητήσει ο παραλήπτης. 
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3. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, το αντίγραφο της δήλωσης επιδόσεων µπορεί να καθίσταται 
διαθέσιµο σε δικτυακό τόπο σύµφωνα µε τους όρους που θα θεσπίσει η Επιτροπή µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύµφωνα µε το άρθρο 60. Αυτοί οι όροι, µεταξύ άλλων, διασφαλίζουν ότι η δήλωση επιδόσεων παραµένει 
διαθέσιµη τουλάχιστον για το διάστηµα στο οποίο παραπέµπει το άρθρο 11 παράγραφος 2. 

4. Η δήλωση επιδόσεων παρέχεται στη γλώσσα ή τις γλώσσες που απαιτεί το κράτος µέλος στο οποίο είναι 
διαθέσιµο το προϊόν.» 

4.3.3. Γενικές αρχές και χρήση της σήµανσης CE 
Η σήµανση CE που θεσπίστηκε µε την Απόφαση 93/465/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1993, για τις 
ενότητες που αφορούν τις διάφορες φάσεις των διαδικασιών αξιολόγησης τις πιστότητας και τους κανόνες επίθεσης 
και χρήσης της σήµανσης πιστότητας "CE" που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στις οδηγίες τεχνικής 
εναρµόνισης, αποτελεί υποχρεωτική δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν του πληροί τις κοινοτικές απαιτήσεις 
που εφαρµόζονται στο προϊόν, δηλαδή τις βασικές απαιτήσεις όλων των Ευρωπαϊκών Οδηγιών που εφαρµόζονται 
στο προϊόν και ότι έχουν εφαρµοσθεί όλες οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης στο προϊόν. Η απαίτηση 
αυτή ισχύει επίσης για τα εισαγόµενα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η σήµανση CE αποτελεί σήµανση µόνο 
συµµόρφωσης µε τις κοινοτικές οδηγίες και όχι σήµανση αποτελεσµατικότητας ή επιδόσεων του προϊόντος.   

Τα κράτη µέλη δεν δύνανται να περιορίσουν τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία προϊόντων που 
φέρουν το σήµα «CE», εκτός αν υπάρχουν αποδείξεις περί µη συµµόρφωσης του προϊόντος. Η σήµανση θα πρέπει 
να τοποθετείται πριν τη διάθεση ενός προϊόντος στην ευρωπαϊκή αγορά και τη θέση του σε λειτουργία. Όλες οι 
Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαµβάνουν διατάξεις σχετικά µε τα περιεχόµενα του τεχνικού φακέλου του 
προϊόντος που απαιτείται προκειµένου να τεθεί το σήµα «CE». 

Αν ένα προϊόν περιλαµβάνεται στο πεδίο εφαρµογής µιας οδηγίας που προβλέπει τη σήµανση CE, αυτή θα πρέπει 
να τοποθετείται: 

• Σε όλα τα νέα προϊόντα, είτε κατασκευάζεται στα κράτη µέλη είτε σε τρίτες χώρες· 

• Στα χρησιµοποιηµένα και από δεύτερο χέρι προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες. 

Η σήµανση CE αποτελείται από το ακρωνύµιο "CE" µε την ακόλουθη γραφική απεικόνιση: 

[  

Ορθό σήµα CE 

Εντούτοις κυκλοφορούν προϊόντα µε παραπλανητική σήµανση CE που έχει την εξής µορφή: 

[  

Παραπλανητικά σήµατα CE 
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Σε περίπτωση σµίκρυνσης ή µεγέθυνσης της σήµανσης, πρέπει να τηρούνται οι αναλογίες που προκύπτουν από την 
παραπάνω βαθµολογηµένη γραφική παράσταση. Η σήµανση πρέπει να έχει µέγεθος τουλάχιστον 5 mm. 

Η σήµανση CE τίθεται στο προϊόν ή στην πινακίδα µε τα στοιχεία του. Ωστόσο, όταν η φύση του προϊόντος δεν το 
επιτρέπει ή δεν το δικαιολογεί, η σήµανση CE τίθεται στη συσκευασία του, εφόσον υπάρχει, και στη τεκµηρίωση, 
εφόσον την προβλέπουν οι οδηγίες. 

Σύµφωνα µε το Άρθρο 8 του Κανονισµού 305/2011: 

«2. Η σήµανση CE τοποθετείται στα δοµικά προϊόντα για τα οποία ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει δήλωση 
επιδόσεων σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 6. 

Εάν δεν έχει καταρτισθεί δήλωση επιδόσεων από τον κατασκευαστή σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 6, δεν τοποθετείται 
η σήµανση CE. 

Τοποθετώντας τη σήµανση CE ή αναθέτοντας την τοποθέτησή της, οι κατασκευαστές υποδηλώνουν ότι 
αναλαµβάνουν την ευθύνη για τη συµφωνία του δοµικού προϊόντος προς τη δηλωθείσα επίδοση, καθώς και για τη 
συµµόρφωση προς όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού και της υπόλοιπης σχετικής ενωσιακής 
νοµοθεσίας εναρµόνισης που προβλέπει την τοποθέτησή της. 

… 

3. Για κάθε δοµικό προϊόν που διέπεται από εναρµονισµένο πρότυπο ή για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική 
αξιολόγηση, η σήµανση CE είναι η µόνη σήµανση που βεβαιώνει τη συµφωνία του δοµικού προϊόντος µε τη 
δηλωθείσα επίδοση σε σχέση µε τα ουσιώδη χαρακτηριστικά, που διέπονται από το εν λόγω εναρµονισµένο 
πρότυπο ή από την ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση. 

… 

4. Κράτος µέλος δεν µπορεί να απαγορεύει ούτε να εµποδίζει, εντός της επικράτειάς του ή υπό την ευθύνη του, τη 
διαθεσιµότητα στην αγορά ή τη χρήση των δοµικών προϊόντων που φέρουν τη σήµανση CE, όταν οι δηλωθείσες 
επιδόσεις αντιστοιχούν στις απαιτήσεις για τη χρήση αυτή στο συγκεκριµένο κράτος µέλος. 

5. Κάθε κράτος µέλος διασφαλίζει ότι η χρήση των δοµικών προϊόντων που φέρουν τη σήµανση CE δεν εµποδίζεται 
από κανόνες ή όρους οι οποίοι επιβάλλονται από δηµόσιους ή ιδιωτικούς οργανισµούς που ενεργούν ως δηµόσιες 
επιχειρήσεις ή ως δηµόσιοι οργανισµοί βάσει µονοπωλιακής θέσης ή µε δηµόσια εντολή, όταν οι δηλωθείσες 
επιδόσεις αντιστοιχούν στις απαιτήσεις για τη χρήση αυτή στο συγκεκριµένο κράτος µέλος.» 

5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
Μία σηµαντική εργασία του µηχανικού είναι η κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών. Η εργασία αυτή πρέπει να 
ακολουθεί την εξής σειρά: 

• Εφαρµογή της εναρµονισµένης ενωσιακής νοµοθεσίας. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να επισηµαίνονται από τον 
συντάκτη των προδιαγραφών οι Οδηγίες και Κανονισµοί οι οποίοι εφαρµόζονται στο προϊόν ή την εγκατάσταση. 

Για τα δοµικά προϊόντα η αναζήτηση µπορεί να γίνει στο σύνδεσµο: http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/
product-regulation_el όπου παρέχονται πολλές πληροφορίες και οδηγίες για διάφορα θέµατα που αφορούν την 
υλοποίηση διατάξεων του Κανονισµού. 
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• Εφαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να επισηµαίνονται οι διατάξεις της εθνικής 
νοµοθεσίας η οποία µπορεί να υφίσταται είτε µε τη µορφή νοµοθετικών διατάξεων είτε κανονιστικών προεδρικών 
διαταγµάτων ή αποφάσεων.  

• Καταγραφή των ισχυόντων προτύπων, ευρωπαϊκών τεχνικών εγκρίσεων, κοινών τεχνικών προδιαγραφών, ή 
τεχνικού πλαισίου αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισµό τυποποίησης ή τα Ελληνικά 
Πρότυπα ΕΛΟΤ µε τα οποία επιζητείται συµµόρφωση. Σε περίπτωση που σε κάποιο από τα παραπάνω 
τυποποιητικά κείµενα γίνονται τυποποιητικές παραποµπές σε άλλο τυποποιητικό κείµενο (είναι σύνηθες στα 
πρότυπα να υπάρχουν τυποποιητικές αναφορές σε άλλα πρότυπα), εννοείται ότι εφαρµόζονται και τα πρότυπα 
αυτό. Κάθε τυποποιητικό κείµενο πρέπει να συνοδεύεται από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του ώστε η αναφορά 
να είναι απολύτως καθορισµένη. Επισηµαίνεται ότι στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα το Παράρτηµα ΖΑ µπορεί να 
περιλαµβάνει πρόσθετες τυποποιητικές παραποµπές. 

Καθώς τα πρότυπα υπόκεινται σε τακτική διαδικασία αναθεώρησης, είναι αναγκαία η αναζήτηση των νέων 
εκδόσεων προτύπων. 

Για τα πρότυπα ΕΛΟΤ η αναζήτηση µπορεί να γίνεται στο σύνδεσµο: http://www.elot.gr/ (ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ) 
κάνοντας κλικ στο εικονίδιο «e-shop». 

Εκτός από την ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ, για τα πρότυπα που αφορούν υαλοπίνακες  µπορεί να γίνει αναζήτηση 
στην ιστοσελίδα της CEN ως και στην ιστοσελίδα του ISO.  

CEN: https://www.cencenelec.eu/sme/std/FindingEN/Pages/default.aspx  

ISO: https://www.iso.org/search.html  

Ο κοινοποιηµένος φορέας πρέπει να διατηρεί την κοινοποίηση του κατά τη χρονολογία που αναφέρεται στο 
πιστοποιητικό που χορηγεί στον κατασκευαστή προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για την έκδοση της δήλωσης 
επιδόσεων.  Στην εν λόγω βάση δεδοµένων µπορεί να ταυτοποιείται ο µοναδικός αριθµός κοινοποίησης του 
φορέα ο oποίος έχει τη διάταξη “NB XXXX” όπου XXXX είναι αύξων αριθµός, ενώ δίνεται η δυνατότητα 
αναζήτησης ακόµη και κοινοποιήσεων που έχουν αποσυρθεί (withdrawn), έχει λήξει η ισχύς τους (expired) ή 
έχουν ανασταλεί (suspended). Με τον τρόπο αυτό είναι εύκολο να διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία που αφορούν 
τον κοινοποιηµένο φορέα σε σχέση µε τον Κανονισµό 305/2011.   

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ, ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ) 
Ο µηχανικός πρέπει να διαθέτει λίστα ελέγχου για την παραλαβή των υαλοπινάκων. Ενδεικτικά η λίστα 
ελέγχου του µηχανικού για την τεχνική τεκµηρίωση και  για την παραλαβή έτοιµων και τοποθετηµένων 
στοιχείων υαλοπινάκων περιλαµβάνει όσα αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα.  

α/α Σηµείο Ελέγχου Συµφωνία Σχόλια

Γενική εφαρµογή υαλοπινάκων

1 Ονοµασία Προϊόντος 
Δελτία Αποστολής
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2

Εργοστάσιο Παραγωγής Υαλοπίνακα 
− πιστοποίηση Συστήµατος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 

9001 που αφορά το προϊόν) 
− πιστοποίηση Συστήµατος Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης (ISO 14001) 
− πιστοποίηση του ελέγχου παραγωγής στο 

εργοστάσιο (Factory Production Control 
certification)

3 Υλικά (πιστοποιητικά πρώτης ύλης, ραδιενέργεια, σύσταση)

4 Μέθοδος Παραγωγής υαλοπίνακα (System manufacturer 
process manual conformity)

5 Πιστοποιητικά επεξεργασίας υαλοπίνακα

6

Κατασκευαστής / Εφαρµοστής 
− Πιστοποίηση (προϊόντος;) 
− σήµανση CE 
− πιστοποίηση Συστήµατος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 

9001) 
− πιστοποίηση του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο  

(FPCcertification)

7 Πιστοποίηση Εργασιών Εφαρµογής, πχ. πιστοποίηση 
συγκολλητών

8 Σήµανση CE τελικού προϊόντος (CE marking) και δήλωση 
απόδοσης (ή επιδόσεων;)

9

Μόνιµη σήµανση όλων των τελικών συστηµάτων µε την 
ονοµασία του κατασκευαστή, ηµεροµηνία παραγωγής, 
εργοστάσιο παραγωγής συστήµατος (ιδιοκτήτης 
πιστοποιητικού), αριθµός πιστοποίησης, πρότυπο 

10
Λίστα υλικών που χρησιµοποιήθηκαν, εργοστάσιο 
παραγωγής, εµπορική ονοµασία, τεχνικό φυλλάδιο και 
περιγραφή

Επιπλέον για εφαρµογή Πυράντοχων υαλοπινάκων

Η αποδοχή ενός υλικού ή συστήµατος θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε το αντίστοιχο πρότυπο 
κατηγοριοποίησης και δοκιµής. Μόνο σύστηµα µε όλα τα βασικά και δευτερεύοντα υλικά (πχ 
σε µία θύρα: προφίλ, υαλοπίνακας, µεντεσές, κλειδαριά, πόµολο, µπάρα πανικού, υλικά 
στεγάνωσης κ.λπ.), που µαζί και µόνο έχουν δοκιµαστεί από διαπιστευµένο εργαστήριο 
σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα, γίνεται αποδεκτό. Δεν γίνεται αποδεκτή η χρήση 
διαφορετικών υλικών από αυτά που έχουν δοκιµαστεί στη συγκεκριµένη δοκιµή 
πυροπροστασίας, ακόµη και εάν έχουν δοκιµαστεί σε άλλες διατάξεις/συστήµατα µε το ίδιο 
πρότυπο. Δεν επιτρέπεται καµία παρέκκλιση στην κατασκευή και τοποθέτηση (διαστάσεων 
ύψους, αρµών διαστολής, διαδικασίας συγκράτησης κ.λπ.) από αυτήν του δοκιµασµένου 
δοκιµίου, εκτός και αν αναφέρεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο αποδοχής παρεκκλίσεων της 
επίσηµης δοκιµής πυραντίστασης. Αποδεκτές µπορούν να γίνουν εκθέσεις αξιολόγησης από 
διαπιστευµένα εργαστήρια δοκιµών όπου επί εκθέσεων δοκιµών πυραντίστασης επιτρέπουν 
παρεκκλίσεις επουσιώδους σηµασίας.

α/α Σηµείο Ελέγχου Συµφωνία Σχόλια

  15



1 Χρήση Προϊόντος, πχ. δοµική πυροπροστασία, πόρτες, 
παράθυρα, σταθερά.

2 Χώρος τοποθέτησης (εσωτερικά- εξωτερικά)

3

Πιστοποιητικά επεξεργασίας υλικού 

Στην περίπτωση διπλών υαλοπινάκων, πρέπει να έχουν 
κατασκευαστεί σε παραγωγό πυράντοχων υαλοπινάκων 
(σύστηµα 1 FPC για παραγωγή διπλών πυράντοχων 
υαλοπινάκων) σύµφωνα µε τα εναρµονισµένα πρότυπα 
(ΕΝ1279 αν πρόκειται για διπλή υάλωση, ΕΝ14449 για κάθε 
πρόσθετη κατεργασία-επίδοση ασφάλειας, ΕΝ12150 για 
πρόσθετη θερµική κατεργασία)

4
Αναλυτικό, συνολικό πιστοποιητικό κατά EN 1363 και EN 
1364, και αναλυτική κατηγοριοποίηση κατά ΕΝ 13501 (Αρ. 
Ηµεροµηνία, Εργαστήριο, Κατηγορία)

5 Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Εργαστηρίου ή Κοινοποίηση 
Εργαστηρίου στην ΕΕ (µε τον µοναδικό αριθµό κοινοποίησης)

6 Βεβαίωση Εγκυρότητας και ισχύος Δοκιµής από 
Διαπιστευµένο Εργαστήριο

7

Αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια και συναρµολογηµένης 
διάταξης για όλες τις κατασκευές.  
Βεβαίωση ισχύος Δοκιµής Πυροπροστασίας µε βάση τα 
σχέδια αυτά. Αναφορά στα αντίστοιχα πρότυπα (ΕΝ 1363 και 
ΕΝ 1364).  
Έγκριση Παρεκκλίσεων µόνο από διαπιστευµένο Εργαστήριο. 
Συµφωνία µε την Έκθεση δοκιµής για τις µέγιστες διαστάσεις 
και τη θέση τοποθέτησης.

α/α Σηµείο Ελέγχου Συµφωνία Σχόλια
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7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
Σύµφωνα µε το κεφάλαιο III του Κανονισµού 305/2011 ορίζονται οι υποχρεώσεις των Οικονοµικών Φορέων, δηλαδή 
των κατασκευαστών, των εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων, των εισαγωγέων και των διανοµέων (των δοµικών 
προϊόντων, εποµένως και του υαλοπίνακα). 

8

Συµφωνία και Έλεγχος ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΛΙΚΩΝ που 
αποτελούν το ΣΥΣΤΗΜΑ και περιλαµβάνονται στην Έκθεση 
Δοκιµής: 

− Ονοµασία προϊόντος,  
− εργοστάσιο παραγωγής,  
− CE marking σήµανση,  
− Κοινοποιηµένο Εργαστήριο 
− Πιστοποίηση ανεξάρτητης δοκιµής 
− Κατηγορία πυροπροστασίας,  
− Συµφωνία µε είδος 
− Ονοµασία εργαστηρίου δοκιµής 
− Πιστοποίηση Διακρίβωσης 
− Μέγιστες διαστάσεις 
− Επεξεργασίες- χαρακτηριστικά 
− Κατηγορία Ασφάλειας και προστασίας  
− Πιστοποίηση ισχύος πυροπροστασίας από 

κατασκευαστή διπλών υαλώσεων και βεβαίωση 
κοινοποιηµένου εργαστηρίου. 

Συµφωνία µε Πίνακα και σχέδια Έκθεσης Δοκιµής 
Πυροπροστασίας των παρακάτω: 
Τρόπος τοποθέτησης, µικροϋλικά,  λεπτοµέρειες 
τοποθέτησης, στεγανωτικά υλικά, µηχανισµοί και 
αυτοµατισµοί που συµµετέχουν στο ΣΥΣΤΗΜΑ. 

Βεβαίωση παραγωγής και επεξεργασίας παραγωγής τελικού 
προϊόντος από Εργοστάσιο Παραγωγής. 

Δελτία αποστολής µε αναλυτική αναγραφή Έργου, προϊόντος 
και παραλήπτη.

9
Αναλυτικά σχέδια στήριξης σε δοµικά στοιχεία.  
Βεβαίωση συµµόρφωσης από το εγχειρίδιο παραγωγής και 
ανάρτησης παραγωγού συστήµατος. 

10 Προσωρινή Σήµανση του τελικού Συστήµατος για άµεση 
αναφορά στη διαδικασία Ελέγχου

11

Επιστολή από Παραγωγό Συστήµατος (ιδιοκτήτης 
πιστοποιητικού πυροπροστασίας) και βεβαίωση υπογραφής 
σύµβασης συµµόρφωσης από τον Κατασκευαστή/
Υπεργολάβο

12
Βεβαίωση ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ τεχνικής αρτιότητας, 
κατασκευής και τοποθέτησης, σύµφωνα µε Έκθεση Δοκιµής 
Πυροπροστασίας από τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ/ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ

α/α Σηµείο Ελέγχου Συµφωνία Σχόλια
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7.1. Υποχρεώσεις κατασκευαστών 
Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Κανονισµού 305/2011: 
«1. …. 
Οι κατασκευαστές, ως βάση για τη δήλωση επιδόσεων, καταρτίζουν την τεχνική τεκµηρίωση περιγράφοντας 
όλα τα στοιχεία που σχετίζονται µε το απαραίτητο σύστηµα αξιολόγησης και την επαλήθευση της 
σταθερότητας της επίδοσης. 
4. Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι τα δοµικά τους προϊόντα φέρουν αριθµό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή 
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίησή τους ή, όταν δεν το επιτρέπει το µέγεθος ή η φύση 
του προϊόντος, διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται στη συσκευασία ή σε έγγραφο που 
συνοδεύει το δοµικό προϊόν. 
6. Όταν διαθέτουν δοµικό προϊόν στην αγορά, οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται 
από οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα που έχει καθορίσει το σχετικό κράτος µέλος, ευκόλως 
κατανοητή από τους χρήστες. 
» 

7.2. Εξουδιοδοτηµένοι αντιπρόσωποι 
Σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Κανονισµού 305/2011: 

«1. Ο κατασκευαστής µπορεί να διορίζει, µε γραπτή εντολή, εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. 

… 

2. Ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος ασκεί τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στην εντολή…» 

Εάν ο κατασκευαστής είναι εγκατεστηµένος στην ΕΕ ή όχι, µπορεί να ορίσει εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο στην 
Ένωση να ενεργεί εξ ονόµατός του για την εκτέλεση ορισµένων καθηκόντων που απαιτούνται από την ισχύουσα 
νοµοθεσία εναρµόνισης της Ένωσης. Ένας κατασκευαστής εγκατεστηµένος εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν 
υποχρεούται να έχει εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. 

Για τους σκοπούς της νοµοθεσίας εναρµόνισης της Ένωσης, για να µπορεί να ενεργεί εξ ονόµατος του 
κατασκευαστή, ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος πρέπει να είναι εγκατεστηµένος εντός της Ένωσης. Οι εµπορικοί 
αντιπρόσωποι του κατασκευαστή (όπως εξουσιοδοτηµένοι διανοµείς ή αντιπρόσωποι) δεν πρέπει να συγχέονται µε 
τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο κατά την έννοια της νοµοθεσίας εναρµόνισης της Ένωσης. 

7.3. Εισαγωγείς 
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Κανονισµού 305/2011: 
« 
2. Πριν από τη διάθεση προϊόντος του τοµέα των δοµικών κατασκευών στην αγορά, οι εισαγωγείς 
εξασφαλίζουν ότι έχουν διενεργηθεί από τον κατασκευαστή η αξιολόγηση και η επαλήθευση της 
σταθερότητας της απόδοσης.  
8. Οι εισαγωγείς τηρούν, για το χρονικό διάστηµα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 11 παράγραφος 2, 
αντίγραφο της δήλωσης απόδοσης στη διάθεση των αρχών που είναι αρµόδιες για την εποπτεία της 
αγοράς και εξασφαλίζουν ότι η τεχνική τεκµηρίωση καθίσταται διαθέσιµη στις εν λόγω αρχές, κατόπιν 
αιτήµατός τους. 
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9. Οι εισαγωγείς παρέχουν στην αρµόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατός της, όλες τις 
πληροφορίες και την τεκµηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συµφωνία του προϊόντος του τοµέα 
των δοµικών κατασκευών µε τη δήλωση απόδοσης και η συµµόρφωση προς άλλες ισχύουσες απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισµού, σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από την εν λόγω αρχή. Συνεργάζονται µε την εν 
λόγω αρχή, κατόπιν αιτήµατός της, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι 
κίνδυνοι από τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών που έχουν διαθέσει στην αγορά.» 

7.4. Διανοµείς  
Σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Κανονισµού 305/2011: 
« 
2. Πριν οι διανοµείς καταστήσουν προϊόν του τοµέα των δοµικών κατασκευών διαθέσιµο στην αγορά, 
εξασφαλίζουν ότι το προϊόν, εφόσον απαιτείται, φέρει την απαιτούµενη σήµανση CE και συνοδεύεται από 
τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του παρόντος κανονισµού και από τις οδηγίες και τις πληροφορίες 
σχετικά µε την ασφάλεια, σε γλώσσα που καθορίζεται από το σχετικό κράτος µέλος και ευκόλως κατανοητή 
από τους χρήστες. Οι διανοµείς εξασφαλίζουν επίσης ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν 
συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 4 και 5 και στο άρθρο 13 
παράγραφος 3 αντίστοιχα. 
…. 
3. Ο διανοµέας διασφαλίζει ότι, όταν προϊόν του τοµέα των δοµικών κατασκευών είναι υπό την ευθύνη του, 
οι συνθήκες αποθήκευσης ή µεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συµφωνία του µε τη δήλωση απόδοσης 
και τη συµµόρφωσή του προς άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού. 
…. 
5. Οι διανοµείς παρέχουν στην αρµόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατός της, όλες τις 
πληροφορίες και την τεκµηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συµφωνία του προϊόντος του τοµέα 
των δοµικών κατασκευών µε τη δήλωση απόδοσης και η συµµόρφωση προς άλλες ισχύουσες απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισµού, σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από την εν λόγω αρχή. Συνεργάζονται µε την 
αρχή αυτήν, κατόπιν αιτήµατός της, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι 
κίνδυνοι από τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών που έχουν διαθέσει στην αγορά.» 

7.5. Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών εφαρµόζονται 
στους εισαγωγείς και στους διανοµείς 
Σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Κανονισµού 305/2011 ορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις 
των κατασκευαστών εφαρµόζονται στους εισαγωγείς και στους διανοµείς: 
«Ένας εισαγωγέας ή διανοµέας θεωρείται κατασκευαστής για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισµού και υπόκειται στις υποχρεώσεις του κατασκευαστή σύµφωνα µε το άρθρο 11, όταν 
διαθέτει προϊόν του τοµέα των δοµικών κατασκευών στην αγορά µε την επωνυµία ή το εµπορικό 
σήµα του ή τροποποιεί προϊόν που διατίθεται ήδη στην αγορά κατά τρόπο που µπορεί να θίξει τη 
συµµόρφωση προς τη δήλωση απόδοσης.» 

7.6. Αναγκαία προσόντα των εµπλεκόµενων επαγγελµατιών 
Κάθε πρόσωπο το οποίο ασκεί ή προτίθεται να ασκήσει επαγγελµατική δραστηριότητα που αφορά την 
εµπορία, µεταποίηση και τοποθέτηση υαλοπινάκων είναι απόλυτα απαραίτητο να διαθέτει τεχνική 
κατάρτιση και πιστοποίηση από κατάλληλα διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης προσώπων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ακολουθεί σύντοµη περιγραφή των βασικών Ευρωπαϊκών Προτύπων που περιγράφουν το πλαίσιο 
απαιτήσεων για τους υαλοπίνακες ασφαλείας, ανά κατηγορία: 

EN 356 
Το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 356 καθορίζει τις απαιτήσεις και τις µεθόδους ελέγχου για τους υαλοπίνακες 
ασφαλείας, οι οποίοι είναι σχεδιασµένοι έτσι ώστε να αντέχουν σε εξωτερικές επιβουλές από ανθρώπους 
µε ή χωρίς χρήση αντικειµένων για βραχύ χρονικό διάστηµα. Βάσει αυτής της αντοχής κατηγοριοποιούνται 
οι υαλοπίνακες ασφαλείας, αλλά οι κατηγορίες δεν αντιστοιχίζονται σε ειδικές εφαρµογές. Συνεπώς, η 
επιλογή της κατάλληλης κατηγορίας πρέπει να γίνεται από τον χρήστη κατά περίπτωση ή, όπου απαιτείται, 
µε την καθοδήγηση εξειδικευµένου τεχνικού συµβούλου. 
ΕΝ 572-1 
Αυτό το Μέρος της σειράς Ευρωπαϊκών Προτύπων EN 572 καθορίζει και κατηγοριοποιεί τους βασικούς 
υαλοπίνακες, υποδηλώνει τη χηµική τους σύσταση, τα κύρια φυσικά και µηχανικά τους χαρακτηριστικά 
και καθορίζει τα γενικά κριτήρια ποιότητας.  
Συγκεκριµένες διαστάσεις και ανοχές διαστάσεων, περιγραφή ατελειών, όρια ποιότητας και ο 
προσδιορισµός για κάθε βασικό τύπο υαλοπίνακα δεν περιλαµβάνονται σε αυτό το µέρος, αλλά δίνονται 
στα επόµενα µέρη (EN 572-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 
ΕΝ 572-2 
Αυτό το Μέρος της σειράς Ευρωπαϊκών Προτύπων EN 572 καθορίζει διαστασιολογικές και ελάχιστες 
ποιοτικές απαιτήσεις (όσον αφορά τα οπτικά σφάλµατα) για τον βασικό επίπεδο υαλοπίνακα, όπως 
ορίζεται στο EN 572-1 για χρήση σε κτίρια. 
Αντιστοιχεί µόνο σε βασικό επίπεδο υαλοπίνακα του οποίου γίνεται προµήθεια σε jumbo διαστάσεις και 
split διαστάσεις. 
Για τις υπόλοιπες διαστάσεις υαλοπινάκων δίνονται πληροφορίες στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 572-8. 
ΕΝ 572-3 
Αυτό το Ευρωπαϊκό πρότυπο καθορίζει διαστασιολογικές και ελάχιστες ποιοτικές απαιτήσεις (όσον αφορά 
τα οπτικά σφάλµατα και τα σφάλµατα του σύρµατος) για τον στιλβωµένο οπλισµένο υαλοπίνακα, όπως 
ορίζεται στο EN 572-1 για χρήση σε κτίρια. 
Αντιστοιχεί µόνο σε στιλβωµένο οπλισµένο υαλοπίνακα σε ορθογώνια φύλλα και stock διαστάσεις. 
Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 572-8 περιέχει πληροφορίες για τον στιλβωµένο οπλισµένο υαλοπίνακα σε 
άλλες διαστάσεις. 
ΕΝ 572-4 
Αυτό το Μέρος της σειράς Ευρωπαϊκών Προτύπων EN 572 καθορίζει διαστασιολογικές και ελάχιστες 
ποιοτικές απαιτήσεις (όσον αφορά τα οπτικά σφάλµατα) για οπλισµένες πλάκες υαλοπινάκων, όπως αυτές 
ορίζονται στο πρότυπο EN 572-1 για χρήση σε κτίρια. 
Αντιστοιχεί µόνο σε οπλισµένες πλάκες υαλοπινάκων σε ορθογώνια φύλλα και stock διαστάσεις. 
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To Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 572-8 περιέχει πληροφορίες για τις οπλισµένες πλάκες υαλοπινάκων σε άλλες 
διαστάσεις. 
ΕΝ 572-5 
Αυτό το Μέρος της σειράς Ευρωπαϊκών Προτύπων EN 572 καθορίζει διαστασιολογικές και ελάχιστες 
ποιοτικές απαιτήσεις (όσον αφορά τα οπτικά σφάλµατα και τα σφάλµατα της διακόσµησης) για 
διακοσµητικούς υαλοπίνακες, όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 572-1 για χρήση σε κτίρια. 
Αντιστοιχεί µόνο σε διακοσµητικούς υαλοπίνακες σε ορθογώνια φύλλα και stock διαστάσεις. 
To Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 572-8 δίνει περισσότερες πληροφορίες για τους διακοσµητικούς υαλοπίνακες 
σε άλλες διαστάσεις. 
EN 572-6 
Αυτό το Μέρος της σειράς Ευρωπαϊκών Προτύπων EN 572 καθορίζει διαστασιολογικές και ελάχιστες 
ποιοτικές απαιτήσεις (όσον αφορά τα οπτικά σφάλµατα) για τους οπλισµένους διακοσµητικούς 
υαλοπίνακες, όπως ορίζεται στο EN 572-1 για χρήση σε κτίρια. 
Αντιστοιχεί µόνο σε οπλισµένους διακοσµητικούς υαλοπίνακες σε ορθογώνια φύλλα και stock διαστάσεις. 
To Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 572-8 δίνει περισσότερες πληροφορίες για τους οπλισµένους διακοσµητικούς 
υαλοπίνακες σε άλλες διαστάσεις. 
EN 572-7 
Αυτό το Μέρος της σειράς Ευρωπαϊκών Προτύπων EN 572 καθορίζει διαστασιολογικές και ελάχιστες 
ποιοτικές απαιτήσεις (όσον αφορά τα οπτικά σφάλµατα) για υαλοπίνακες σε σχήµα καναλιού (U), όπως 
ορίζεται στο EN 572-1 για χρήση σε κτίρια. 
Καλύπτει τους υαλοπίνακες σε σχήµα καναλιού (U) σε stock διαστάσεις και σε τελικές διαστάσεις κοπής. 
EN 572-8 
Αυτό το Μέρος της σειράς Ευρωπαϊκών Προτύπων EN 572 καθορίζει διαστασιολογικές και ελάχιστες 
ποιοτικές απαιτήσεις (όσον αφορά τα οπτικά σφάλµατα) για νατριο-ασβεστο-πυριτικό υαλοπίνακες, όπως 
ορίζεται στο EN 572-1 για χρήση σε κτίρια. Αντιστοιχεί σε τελικές διαστάσεις κοπής και παράδοσης. 
Δεν αφορά τελικές διαστάσεις κοπής µικρότερες από 100mm ή µία επιφάνεια µικρότερη από 0,05m2. Δεν 
αναφέρεται στους βασικούς επίπεδους υαλοπίνακες σε jumbo διαστάσεις ή split διαστάσεις ή σε 
οπλισµένους στιλβωµένους υαλοπίνακες, σε οπλισµένες πλάκες υαλοπινάκων, σε διακοσµητικούς 
υαλοπίνακες, σε οπλισµένους διακοσµητικούς υαλοπίνακες, σε stock διαστάσεις (βλέπε ΕΝ 572-3, ΕΝ 
572-4, ΕΝ 572-5 και ΕΝ 572-6). 
Δεν αναφέρεται σε τελικές διαστάσεις κοπής του οπλισµένου και του µη οπλισµένου υαλοπίνακα σε  
σχήµα καναλιού (U). 

ΕΝ 14449 
Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο αφορά υαλοπίνακες µε επίστρωση και υαλοπίνακες ασφαλείας µε 
επίστρωση για χρήση σε κτίρια. 

ΕΝ 1279-1-6 
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Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο είναι το κύριο προϊόν για µονωτικούς υαλοπίνακες, το οποίο προσδιορίζει 
µονωτικούς υαλοπίνακες και διασφαλίζει από άποψη συµµόρφωσης µε αυτό το πρότυπο ότι σε βάθος 
χρόνου: 

− Επιτυγχάνεται µείωση στην κατανάλωση ενέργειας επειδή ο συντελεστής θερµοπερατότητας U και 
η επίδραση του ήλιου δεν µεταβάλλονται σηµαντικά. 

− Προστατεύεται η υγεία των ανθρώπων, επειδή µειώνεται η ένταση του ήχου και η ορατότητα 
διαµέσου του υαλοπίνακα δεν αλλάζει σηµαντικά. 

− Παρέχεται ασφάλεια επειδή η µηχανική αντοχή δεν αλλάζει σηµαντικά. 
Καλύπτει σηµαντικά εµπορικά χαρακτηριστικά. 

Οι κύριες χρήσεις των µονωτικών υαλοπινάκων είναι η εγκατάσταση σε παράθυρα, σε πόρτες, σε 
επικάλυψη τοίχων και σκεπών καθώς και σε χωρίσµατα όπου υπάρχει προστασία από την υπεριώδη 
ακτινοβολία. 

Υαλοπίνακες οι οποίοι προορίζονται για καλλιτεχνικούς σκοπούς εξαιρούνται από το συγκεκριµένο 
πρότυπο (ΕΝ 1279-1). 

Για προϊόντα υαλοπίνακα µε ηλεκτρικές καλωδιώσεις ή συνδέσεις (π.χ. συναγερµοί, ή για σκοπούς 
θέρµανσης) αυτό το πρότυπο καλύπτει µόνο καλωδιώσεις για τάση µικρότερη από 50 Volt για 
εναλλασσόµενο ρεύµα και µικρότερη από 75 Volt για συνεχές ρεύµα (ΕΝ 1279-2, ΕΝ 1279-4, ΕΝ 1279-6). 

Τα διάφορα µέρη του προτύπου, τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µε τα άλλα µέρη του προτύπου, 
καλύπτουν τα υλικά (ΕΝ 1279-1), τους κανόνες για την περιγραφή ενός συστήµατος (ΕΝ 1279-1), την 
ποιότητα στην ορατότητα (ΕΝ 1279 -1), τις ανοχές στις διαστάσεις ενός µονωτικού υαλοπίνακα (ΕΝ 
1279-1), τη διαρροή αερίου (ΕΝ 1279-3), τη συγκέντρωση αερίου (ΕΝ 1279-3), την αντοχή 
στεγανοποίησης ακµής (ΕΝ 1279-4), την εισχώρηση υγρασίας (ΕΝ 1279-4), τη διείσδυση µέσω 
στεγανωτικών (ΕΝ 1279-4), τον συνηθισµένο έλεγχο παραγωγής (ΕΝ 1279-6), τον περιοδικό έλεγχο και 
επιθεώρηση (ΕΝ 1279-6) και δοκιµή fogging για να επαληθεύουν ότι η παραγωγή συµβαδίζει µε την 
περιγραφή του συστήµατος (ΕΝ 1279-6). 

EN 12150-1-2 
Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο καλύπτει ορισµούς προϊόντων, χαρακτηριστικά προϊόντων (π.χ. ανοχές, 
επιπεδότητα, τρόχισµα ακµών), χαρακτηριστικά θραύσης, συµπεριλαµβανοµένου του θρυµµατισµού 
καθώς και φυσικά και µηχανικά χαρακτηριστικά των πλήρως θερµικά σκληρυµένων νατριο-ασβεστο-
πυριτικό υαλοπινάκων ασφαλείας για χρήση σε κτίρια. 

Δεν καλύπτει τα καµπύλα γυαλιά, οι απαιτήσεις για τα οποία περιλαµβάνονται στη σειρά Διεθνών 
Προτύπων ISO 11485, µέρη 1 έως 3 (αντίστοιχο µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12150-1). 
Ακολουθεί συγκεντρωτικός πίνακας που αναφέρει τα Ελληνικά Πρότυπα (αριθµός εγγράφου και τίτλος στα 
Ελληνικά) και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα στα οποία αντιστοιχούν (τίτλος στα Αγγλικά), και τα οποία 
σχετίζονται µε τους υαλοπίνακες ασφάλειας: 
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Πρότυπο
Τίτλος

Ελληνικά English

ΕΛΟΤ EN 356 Ύαλος για δοµική χρήση - 
Υαλοπίνακες ασφαλείας - Δοκιµές 
και ταξινόµηση της αντοχής έναντι 
κτυπήµατος µε το χέρι

Glass in building 
Security glazing 
Testing and classification of 
resistance against manual attack

ΕΛΟΤ EN 357 Ύαλος για δοµική χρήση – 
Πυράντοχα υαλοπετάσµατα από 
διαφανή ή διαφώτιστα προϊόντα 
υάλου - Ταξινόµηση ως προς την 
αντοχή στη φωτιά

Glass in building. Fire resistant 
glazed elements with transparent 
or translucent glass products. 
Classification of fire resistance

ΕΛΟΤ EN 410 Ύαλος για δοµική χρήση - 
Προσδιορισµός των 
χαρακτηριστικών φωτεινότητας 
και φάσµατος ηλιακού φωτός των 
Υαλοστασίων 

Glass in building - Determination 
of luminous and solar 
characteristics of glazing

ΕΛΟΤ EN 572-1 'Ύαλος για δοµική χρήση - Βασικά 
προϊόντα από νάτριο-άσβεστο-
πυριτική ύαλο - Μέρος 1: Ορισµοί 
και γενικές φυσικές και µηχανικές 
ιδιότητες 

Glass in building - Basic soda lime 
silicate glass products - Part 1: 
Definitions and general physical 
and mechanical properties

ΕΛΟΤ EN 572-2 'Ύαλος για δοµική χρήση - Βασικά 
προϊόντα από νάτριο-άσβεστο-
πυριτική ύαλο - Μέρος 2: Επίπεδοι 
υαλοπίνακες 

Glass in Building - Basic soda lime 
silicate glass products - Part 2: 
Float glass

ΕΛΟΤ EN 572-3 'Ύαλος για δοµική χρήση - Βασικά 
προϊόντα από νάτριο-άσβεστο-
πυριτική ύαλο - Μέρος 3: 
Οπλισµένη και στιλβωµένη ύαλος 

Glass in Building - Basic soda lime 
silicate glass products - Part 3: 
Polished wire glass

ΕΛΟΤ EN 572-4 'Ύαλος για δοµική χρήση - Βασικά 
προϊόντα από νάτριο-άσβεστο-
πυριτική ύαλο - Μέρος 4: 
Ολκισµένες πλάκες υάλου 

Glass in building - Basic soda lime 
silicate glass products - Part 4: 
Drawn sheet glass

ΕΛΟΤ EN 572-5 'Ύαλος για δοµική χρήση - Βασικά 
προϊόντα από νάτριο-άσβεστο-
πυριτική ύαλο - Μέρος 5: 
Διακοσµητική ύαλος 

Glass in Building - Basic soda lime 
silicate glass products - Part 5: 
Patterned glass

ΕΛΟΤ EN 572-6 'Ύαλος για δοµική χρήση - Βασικά 
προϊόντα από νάτριο-άσβεστο-
πυριτική ύαλο - Μέρος 6: 
Οπλισµένη διακοσµητική ύαλος 

Glass in building - Basic soda lime 
silicate glass products - Part 6: 
Wired patterned glass

ΕΛΟΤ EN 572-7 'Ύαλος για δοµική χρήση - Βασικά 
προϊόντα από νάτριο-άσβεστο-
πυριτική ύαλο - Μέρος 7: 
Οπλισµένη ή µη οπλισµένη ύαλος 
σχήµατος U 

Glass in Building - Basic soda lime 
silicate glass products - Part 7: 
Wired or unwired channel shaped 
glass
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ΕΛΟΤ EN 572-8 Ύαλος για δοµική χρήση - Βασικά 
προϊόντα από νάτριο-άσβεστο-
πυριτική ύαλο - Μέρος 8: 
Διατιθέµενα και κατόπιν 
παραγγελίας µεγέθη 

Glass in building - Basic soda lime 
silicate glass products - Part 8: 
Supplied and final cut sizes

ΕΛΟΤ EN 572-9 Ύαλος για δοµική χρήση - Βασικά 
προϊόντα από νάτριο-άσβεστο-
πυριτική ύαλο - Μέρος 9: 
Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/
πρότυπο προϊόντος 

Glass in building - Basic soda lime 
silicate glass products - Part 9: 
Evaluation of conformity/ Product 
standard

ΕΛΟΤ EN 673/A2 Ύαλος για δοµική χρήση - 
Προσδιορισµός της θερµικής 
µετάδοσης (συντελεστής U) - 
Μέθοδος υπολογισµού 

Glass in building - Determination 
of thermal transmittance (U 
value) - Calculation method

ΕΛΟΤ EN 674 Ύαλος για δοµική χρήση - 
Προσδιορισµός της θερµικής 
µετάδοσης (συντελεστής U) - 
Μέθοδος προστασίας θερµού 
δακτυλίου 

Glass in building 
Determination of thermal 
transmittance (U value) 
Guarded hot plate method

ΕΛΟΤ EN 675 Ύαλος για δοµική χρήση - 
Προσδιορισµός της θερµικής 
µετάδοσης (συντελεστής U) - 
Μέθοδος µε θερµοροόµετρο 

Glass in building 
Determination of thermal 
transmittance (U value) – Heat 
flow meter method

ΕΛΟΤ EN 1036-1 Ύαλος δοµικής χρήσης - 
Καθρέπτες από επίπεδο γυαλί µε 
επικάλυψη αργύρου για εσωτερική 
χρήση - Μέρος 1: Ορισµοί, 
απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

Glass in building. Mirrors from 
silver-coated float glass for 
internal use. Definitions, 
requirements and test methods

ΕΛΟΤ EN 1036-2 Ύαλος δοµικής χρήσης - 
Καθρέπτες από επίπεδο γυαλί µε 
επικάλυψη αργύρου για εσωτερική 
χρήση - Μέρος 2: Αξιολόγηση 
συµµόρφωσης, πρότυπο 
προϊόντος 

Glass in building. Mirrors from 
silver-coated float glass for 
internal use. Evaluation of 
conformity; product standard

ΕΛΟΤ EN 1051-1 Ύαλος για δοµική χρήση - 
Υαλότουβλα δόµησης και 
επιστρώσεων - Μέρος 1: Ορισµοί 
και περιγραφή 

Glass in building 
Glass blocks and glasspavers – Part 
1: Definition sand descriptions

ΕΛΟΤ EN 1051-2 Ύαλος για δοµική χρήση - 
Υαλότουβλα δόµησης και 
επιστρώσεων - Μέρος 2: 
Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/
Πρότυπο προϊόντος 

Glass in building 
Glass blocks and glass pavers – 
Part 2: Evaluation of conformity / 
Product standard

Πρότυπο
Τίτλος

Ελληνικά English
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ΕΛΟΤ EN 1063 Ύαλος για δοµική χρήση - 
Υαλοπίνακες ασφαλείας - Δοκιµές 
και ταξινόµηση της αντίστασης 
έναντι προσβολής από σφαίρα 

Glass in building 
Security glazing 
Testing and classification of 
resistance against bullet attack

ΕΛΟΤ EN 1096-1 Ύαλος για δοµική χρήση - 
Επιστρωµένη ύαλος - Μέρος 1: 
Ορισµοί και ταξινόµηση 

Glass in building. 
Coated glass. 
Definitions and classification

ΕΛΟΤ EN 1096-2 Ύαλος για δοµική χρήση - 
Επιστρωµένη ύαλος - Μέρος 2: 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 
για επιστρώσεις κατηγορίας Α, Β 
και S 

Glass in building.  
Coated glass. 
Requirements and test methods 
for class A, B and S coatings

ΕΛΟΤ EN 1096-3 Ύαλος για δοµική χρήση - 
Επιστρωµένη ύαλος - Μέρος 3 : 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 
για επιστρώσεις κατηγορίας C και 
D 

Glass in building.  
Coated glass. 
Requirements and test methods 
for class C and D coatings

ΕΛΟΤ EN 1096-4 Ύαλος για δοµική χρήση - 
Επενδυµένη ύαλος - Μέρος 4: 
Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/
Πρότυπο προϊόντος 

Glass in building - Coated glass - 
Part 4: Product standard

ΕΛΟΤ EN 1096-5 Ύαλος για δοµική χρήση - 
Επιστρωµένη ύαλος - Μέρος 5: 
Μέθοδοι δοκιµής και ταξινόµηση 
των επιδόσεων αυτοκαθαρισµού 
επιφανειών επιστρωµένης υάλου 

Glass in building. Coated glass. 
Test method and classification for 
the self-cleaning performances of 
coated glass surfaces

ΕΛΟΤ EN 1279-1 Ύαλος για δοµική χρήση - 
Μονωµένα στοιχεία Υαλοστασίων - 
Μέρος 1: Γενικότητες, ανοχές 
διαστάσεων και κανόνες 
περιγραφής του συστήµατος 

Glass in Building - Insulating glass 
units - Part 1: Generalities, 
dimensional tolerances and rules 
for the system description

ΕΛΟΤ EN 1279-2 Ύαλος για δοµική χρήση - 
Μονωµένα στοιχεία Υαλοστασίων - 
Μέρος 2: Μέθοδος δοκιµής µακράς 
διάρκειας και απαιτήσεις σχετικά 
µε τη διείσδυση της υγρασίας 

Glass in building - Insulating glass 
units - Part 2: Long term test 
method and requirements for 
moisture penetration

ΕΛΟΤ EN 1279-3 Ύαλος για δοµική χρήση - 
Μονωµένα στοιχεία Υαλοστασίων - 
Μέρος 3: Μέθοδος δοκιµής µακράς 
διάρκειας και απαιτήσεις για τον 
συντελεστή διαρροής αερίου και 
για τις ανοχές συγκέντρωσης 
αερίου 

Glass in building - Insulating glass 
units - Part 3: Long term test 
method and requirements for gas 
leakage rate and for gas 
concentration tolerances

Πρότυπο
Τίτλος

Ελληνικά English
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ΕΛΟΤ EN 1279-4 Ύαλος για δοµική χρήση - 
Μονωτικά στοιχεία υάλου - Μέρος 
4: Μέθοδοι δοκιµής των φυσικών 
χαρακτηριστικών των προϊόντων 
σφράγισης 

Glass in building - Insulating glass 
units - Part 4: Methods of test for 
the physical attributes of edge 
seals

ΕΛΟΤ EN 1279-5 Ύαλος για δοµική χρήση - 
Μονωµένα στοιχεία Υαλοστασίων - 
Μέρος 5: Αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης 

Glass in building - Insulating glass 
units - Part 5: Evaluation of 
conformity

ΕΛΟΤ EN 1279-6 Ύαλος για δοµική χρήση - 
Μονωµένα στοιχεία Υαλοστασίων - 
Μέρος 6: Έλεγχος παραγωγής στο 
εργοστάσιο και περιοδικές 
δοκιµές 

Glass in building - Insulating glass 
units - Part 6: Factory production 
control and periodic tests

ΕΛΟΤ EN 1288-1 Ύαλος για δοµική χρήση - 
Προσδιορισµός αντοχής υάλου σε 
κάµψη - Μέρος 1: Βασικές αρχές 
για δοµικές υάλου 

Glass in building 
Determination of the bending 
strength of glass 
Fundamentals of testing glass

ΕΛΟΤ EN 1288-2 Ύαλος για δοµική χρήση - 
Προσδιορισµός αντοχής υάλου σε 
κάµψη - Μέρος 2: Δοκιµή µε 
διπλούς συγκεντρικούς 
δακτυλίους σε επίπεδα δοκίµια, µε 
µεγάλες επιφάνειες δοκιµής 

Glass in building 
Determination of the bending 
strength of glass 
Coaxial double ring test on flat 
specimens with large test surface 
areas

ΕΛΟΤ EN 1288-3 Ύαλος για δοµική χρήση - 
Προσδιορισµός αντοχής υάλου σε 
κάµψη - Μέρος 3: Δοκιµή µε 
δοκίµιο στηριζόµενο σε δύο 
σηµεία (κάµψη τεσσάρων 
σηµείων) 

Glass in building 
Determination of the bending 
strength of glass 
Test with specimen supported at 
two points (four point bending)

ΕΛΟΤ EN 1288-4 Ύαλος για δοµική χρήση - 
Προσδιορισµός αντοχής υάλου σε 
κάµψη - Μέρος 4: Δοκιµές σε ύαλο 
µε ειδική διατοµή 

Glass in building 
Determination of the bending 
strength of glass 
Testing of channel shaped glass

ΕΛΟΤ EN 1288-5 Ύαλος για δοµική χρήση - 
Προσδιορισµός αντοχής σε κάµψη 
- Μέρος 5: Δοκιµές µε διπλούς 
συγκεντρωτικούς δακτυλίους σε 
επίπεδα δοκίµια µε µικρές 
επιφάνειες δοκιµής 

Glass in building 
Determination of the bending 
strength of glass 
Coaxial double ring test on flat 
specimens with small test surface 
areas

EN 16612 Glass in building – Determination 
of the lateral load resistance of 
glass panes by calculation

Πρότυπο
Τίτλος

Ελληνικά English
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EN 16613 Glass in building – Laminated glass 
and laminated safety glass – 
Determination of interlayer 
mechanical properties

ΕΛΟΤ EN 
1748-1-1

Ύαλος για δοµική χρήση - Ειδικά 
βασικά προϊόντα - Βοριοπυριτικοί 
ύαλοι - Μέρος 1-1: Ορισµοί και 
γενικές φυσικές και µηχανικές 
ιδιότητες 

Glass in building - Special basic 
products -Borosilicate glasses - 
Part 1-1: Definition and general 
physical and mechanical 
properties

ΕΛΟΤ EN 
1748-1-2

Ύαλος για δοµική χρήση - Ειδικά 
βασικά προϊόντα - Βοριοπυριτικοί 
ύαλοι - Μέρος 1-2: Αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης/Πρότυπο 
προϊόντος 

Glass in building - Special basic 
products - Borosilicate glasses - 
Part 1-2: Evaluation of 
conformity/Product standard

ΕΛΟΤ EN 
1748-2-1

Ύαλος για δοµική χρήση - Ειδικά 
βασικά προϊόντα - Υαλοκεραµικά - 
Μέρος 2-1: Ορισµοί και γενικές 
φυσικές και µηχανικές ιδιότητες 

Glass in building - Special basic 
products - Glass ceramics - 
Part 2-1 Definitions and general 
physical and mechanical 
properties

ΕΛΟΤ EN 
1748-2-2

Ύαλος για δοµική χρήση - Ειδικά 
βασικά προϊόντα - Μέρος 2-2: 
Υαλοκεραµικά - Αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης/Πρότυπο 
προϊόντος 

Glass in building - Special basic 
products - Part 2-2: Glass ceramics 
- Evaluation of conformity/
Product standard

ΕΛΟΤ EN 1863-1 Ύαλος για δοµική χρήση - Νάτριο-
ασβέστιο-πυριτική ύαλος 
ενισχυµένη θερµικά - Μέρος 1: 
Ορισµός και περιγραφή 

Glass in building – Heat 
strengthened soda lime silicate 
glass – Part 1: Definition and 
description

ΕΛΟΤ EN 1863-2 Ύαλος για δοµική χρήση - Νάτριο-
άσβεστο-πυριτική ύαλος 
ενισχυµένη θερµικά - Μέρος 2: 
Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/
Πρότυπο προϊόντος 

Glass in building - Heat 
strengthened soda lime silicate 
glass - Part 2: Evaluation of 
Conformity/Product standard

ΕΛΟΤ EN 12150-1 Ύαλος για δοµική χρήση - Θερµικά 
σκληρυµένη γυαλί ασφαλείας 
σόδα-άσβεστο-πυριτική - Μέρος 1: 
Ορισµός και περιγραφή 

Glass in building.  
Thermally toughened soda lime 
silicate safety glass. 
Definition and description

ΕΛΟΤ EN 12150-2 Ύαλος για δοµική χρήση - Θερµικά 
σκληρυµένη νάτριο-άσβεστο-
πυριτική ύαλος - Μέρος 2: 
Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/
Πρότυπο προϊόντος 

Glass in building 
Thermally toughened soda lime 
silicate safety glass 
Part 2: Evaluation of conformity/
Product standard

Πρότυπο
Τίτλος

Ελληνικά English
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ΕΛΟΤ EN 12337-1 Ύαλος για δοµική χρήση - 
Νατριοασβεστοπυριτική ύαλος 
ενισχυµένη χηµικά - Μέρος 1: 
Ορισµός και περιγραφή 

Glass in building 
Chemically strengthened soda 
lime silicate glass 
Definition and description

ΕΛΟΤ EN 12337-2 Ύαλος για δοµική χρήση - Νάτριο-
άσβεστο-πυριτική ύαλος 
ενισχυµένη χηµικά - Μέρος 2: 
Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/
Πρότυπο προϊόντος 

Glass in building - Chemically 
strengthened soda lime silicate 
glass - Part 2: Evaluation of 
conformity/Product standard

ΕΛΟΤ EN 12488 Ύαλος για Δοµική χρήση - 
Συστάσεις κατασκευής 
Ύαλοςτασίων - Αρχές 
συναρµολόγησης για κάθετα ή 
επικλινή Υαλοστάσια 

Glass in building. Glazing 
recommendations. Assembly 
principles for vertical and sloping 
glazing

ΕΛΟΤ EN ISO 
12543-1

Ύαλος για δοµική χρήση - 
Πολυστρωµατική ύαλος και 
πολυστρωµατική ύαλος ασφαλείας 
- Μέρος 1: Ορισµοί και περιγραφή 
των συνισταµένων µερών 

Glass in building. Laminated 
glass and laminated safety 
glass. Definitions and 
description of component parts

ΕΛΟΤ EN ISO 
12543-2

Ύαλος για δοµική χρήση - 
Πολυστρωµατική ύαλος και 
πολυστρωµατική ύαλος ασφαλείας 
- Μέρος 2: Πολυστρωµατική ύαλος 
ασφαλείας 

Glass in building. Laminated glass 
and laminated safety glass. 
Laminated safety glass

ΕΛΟΤ EN ISO 
12543-3

Ύαλος για δοµική χρήση - 
Πολυστρωµατική ύαλος και 
πολυστρωµατική ύαλος ασφαλείας 
- Μέρος 3: Πολυστρωµατική ύαλος 

Glass in building. Laminated glass 
and laminated safety glass. 
Laminated glass

ΕΛΟΤ EN ISO 
12543-4

Ύαλος για δοµική χρήση - 
Πολυστρωµατική ύαλος και 
πολυστρωµατική ύαλος ασφαλείας 
- Μέρος 4: Μέθοδοι δοκιµής 
ανθεκτικότητας

Glass in building. Laminated glass 
and laminated safety glass. Test 
methods for durability

ΕΛΟΤ EN ISO 
12543-5

Ύαλος για δοµική χρήση - 
Πολυστρωµατική ύαλος και 
πολυστρωµατική ύαλος ασφαλείας 
- Μέρος 5: Διαστάσεις και 
τελειώµατα ακµών 

Glass in building. Laminated glass 
and laminated safety glass. 
Dimensions and edge finishing

ΕΛΟΤ EN ISO 
12543-6

Ύαλος για δοµική χρήση - 
Πολυστρωµατική ύαλος και 
πολυστρωµατική ύαλος ασφαλείας 
- Μέρος 6: Εµφάνιση

Glass in building. Laminated glass 
and laminated safety glass. 
Appearance

Πρότυπο
Τίτλος
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ΕΛΟΤ EN 12600 Ύαλος για δοµική χρήση - Δοκιµή 
εκκρεµούς - Μέθοδος δοκιµής σε 
κρούση και ταξινόµηση επίπεδης 
υάλου 

Glass in building  
Pendulum test 
Impact test method and 
classification for flat glass

ΕΛΟΤ EN 12758 Ύαλος για δοµική χρήση - 
Υαλοστάσια και µόνωση έναντι 
αερόφερτου θορύβου - 
Περιγραφές προϊόντος και 
προσδιορισµός ιδιοτήτων 

Glass in building - Glazing and 
airborne sound insulation -Product 
descriptions and determination of 
properties

ΕΛΟΤ EN 12898 Ύαλος για δοµική χρήση - 
Προσδιορισµός ικανότητας 
εκποµπής 

Glass in building  
Determination of the emissivity

ΕΛΟΤ EN 13022-1 Ύαλος για δοµική χρήση - 
Επικολληµένα Υαλοστάσια - Μέρος 
1: Προϊόντα υάλου για συστήµατα 
επικολληµένων Υαλοστασίων 
(αυτοφερόµενα ή µη) 

Glass in building - Structural 
sealant glazing - Part 1: Glass 
products for structural sealant 
glazing systems for supported and 
unsupported monolithic and 
multiple glazing

ΕΛΟΤ EN 13022-2 Ύαλος για δοµική χρήση - 
Επικολληµένα Υαλοστάσια - Μέρος 
2: Κανόνες συναρµολόγησης 

Glass in building - Structural 
sealant glazing - Part 2: Assembly 
rules

ΕΛΟΤ EN 13024-1 Ύαλος για δοµική χρήση - Θερµικά 
σκληρυµένο βοριοπυριτικό γυαλί 
ασφαλείας - Μέρος 1: Ορισµός και 
περιγραφή 

Glass in building - Thermally 
toughened borosilicate safety 
glass- Part 1: Definition and 
description

ΕΛΟΤ EN 13024-2 Ύαλος για δοµική χρήση - Θερµικά 
σκληρυµένη βοριοπυριτική ύαλος 
ασφαλείας - Μέρος 2: Αξιολόγηση 
της συµµόρφωσης/Πρότυπο 
προϊόντος 

Glass in building - Thermally 
toughened borosilicate safety 
glass- Part 2: Evaluation of 
conformity/Product standard

ΕΛΟΤ EN 13541 Ύαλος για δοµική χρήση - 
Υαλοπίνακες ασφαλείας - Δοκιµές 
και ταξινόµηση της αντίστασης 
έναντι πίεσης λόγω έκρηξης 

Glass in building  
Security glazing 
Testing and classification of 
resistance against explosion 
pressure

ΕΛΟΤ EN 14178-1 Ύαλος για δοµική χρήση - 
Προϊόντα υάλου µε βάση πυριτικές 
αλκαλικές γαίες - Μέρος 1: 
Επίπεδοι υαλοπίνακες 

Glass in building - Basic alkaline 
earth silicate glass - Part 1:Float 
glass

ΕΛΟΤ EN 14178-2 Ύαλος για δοµική χρήση - 
Προϊόντα υάλου µε βάση πυριτικές 
αλκαλικές γαίες - Μέρος 2: 
Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/
Πρότυπο προϊόντος 

Glass in building - Basic alkaline 
earth silicate glass products - 
Part 2: Evaluation of conformity/
Product standard

Πρότυπο
Τίτλος
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ΕΛΟΤ EN 14179-1 Ύαλος για δοµική χρήση - Νάτριο-
άσβεστο - πυριτική ύαλος 
ασφαλείας σκληρυµένη θερµικά 
και κατεργασµένη µε διαδικασία 
Heat Soak - Μέρος 1: Ορισµός και 
περιγραφή 

Glass in building — Heat soaked 
thermally toughened soda lime 
silicate safety glass — Part 1: 
Definition and description

ΕΛΟΤ EN 14179-2 Ύαλος για δοµική χρήση - Νάτριο-
άσβεστο- πυριτική ύαλος 
ασφαλείας σκληρυµένη θερµικά 
και κατεργασµένη µε διαδικασία 
Heat Soak - Μέρος 2: Αξιολόγηση 
της συµµόρφωσης/Πρότυπο 
προϊόντος 

Glass in building — Heat soaked 
thermally toughened soda lime 
silicate safety glass — Part 2: 
Evaluation of conformity/Product 
standard

ΕΛΟΤ EN 14321-1 Ύαλος για δοµική χρήση - Θερµικά 
σκληρυµένη ύαλος ασφαλείας µε 
βάση πυριτικές αλκαλικές γαίες - 
Μέρος 1: Ορισµός και περιγραφή

Glass in building - Thermally 
toughened alkaline earth silicate 
safety glass - Part 1: Definition 
and description

ΕΛΟΤ EN 14321-2 Ύαλος για δοµική χρήση - Θερµικά 
σκληρυµένη ύαλος ασφαλείας µε 
βάση πυριτικές αλκαλικές γαίες - 
Μέρος 2: Αξιολόγηση 
συµµόρφωσης/Πρότυπο 
προϊόντος

Glass in building - Thermally 
toughened alkaline earth silicate 
safety glass - Part 2: Evaluation of 
conformity/Product standard

ΕΛΟΤ EN 14449 Ύαλος για δοµική χρήση - Ύαλος 
πολλαπλών στρώσεων και ύαλος 
ασφαλείας πολλαπλών στρώσεων 
- Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/
Πρότυπο προϊόντος 

Glass in building – Laminated glass 
and laminated safety glass – 
Evaluation of conformity / 
Product standard

ΕΛΟΤ EN 15434 Ύαλος για δοµική χρήση - 
Πρότυπο προϊόντος για υλικά 
σφράγισης ή/και αντοχής σε 
υπεριώδη ακτινοβολία (για 
επικολληµένα Υαλοστάσια ή/και 
µονωτικούς υαλοπίνακες µε 
εκτεθειµένες στεγανώσεις) 

Glass in building – Product 
standard for structural and/or 
ultraviolet resistant sealant (for 
use with structural sealant glazing 
and/or insulating glass units with 
exposed seals)

ΕΛΟΤ EN 15681-1 Γυαλιά κτιρίων - Προϊόντα από 
αργιλοπυριτικό γυαλί - Μέρος 1: 
Ορισµοί και γενικές φυσικές και 
µηχανικές ιδιότητες

Glass in building. Basic alumino 
silicate glass products. Definitions 
and general physical and 
mechanical properties

ΕΛΟΤ EN 15681-2 Ύαλος για δοµική χρήση - Βασικά 
προϊόντα από αλουµινο-πυριτική 
ύαλο - Μέρος 2 : Αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης/ Πρότυπο 
προϊόντος 

Glass in Building. Basic alumina 
silicate glass products. Product 
standard

Πρότυπο
Τίτλος
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ΕΛΟΤ EN 15682-1 Δοµική Ύαλος- Θερµικά 
σκληρυµένο αλκαλικής γης 
πυριτικό γυαλί ασφαλείας - Μέρος 
1: Ορισµός και περιγραφή

Glass in building. Heat soaked 
thermally toughened alkaline 
earth silicate safety glass. 
Definition and description

ΕΛΟΤ EN 15682-2 Δοµική Ύαλος- Θερµικά 
σκληρυµένο αλκαλικής γης 
πυριτικό γυαλί ασφαλείας - Μέρος 
2:Αξιολόγηση της συµµόρφωσης / 
Πρότυπο προϊόντος

Glass in building. Heat soaked 
thermally toughened alkaline 
earth silicate safety glass. 
Evaluation of conformity/Product 
standard

ΕΛΟΤ EN 15683-1 Δοµική ύαλος - Θερµικά 
κατεργασµένο γυαλί ασφαλείας 
από νάτριο ασβέστιο πυρίτιο - 
Μέρος 1: Ορισµός και περιγραφή 

Glass in building. Thermally 
toughened soda lime silicate 
channel shaped safety glass. 
Definition and description

ΕΛΟΤ EN 15683-2 Δοµική ύαλος - Θερµικά 
κατεργασµένο γυαλί ασφαλείας 
από νάτριο ασβέστιο πυρίτιο - 
Μέρος 2 : Αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης/ Πρότυπο 
προϊόντος 

Glass in building. Thermally 
toughened soda lime silicate 
channel shaped safety glass. 
Evaluation of conformity. Product 
standard

ΕΛΟΤ EN 15752-1 Ύαλος για δοµική χρήση - 
Συγκολλητικό πολυµερές φιλµ - 
Μέρος 1: Ορισµοί και απαιτήσεις 

Glass in building. Adhesive backed 
polymeric film. Definitions and 
requirements

ΕΛΟΤ EN 15755-1 Ύαλος δοµικής χρήσης - Γυαλί µε 
συγκολλούµενο πολυµερές φιλµ - 
Μέρος 1: Ορισµοί και απαιτήσεις 

Glass in building. Adhesive backed 
polymeric filmed glass. Definitions 
and requirements

ΕΛΟΤ EN 15998 Ύαλος για δοµική χρήση - 
Ασφάλεια σε περίπτωση 
πυρκαγιάς, πυραντίσταση - 
Μεθοδολογία δοκιµών υάλου για 
σκοπούς ταξινόµησης 

Glass in building – Safety in case 
of fire, fire resistance – Glass 
testing methodology for the 
purpose of classification

ΕΛΟΤ EN 16477-1 Ύαλος δοµικής χρήσης - Βαµµένο 
γυαλί για εσωτερική χρήση - 
Μέρος 1: Απαιτήσεις 

Glass in building - Painted glass 
for internal use - Part 1: 
Requirements

Πρότυπο
Τίτλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑTA ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ (CE) 

 

  0

NPD: No Performance Determined 
The performance of the product is in conformity with the declared performances 
The declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer .
Signed for and on behalf of the manufacturer by :

Date : 

For the company 

PASS

Solar direct transmittance                                                                                       τε                                                                                      

Solar direct reflectance                                                                                       ρε/ρε’                                                                                       0.08/0.08
0.9g- value 

3
3
3

Light transmittance                                                                                                    τv 0.91

0.08/0.08

3

3

Direct airborne sound insulation                                                                               dB          NPD
For uses relating to energy conservation 
Declared emissivity                                                                                                 εd                                                                                                NPD

3

3

Resistance against sudden temperature changes and teperature differentials        K
Wind,snow,permanent and imposed load resistance                                             mm

NPD
1C1

200K
NPD

1
1
4
4

Resistance to fire 
Reaction to fire 

Burglar resistance 

External fire performance 

NPD
A1

NPD

(Αριθµός αναφοράς εναρµονισµένου προτύπου)
Thermally toughened soda lime silicate safety glass

(Προτεινόµενες Χρήσεις)

8mm clear tempered glass (Στοιχεία του τύπου Προϊόντος)

NB:**** Αριθµός κοινοποιηµένου Φορέα 
AVCP 
Systems 

Σύστηµα 
Αξιολόξησης 

1
3,
3,
4

Performances Essential characteristics Πίνακας Ουσιωδών Χαρακτηριστικών

Λογότυπο 
Κατασκευαστη 

DECLARATION OF PERFORMANCE 
Επωνυµία Κατασκευστή 



 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

  1

ΔΠΕ : Δεν Προσδιορίτηκε Επίδοση
Η επίδοση του προϊόντος συµµορφώνεται µε τις δεδηλωµένες επιδόσεις 
Η δήλωση επίδοσης εκδίδεται µε την ολοκληρωτική ευθύνη του κατασκευαστή
Υπογράφεται εκ µέρους του κατασκευαστή από : 

Ηµεροµηνία: 

Για την Εταιρία

Αντοχή Περνά επιτυχώς

Διαπερατότητα ηλιακής ενέργειας                                                                                τε
Ανακλαστικότητα της ηλιακής ενέργειας                                                                    ρε/ρε'

0.89

0.08/0.08
0.9ηλιακός συντελεστής                                                                                              g- value 

3
3
3
3

Συντελεστής Θερµοπερατότητας                                                                          W/(m2.K)
Διαπερατότητα Φωτός                                                                                                   τv

ΔΠΕ
0.91

Ανακλαστικότητα φωτός                                                                                             ρv/ρv' 0.08/0.08

3
3
3

Για χρήσεις σχετικά µε την ηχοµείωση
Άµεση αεροµεταφερόµενη ηχοµείωση                                                                         dB          ΔΠΕ
Για χρήσεις σχετικά µε την διατήρηση ενέργειας 
Δεδηλοµένη εκπεµψιµότητα                                                                                          εd ΔΠΕ

3

3

  Αντίσταση σε δοκιµή εκκρεµούς 
Αντίσταση έναντι ξαφνικών αλλάγών θερµοκρασίας και θερµοκρασιακών διαφοροποιήσεων      Κ
Αντίσταση σε Αέρα , Χιόνι και σταθερές φορτίσεις                                                      mm

ΔΠΕ
1C1
200K
ΔΠΕ

1
1
4
4

 Για χρήσεις σχετικά µε την ασφάλεια σε περίππτωση φωτιάς 
Αντίσταση στη Φωτιά 
Αντίδραση στη φωτιά 

  Για χρήσεις σχετικά µε τους κινδύνους που προκύπτουν µε την ασφάλεια 
 Αντίσταση σε διάρρηξη

Διεύθυνση Κατασκευαστή 

Επίδοση σε εξωτερική φωτιά 

ΔΠΕ
A1
ΔΠΕ

EN 12150 - 2 : 2004 (Αριθµός αναφοράς εναρµονισµένου προτύπου)
 Θερµικά σκληρηµένος νιτρικά ασβεστούχος ύαλος ασφαλείας 

 που προτείνεται να χρησιµοποιηθεί σε κτήρια και κατασκευαστικά έργα  (Προτεινόµενες Χρήσεις)

8mm διάφανος θερµικά σκληρυµένος(Στοιχεία του τύπου Προϊόντος)

NB:**** Αριθµός κοινοποιηµένου Φορέα 
AVCP Systems Σύστημα Αξιολόξησης 

1
3,4
3,4

Επιδόσεις  Πίνακας Ουσιωδών Χαρακτηριστικών

Λογότυπο Κατασκευαστη 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Επωνυµία Κατασκευστή 



Γενικά στοιχεία δοµικού γυαλιού που αφορούν στον σχεδιασµό & στατική ανάλυση 

  2

Essential characteristics Πινακας Ουσιωδών Χαρακτηριστικών ΑVCP Systems Σύστηµα Αξιολόγησης

Resistance to fire 1
Reaction to fire 3,4
External fire performance 3,4

Bullet resistance 1
Explosion resistance 1

Burglar resistance 3
Pendulum body impact resistance 3
Resistance against sudden temperature changes and temperature differentials K 4
Wind,snow,permanent and imposed load resistance                                        mm 4

Direct airborne sound insulation                                                                           dB 3

Declared emmissivity                                                                                            εd 3
U-value                                                                                                       W/(m2.K) 3
Light transmittance                                                                                                τv 3
Light reflectance                                                                                               ρv/ρv' 3
Solar direct transmittance                                                                                     τε 3
Solar direct reflectance                                                                                   ρε/ρε' 3
g-value 3
Durability 3

NPD: No Performance Determined 
The performance of the product is in conformity with the declared performances 
The declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer .
Signed for and on behalf of the manufacturer by :

DATE :

For the company 

intended to be used in buildings and construction works Προτεινόµενες Χρήσεις 

Διεύθυνση Κατασκευαστη 

For uses as anti-bullet or anti-explosion glazing

For uses liable to present "safety-in-use"risks and subject to such regulations 

Λογοτυπο Κατασκευαστή

Επωνυµία κατασκευαστη 

EN 14449:2005+AC:2005 (Αριθµός αναφοράς εναρµονισµένου προτύπου)
Laminated safety glass 

Quality manager 

NPD

DECLARATION OF PERFORMANCE 

 laminated Glass 44.1 Στοιχεία του τύπου Προϊόντος 

Performances Επιδόσεις  
For uses relating to safety in case of fire:

NPD
A1

NPD
NPD

NPD
1B1

PASS

ΝΒ:0123,4567,8901,2345   Αριθµός κοινοποιηµένου φορέα

0,71

40K
24

For uses relating to noise reduction 
NPD

For uses relating to energy conservation 

0,64
0.06/0.06

0,89
NPD
0,84

0.08/0.08

 Πινακας Ουσιωδών Χαρακτηριστικών             Σύστηµα Αξιολόγησης

Αντίσταση στη Φωτιά 1
Αντίδραση στη φωτιά  3,4
Επίδοση σε εξωτερική φωτιά 3,4

Αντίσταση σε Σφαίρα 1
Αντίσταση σε έκρηξη 1

Αντίσταση σε διάρρηξη 3
Αντίσταση σε δοκιµή εκκρεµούς  3
Αντίσταση έναντι ξαφνικών αλλάγών θερµοκρασίας και θερµοκρασιακών διαφοροποιήσεων Κ 4
Αντίσταση σε Αέρα , Χιόνι και σταθερές φορτίσεις                                              mm 4

Άµεση αεροµεταφερόµενη ηχοµείωση                                                                 dB 3

Δεδηλοµένη εκπεµψιµότητα                                                                               εd 3
Συντελεστής Θερµοπερατότητας                                                                 W/(m2.K) 3
Διαπερατότητα Φωτός                                                                                           τv 3
Ανακλαστικότητα φωτός                                                                                     ρv/ρv' 3
Διαπερατότητα ηλιακής ενέργειας                                                                       τε 3
Ανακλαστικότητα της ηλιακής ενέργειας                                                            ρε/ρε' 3
ηλιακός συντελεστής                                                                                     g- value 3
Αντοχή 3

ΔΠΕ : Δεν Προσδιορίτηκε Επίδοση
Η επίδοση του προϊόντος συµµορφώνεται µε τις δεδηλωµένες επιδόσεις 
Η δήλωση επίδοσης εκδίδεται µε την ολοκληρωτική ευθύνη του κατασκευαστή
Υπογράφεται εκ µέρους του κατασκευαστή από : 

Ηµεροµηνία:

Για την εταιρία

που προτείνεται να χρησιµοποιηθεί σε κτίρια και κατασκευαστικά έργα ( Προτεινόµενες Χρήσεις)

Διεύθυνση Κατασκευαστη 

Για χρήση ως αλεξίσφαιρος ή αντιεκρηκτικός υαλοπίνακας 

  Για χρήσεις σχετικά µε τους κινδύνους που προκύπτουν µε την ασφάλεια  

Λογοτυπο Κατασκευαστή

Επωνυµια κατασκευαστη 

EN 14449:2005+AC:2005 (Αριθµός αναφοράς εναρµονισµένου προτύπου)
Πολυστρωµατικός υαλοπίνακας ασφαλείας

Διευθυντής ποιότητας

ΔΠΕ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Πολυστρωµατικός Υαλοπίνακας 44.1 Στοιχεία του τύπου Προϊόντος 

Επιδόσεις 
 Για χρήσεις σχετικά µε την ασφάλεια σε περίππτωση φωτιάς 

ΔΠΕ
A1

ΔΠΕ
ΔΠΕ

ΔΠΕ
1B1

Περνά επιτυχώς

ΝΒ:***.   Αριθµός κοινοποιηµένου φορέα

0,71

40K
24

Για χρήσεις σχετικά µε την ηχοµείωση
ΔΠΕ

Για χρήσεις σχετικά µε την διατήρηση ενέργειας 

0,64
0.06/0.06

0,89
ΔΠΕ
0,84

0.08/0.08



Η χρήση του δοµικού γυαλιού από στατικής άποψης σε εφαρµογές κατασκευών διαφέρει από τα υπόλοιπα 
υλικά (οπλισµένο σκυρόδεµα, χάλυβας κ.α.) στο γεγονός ότι δεν αποτελεί πλάστιµο υλικό και δεν µπορεί 
να εισέλθει σε διαρροή   δηλ. δεν µπορεί να αναπτύξει παραµορφώσεις µε περίπου σταθερή αντοχή, 
εποµένως αποτελεί ψαθυρό υλικό. Το µεγάλο µειονέκτηµα της έλλειψης ικανότητας να διαρρεύσει έχει ως 
άµεσο αποτέλεσµα την έλλειψη ικανότητας ανακατανοµής της έντασης και την παρουσίαση τοπικών 
συγκεντρώσεων τάσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη παραµορφώσεων µέχρι ενός ορίου 
αντοχής και κατόπιν την απότοµη θραύση χωρίς καµία επιπλέον προειδοποίηση. 
Άλλο βασικό χαρακτηριστικό αποτελεί το µέγεθος των παραµορφώσεων που παρουσιάζει το γυαλί 
συγκριτικά µε το πάχος του. Το δοµικό γυαλί µπορεί να παρουσιάσει παραµορφώσεις µεγαλύτερες από το 
πάχος του κι εποµένως η σχεδίαση και στατική ανάλυση του δοµικού γυαλιού απαιτεί την εφαρµογή 
θεωρίας µεγάλων παραµορφώσεων αντίθετα µε τις θεωρίες που χρησιµοποιεί ο µηχανικός σε κοινές 
εφαρµογές οπλισµένου σκυροδέµατος. Αυτή η θεωρία αφορά σε φαινόµενα 2ας τάξης τα οποία 
κυριαρχούν και σε συνδυασµό µε άλλα θέµατα όπως: 

− τοπικές συγκεντρώσεις τάσεων, 
− ανοµοιοµορφία υλικού και 
− συντελεστές που αφορούν σε πλήθος επιρροών (θερµοκρασία, διάρκεια φόρτισης, συντελεστές 

που λαµβάνουν υπόψη τοπικά φαινόµενα κ.α.), 
καθιστά τον σχεδιασµό διαφορετικό από άλλα, συνήθη δοµικά υλικά. 
Στην παρούσα ενότητα γίνεται µια συνοπτική παρουσίαση ανάλυσης που αφορά σε προδιαστασιολόγηση 
µε βάση επιλεγµένες περιπτώσεις  φορτίσεων δοµικού γυαλιού σε: 

− γυάλινο στηθαίο, 
− γυάλινο δάπεδο και 
− κατακόρυφο διπλός υαλοπίνακας, 

η οποία σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστά τον τελικό σχεδιασµό & διαστασιολόγηση ο οποίος γενικώς 
απαιτεί: 

− χρήση µεθόδου πεπερασµένων στοιχείων ή/και πειραµατικών αποτελεσµάτων, επιρροή 
φαινοµένων 2ας τάξης, 

− καθολικό σχεδιασµό όλων των φορτίσεων & σεναρίων των κανονισµών ή προτυπων (σεισµικά 
φορτία, ανεµοπιέσεις, συνδυασµοί κ.λπ.), ενώ στα ακόλουθα αριθµητικά παραδείγµατα έχουν 
παραληφθεί µέρος των προβλεπόµενων φορτίσεων και 

− επιρροή πρόσθετων παραγόντων (συνδέσεις στηρίξεων, θερµικά φορτία κ.α.) 
Τέλος γίνεται µια αναφορά σε άλλα Πρότυπα όπως το Γερµανικό Πρότυπο DIN 18008, TRAV και 
ακολουθεί πίνακας µε δύο παρόµοιες εφαρµογές δοµικού γυαλιού ως: 

− γυάλινο στηθαίο µε κουπαστή και 
− γυάλινο δάπεδο. 

Τα παραδείγµατα που ακολουθούν τα οποία αναλύονται µε βάση την µέθοδο των επιτρεπόµενων τάσεων 
αφορούν περισσότερο σε βήµατα στατικής ανάλυσης τα οποία θα µπορούσαν να φανούν χρήσιµα για: 

− προµελέτη, 
− προδιαστασιολόγηση ή/και επαλήθευση, σε µερικές περιπτώσεις, 
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− αρχικοποίηση τιµών για εισαγωγή δεδοµένων σε λογισµικό στατικής ανάλυσης ή 
− για επιλεγµένες φορτίσεις. 

Επισηµαίνεται ότι σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστούν την πλήρη στατική µελέτη η οποία θα λάβει 
υπόψη τον σύνολο των προβλεπόµενων δράσεων , αντοχών και ενδεδειγµένων µεθόδων ανάλυσης, έλεγχο 
συνδέσεων κ.α. 
1. ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΥΑΛΙΝΟΥ ΣΤΗΘΑΙΟΥ 

Παραδοχές  

• Σε εσωτερικό χώρο (δηλ . απουσία 
ανεµοπίεσης & φορτίου χιονιού) 

• Χωρίς αµµοβολή 
• Ύψος στοιχείου 1000mm 
• Mέθοδος σκλήρυνσης οριζόντια 
• Τ ύ π ο ς γ υ α λ ι ο ύ : 

10mmHSG-1.52PVB-10mmHSG 
Δράσεις παραδείγµατος: 

Για την οριακή κατάσταση αστοχίας επιλέγουµε 
συντελεστή ασφαλείας κινητού φορτίου 1,50 
Qsd=1,50*0,75kN/m = 1,125kN/m 

Ροπή σχεδιασµού βάσης προβόλου: 
Μsd=1,125*H=1,125*1,0m=1,125 kNm/m 

Εφελκυστική αντοχή σχεδιασµού προεντεταµένου (σκληρυµένου) γυαλιού 

 

C  

• Κmod : συντελεστής για την διάρκεια φορτίου(για στηθαίο-πλήθος κόσµου : 0,77) 

• Κsp : συντελεστής για την επιφάνεια γυαλιού 1,0 (float glass) 

• fgk : χαρακτηριστική εφελκυστική αντοχή 45 N/mm2 

• γΜΑ : µερικός συντελεστής υλικού για το γυαλί 1,80 

• Κv : συντελεστής ενίσχυσης προεντεταµένου γυαλιού 1,0 (για οριζόντια σκλήρυνση) 

• fbk : χαρακτηριστική εφελκυστική προεντεταµένου αντοχή 70 N/mm2 (τύπος γυαλιού HSG) 

• γΜΑ : µερικός συντελεστής ασφαλείας για το προεντεταµένο γυαλί 1,2-1,5 

fg;d =  
kmod* ksp* fg;k

γM;A
  +

kv ( fb;k −   fg;k)
γM;V

=  
0, 77*1, 0*45

1, 80
  +  

1, 0*(70 − 45)
1, 20

= 40 . 08Ν/mm2
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(για τη λεπτοµερή επεξήγηση των συντελεστών βλ. ΕΝ 16612: 2016) 

Καθορισµός πάχος γυαλιού βάσει επιτρεπόµενων τάσεων 

Η αναπτυσσόµενη εφελκυστική τάση λόγω ροπής Μ µε ροπή αντίστασης W είναι: 
σ =Μsd/Wαπαιτ. ≤ fgd , Wαπαιτ. ≥ Μsd/fgd = 1,13*106/40.08 = 28,193*103mm3/m 
Η ελαστική ροπή αντίστασης ορθογωνικής διατοµής είναι W=b*h2/6 = 1000*h2/6 
h: πάχος υαλοπίνακα , άρα 1000*h2/6 ≥ 28,193*103 , άρα h ≥ 13mm 
Για πολυστρωµµατικό υαλοπίνακα (Laminated) το ενεργό πάχος για τον υπολογισµό καµπτικής 
παραµόρφωσης είναι : 

[  

ω : 0 για κάγκελο σε δηµόσιους χώρους (family 1) 
h1=h2 : 10mm (10mmHSG-1.52PVB-10mmHSG) 

[  

και το ενεργό πάχος για έλεγχο των καµπτικών τάσεων είναι : 

 [  = [  [  15mm >13mm 

Παρακάτω παρουσιάζεται συνοπτικά σε πινακοποιηµένη µορφή ο ανωτέρω έλεγχος: 

h1=h2 : 10mm   (10mmHSG-1.52PVB-10mmHSG) 
hm,1= hm,2: 5mm   απόσταση από το Κέντρο Βάρος του υαλοπίνακα 
ω: 0 για κάγκελο σε δηµόσιους χώρους (family 1) 
Έλεγχος παραµορφώσεων  

Ροπή αδρανείας Ι =b* 3/12 = 1000*133/12 = 183.08*103mm4/m 

βέλος προβόλου δ= w*h3 / (3E*I) = 750*10003/(3*70*103*183.08*103) ≈ 19,50mm 

Ε: µέτρο ελαστικότητας γυαλιού 70.000Ν/mm2 
To επιτρεπόµενο βέλος είναι χρήσιµο να περιορίζεται σε 

hef;w =   3 ∑
k

h3
k   +  12ω(∑

i

hkh2
m,k) 

hef;w =   3 103 +  103 ≈ 13mm

hef;σ; j =
hef;w

3 
hj + 2ωhm; j

133

10
≈

Ελάχιστο απαιτούµενο πάχος Υφιστάµενο ενεργό πάχος Αποτελέσµατα ελέγχου

13mm 15mm Ικανοποιείται

hef;w
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min (wd=span/65, wd=50mm) 
O πρόβολος ισοδυναµεί περίπου µε ένα διπλάσιο µήκος αµφιέρειστης δοκού span≈2*1000=2000 
άρα min (wd=span/65, wd=50mm) = min (2000/65, 50mm) = 30,76mm >19,50mm  
Παρακάτω παρουσιάζεται συνοπτικά σε πινακοποιηµένη µορφή ο ανωτέρω έλεγχος: 

Δεν έχει ληφθεί υπόψη τυχόν στροφή στήριξης βάσης/έδρασης γυάλινου στηθαίου. 
Επισηµαίνεται και πάλι ότι το παραπάνω αριθµητικό παράδειγµα έχει αγνοήσει διάφορους παράγοντες 
(πρόσθετα µόνιµα φορτία, σύνδεση έδρασης, πιθανές φορτίσεις µε δυναµικό χαρακτήρα, σεισµικά φορτία, 
συνδυασµοί, µέθοδο πεπερασµένων στοιχείων, φαινόµενα 2ας τάξης κ.λπ.). εποµένως δεν καλύπτει τον 
καθολικό σχεδιασµό όλων των φορτίσεων & σεναρίων των κανονισµών ,προδιαγραφών ή γενικά των 
Προτύπων. 
2. ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΥΑΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ  

Παραδοχές  

• Διαστάσεις τεµαχίου 1500mm*1500mm 
µε τετραπλευρική στήριξη 

• Τύπος γυαλιού: 10 HSG/*/12 HSG/*/12 
HSG 

Δράσεις παραδείγµατος  

µόνιµο φορτίο: ίδιο βάρος χωρίς επικάλυψη 
κινητό φορτίο 5,0KN/m2 
συγκεντρωµένο φορτίο 3kN 
Ε φ ε λ κ υ σ τ ι κ ή α ν τ ο χ ή σ χ ε δ ι α σ µ ο ύ 
προεντε ταµένου ( H S G ) γυαλ ιού γ ια 
µακροχρόνια φόρτιση (50 έτη) 

 

C  

• Κmod : συντελεστής για την διάρκεια φορτίου (µόνιµη διάρκεια φορτίου > 50έτη : 0.29) 

• Κsp  : συντελεστής για την επιφάνεια γυαλιού 1,0 (float glass) 

• fgk : χαρακτηριστική εφελκυστική αντοχή 45 N/mm2   

Μέγιστο επιτρεπόµενο βέλος Αναπτυσσόµενο βέλος από ανάλυση Αποτελέσµατα 
ελέγχου

30,76mm 19,50mm Ικανοποιείται

fg;d =  
kmod* ksp* fg;k

γM;A
  +

kv ( fb;k −   fg;k)
γM;V

=  
0, 29*1, 0*45

1, 80
  +  

1, 0*(70 − 45)
1, 20

= 28 . 08Ν/mm2
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• γΜΑ : µερικός συντελεστής υλικού για το γυαλί 1,80 

• Κv : συντελεστής ενίσχυσης προεντεταµένου γυαλιού 1,0 (για οριζόντια σκλήρυνση) 

• fbk : χαρακτηριστική εφελκυστική προεντεταµένου αντοχή 70 N/mm2 (τύπος γυαλιού HSG) 

• γΜV : µερικός συντελεστής ασφαλείας για το προεντεταµένο γυαλί 1,2-1,5 

(για πιο λεπτοµερή ανάλυση των συντελεστών βλ. ΕΝ 16612: 2016) 

Εφελκυστική αντοχή σχεδιασµού προεντεταµένου (HSG) γυαλιού για βραχυχρόνια φόρτιση (30 min) 

 

C  

• Κmod : συντελεστής για την διάρκεια φορτίου (βραχυχρόνια διάρκεια φορτίου 30min : 0.69) 

• Κsp  : συντελεστής για την επιφάνεια γυαλιού 1,0 (float glass) 

• fgk : χαρακτηριστική εφελκυστική αντοχή 45 N/mm2   

• γΜΑ : µερικός συντελεστής υλικού για το γυαλί 1,80 

• Κv : συντελεστής ενίσχυσης προεντεταµένου γυαλιού 1,0 (για οριζόντια σκλήρυνση) 

• fbk : χαρακτηριστική εφελκυστική προεντεταµένου αντοχή 70 N/mm2  (τύπος γυαλιού HSG) 

• γΜV : µερικός συντελεστής ασφαλείας για το προεντεταµένο γυαλί 1,2-1,5 

(για πιο λεπτοµερή ανάλυση των συντελεστών βλ. ΕΝ 16612:2016) 

Καθορισµός πάχους γυαλιού βάσει επιτρεπόµενων τάσεων 

Για πολυστρωµµατικό υαλοπίνακα (Laminated) το ενεργό πάχος για τον υπολογισµό καµπτικής 
παραµόρφωσης  είναι: 

[  

ω : 0 µόνιµα φορτία 
h2=h3 : 12mm ,  h1=10mm  (10 HSG/*/12 HSG/*/12 HSG) 

[  

και το ενεργό  πάχος για έλεγχο καµπτικών τάσεων είναι: 

fg;d =  
kmod* ksp* fg;k

γM;A
  +

kv ( fb;k −   fg;k)
γM;V

=  
0, 60*1, 0*45

1, 80
  +  

1, 0*(70 − 45)
1, 20

= 35 . 80Ν/mm2

hef;w =   3 ∑
k

h3
k   +  12ω(∑

i

hkh2
m,k) 

hef;w =   3 2*123 +  103 = 16mm
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 [  = [  = 18mm   

h2=h3: 12mm ,  h1=10mm  (10 HSG/*/12 HSG/*/12 HSG) 
ω: 0 µόνιµα φορτία   
Έλεγχος σε οµοιόµορφη  φόρτιση (Ίδιο βάρος & κινητό φορτίο 5,00 kN/m2) 

Το φορτίο λόγω ιδίου βάρους του τεµαχίου 1500mm*1500mm (10 HSG/*/12 HSG/*/12 HSG) 
είναι (0,010+0,012+0,012)*25kN/m3= 0.85kN/m2 
Οριακό φορτίο αστοχίας λόγω µόνιµων φορτίων S.F.*g=1.35*0.85=1.15kN/m2 
Οριακό φορτίο αστοχίας λόγω κινητών φορτίων S.F.*g=1.50*5,00=7,50kN/m2 
Οριακό φορτίο αστοχίας p=(1.15+7,50)kN/m2 = 8,65kN/m2 
Με βάση το παράρτηµα Α του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 16612:2016 η µέγιστη αναπτυσσόµενη τάση 
είναι  

σmax= k1 *α2 *p/ 2 

k1 : συντελεστής µε βάση πίνακες Α.1 - Α.3 
α : ελάχιστη διάσταση τεµαχίου , α=1500mm 
p : φορτίο σχεδιασµού 
Υπολογίζω αρχικά τον παρακάτω όρο: 

p* = (A / 4 2)2*p/E = (1500*1.500/ 4*182)2*8,65*10-3/70000=0,372 

A=α2  , λ=α/b=1500/1500=1  --> k1=0.265 

σmax= k1 *α2 *p/ 2 = 0.265*15002*8,65*10-3/182 = 15,92N/mm2 <28.08N/mm2 (µακροχρόνια µόνιµη 
φόρτιση) 

Παρακάτω παρουσιάζεται συνοπτικά σε πινακοποιηµένη µορφή ο ανωτέρω έλεγχος: 

Έλεγχος παραµορφώσεων (Ίδιο βάρος & κινητό φορτίο 5,0kN/m2) 

Όµοια µε βάση το παράρτηµα Α του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 16612:2016 το µέγιστο αναπτυσσόµενο 
βέλος είναι  

wmax=k4*α4*p/( 3*E) 

hef;σ; j =
hef;w

3 
hj + 2ωhm; j

163

12

hef;σ; j

hef;σ; j

hef;σ; j

Μέγιστη επιτρεπόµενη τάση Αναπτυσσόµενη τάση από 
ανάλυση

Αποτελέσµατα ελέγχου

28,08 Ν/mm2 15,92 Ν/mm2 Ικανοποιείται

hef;w
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όπου p* = (A / 4 2)2*p/E = (1500*1.500/ 4*162)2*8,65*10-3/70000=0,597 

& λ=α/b=1500/1500=1   --> k4=0.043 

άρα wmax=k4*α4*p/( 3*E) = 0,043*15004*8,65*10-3/(163*70000)=6,57mm 

Με βάση το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 16612:2016, το επιτρεπόµενο βέλος είναι 
min (wd=span/65,  wd=50mm)  = min (1500/65, 50mm) = 23,07mm >6,57mm 
Παρακάτω παρουσιάζεται συνοπτικά σε πινακοποιηµένη µορφή ο ανωτέρω έλεγχος: 

Όπως αναφέρεται και στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 16612:2016, το ελάχιστο επιτρεπόµενο βέλος 
καθορίζεται σε min (span/65, 50mm) σε περίπτωση απουσίας ειδικότερων κανονιστικών απαιτήσεων.  
Έλεγχος σε συγκεντρωµένο φορτίο Q=3kN 

Απλοποιητικά η ροπή σε µια αµφιέρειστη δοκό µε µήκος L=1500mm λόγω συγκεντρωµένου φορτίου P 
είναι 
Μ= P*L/4  
Ho φορτίου σχεδιασµού P=S.F.*Q=1.50*3.0=4.50kN 
άρα ροπή M(λόγω P)=P*L/4=4500*1500/4=1.687.500Nmm 

Το φορτίο λόγω ιδίου βάρους του τεµαχίου 1500mm*1500mm (10 HSG/*/12 HSG/*/12 HSG) 
είναι (0,010+0,012+0,012)*25kN/m3= 0.85kN/m2 
Οριακό φορτίο αστοχίας λόγω µόνιµων φορτίων S.F.*g=1.35*0.85=1.15kN/m2 
Για τετραέρειστη πλάκα, απλοποιητικά, η αναπτυσσόµενη ελαστική ροπή στο µέσο λόγω οµοιόµορφου 
φορτίου p (πίνακες Czerny) είναι : 
Μ(λόγω ι.β.) =p*L2/27.2 = 1.15*1.502/27.2  = 94921Nmm 

Τελικά: συνολική ροπή σχεδιασµού Msd= M(λόγω P)+ Μ(λόγω ι.β.) =1.687.500+94921 = 1.782.421 

Η ελαστική ροπή αντίστασης ορθογωνικής διατοµής είναι W=b*hef;σ;j2/6 = 1000*182/6 = 54000mm3 

 Η αναπτυσσόµενη εφελκυστική τάση λόγω ροπής Μ µε ροπή αντίστασης W είναι : 

σ =Μsd/Wαπαιτ.= 1.782.421/54000=33.00N/mm2 < 35.80N/mm2 (βραχυχρόνια φόρτιση) 

 Παρακάτω παρουσιάζεται συνοπτικά σε πινακοποιηµένη µορφή ο ανωτέρω έλεγχος: 

hef;w

hef;w

Μέγιστο επιτρεπόµενο βέλος Αναπτυσσόµενο βέλος από 
ανάλυση

Αποτελέσµατα ελέγχου

23,07 mm 6,57mm Ικανοποιείται
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Επισηµαίνεται και πάλι ότι το παραπάνω αριθµητικό παράδειγµα δεν έχει συνυπολογίσει διάφορους 
παράγοντες (πρόσθετα µόνιµα φορτία, επικαλύψεις, σύνδεση έδρασης, πιθανές φορτίσεις µε δυναµικό 
χαρακτήρα, σεισµικά φορτία, τυχούσες ανεµοπιέσεις, συνδυασµοί, µέθοδο πεπερασµένων στοιχείων, 
φαινόµενα 2ας τάξης κ.λ.π.). Εποµένως δεν καλύπτει τον καθολικό σχεδιασµό όλων των φορτίσεων & 
σεναρίων των κανονισµών, προδιαγραφών ή γενικά των Προτύπων. 

Μέγιστη επιτρεπόµενη τάση Αναπτυσσόµενη τάση από 
ανάλυση

Αποτελέσµατα ελέγχου

35,08 Ν/mm2 33,00 Ν/mm2 Ικανοποιείται
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ΤΥΠΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ & ΓΥΑΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

Οριζόντιοι υαλοπίνακες  βατοί 
από ανθρώπους

Εφαρµογ
ή 

Τύπος 
στήριξης

Ελάχιστο 
Πάχος 

υαλοπίνακα  
mm                                                 

Διάταξη :                                                                                                                
άνω 

παρειά/*/ 
ενδιάµεσος 
/*/ κάτω 
παρειά                                

,  /*/=1.52 
PVB/SGP

Τυπικές              
διαστάσ

εις 
τεµαχίο

υ 
(mm*m

m)

Ελάχιστ
ο 

πλάτος 
περιµετ
ρικής 
στήριξη

ς/ 
έδραση
ς (mm)

Επιπλέον απαίτηση

Παράδειγµα
/ 

Παρατηρήσ
εις

Τοποθετη
µένοι σε 
ύψος 
>20εκ

Γραµµική 
περιµετρ

ική 
τετραπλε
υρική 
στήριξη

8 HSG/*/12 
HSG/*/12 

HSG

1500*15
00 35 Στατική µελέτη 

επάρκειας

Κατατακόρυφοι  υαλοπίνακες προστασίας των 
ανθρώπων από πτώσεις σε εσωτερικούς χώρους

Εφαρµογ
ή 

Τύπος 
στήριξης

Ελάχιστο 
Πάχος 

υαλοπίνακα  
mm                                                 

Διάταξη :                                                                                                                 
παρειά/*/  
παρειά                                                               

,  /*/=1.52 
PVB/SGP

Τυπικές              
διαστάσ

εις 
τεµαχίο

υ 
Πλάτος*
Υψος 

(mm*m
m)

Ελάχιστ
ο βάθος  
στήριξη

ς/ 
έδραση
ς (mm)

Επιπλ
έον 
απαίτ
ηση

Παράδειγµα
/ 

Παρατηρήσε
ις

Στηθαία 
µε 

στήριξη 
µόνο 
στην 

βάση µε 
κουπαστ

ή

Γραµµική 
στήριξη 
µόνο της 
ακµής 
βάσης /
έδρασης  

10 ΤG/*/10 
TG

1500*90
0 100

Στατικ
ή 

µελέτ
η 

επάρκ
ειας

  0



Πηγή: "Information Sheet" βάσει 
TRAV & DIN 18008 
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3.  ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ 

Παραδοχές  

διαστάσεις τεµαχίου 1800mm*2200mm τετραπλευρική στήριξη 

Ύψος στοιχείου 2200mm 

Πλάτος  στοιχείου 1800mm 

h1=4mm-0.76PVB-4mm 

s=15mm διάκενο 

h2=4mm-0.76PVB-4mm 

4mm-0.76PVB-4mm/ 15mm ΔΙΑΚΕΝΟ /4mm-0.76PVB-4mm 

Δράσεις παραδείγµατος  

w=1kN/m2 ανεµοπίεση (παραδοχή οµοιόµορφης κατανοµής) 

Έστω ότι επιλέγουµε τον παραπάνω τύπου γυαλιού: 

Με βάση τον πίνακα D.1 ANNEX.D EN 16612:2016_2016 το ενεργό πάχος υαλοπίνακα  
Laminated 

4mm+0.76PVB+4mm είναι hef;w=6.63mm και hef;σ;j=7.32mm 

Υπολογισµός κατανοµής δύναµης ανεµοπίεσης ανά φύλλο γυαλιού 

Έστω ανεµοπίεση w=1KN/m2 οµοιόµορφα κατανεµηµένη (χάριν απλοποίησης) 

Με βάση ΕΝ16612:2016_2016 ο δείκτης ακαµψίας (όπου h1 & h2 αντικαθιστώ µε hef;w) είναι : 

[  

[  

δ1= 

h3
1

h3
1  + h3

2  
= 0.50

δ2= 

h 3
2

h3
1  + h3

2  
= 0.50



ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

[  

όπου : 

α: η µικρότερη διάσταση του ορθογωνικού γυαλιού (α=min(1800,2200)=1800mm) 

α* : το χαρακτηριστικό µήκος του τεµαχίου ορθογωνικού γυαλιού 

[  

(πχ για λ=a/b=1800/2200=0.82 , k5=0.028 Πίνακας Α.3 Παράρτηµα Α ΕΝ 16612:2016) 

s : διάκενο  

[  

Κατανοµή φορτίων µε βάση τον πίνακα Β.1 ΕΝ 16612:2016 ανά φύλλο γυαλιού 

Fd;1=(δ1+φ*δ2)*Fd = 0.502kN/m2 

Fd;2=(1-φ)*δ2*Fd = 0.498kN/m2 

Εφελκυστική αντοχή σχεδιασµού ανά φύλλο γυαλιού 

 C  

• Κe : συντελεστής αντοχής ακµών ( στήριξη όλων των ακµών §8.1.2 : 1.0) 

• Κmod : συντελεστής για την διάρκεια φορτίου( αννεµοθύελλα  Πιν.6-§8.1 : 0,74) 

• Κsp  : συντελεστής για την επιφάνεια γυαλιού 1,0 (float glass) 

• fgk : χαρακτηριστική εφελκυστική αντοχή 45 N/mm2 

• γΜΑ : µερικός συντελεστής υλικού για το γυαλί 1,80 

 (για συντελεστές βλ. ΕΝ 16612:2016) 

Καθορισµός πάχους γυαλιού βάσει επιτρεπόµενων τάσεων 

 φ =  
1

1 + ( α
α* )

4

α* = 28,90*( s*h3
1h 3

2

(h3
1 + h3

2)*k5 )
0.25

= 483.07

φ =  
1

1 + ( α
α* )

4 = 0,005161

fg;d =  
ke*kmod* ksp* fg;k

γM;A
  = 1*0, 74*1*

45
1, 80

= 18, 50Ν/mm2

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
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ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Για τετραέρειστο φύλλο γυαλιού  η αναπτυσσόµενη µέγιστη µε βάση  το παράρτηµα Α του 
προτύπου ΕΝ 16612:2016 είναι: 

σmax= k1 *α2 *p/ 2 

k1 : συντελεστής µε βάση πίνακες Α.1 - Α.3 

α : ελάχιστη διάσταση τεµαχίου , α=1800mm 

p : φορτίο σχεδιασµού 0.502kN/m2=0.502*10-3 N/mm2 

A=α*b=1800*2200=3960000 mm2  

υπολογίζεται αρχικά ο παρακάτω όρος 

p* = (A / 4 2)2*p/E = (1800*2200/ 4*7,322)2*0,502*10-3/70000=2.448 

A=α*b=1800*2200=3960000, λ=α/b=1800/2200=0,82  --> k1=0.317 

σmax= k1 *α2 *p/ 2 = 0.317*18002*0.502*10-3/7.322 = 9.63N/mm2 <18.50N/mm2   

Παρακάτω παρουσιάζεται συνοπτικά σε πινακοποιηµένη µορφή ο ανωτέρω έλεγχος: 

Έλεγχος παραµορφώσεων  

Με βάση τον πίνακα D.1 ANNEX.D EN 16612:2016 το ενεργό πάχος υαλοπίνακα Laminated 
4mm+0.76PVB+4mm είναι hef;w=6.63mm  

 επίσης το βέλος παραµόρφωσης που αναπτύσσεται (ΕΝ 16612:2016) είναι  

wmax=k4*α4*p/( 3*E) 

α : ελάχιστη διάσταση τεµαχίου, α=1800mm 

p : φορτίο σχεδιασµού 0.502kN/m2=0.502*10-3 N/mm2 

A=α*b=1800*2200=3960000 mm2  

όπου p* = (A / 4 2)2*p/E = (1800*2200/ 4*6,632)2*0.502*10-3/70000=3,64 

& λ=α/b=1800/2200=1   --> k4=0.043 

hef;σ; j

hef;σ; j

hef;σ; j

Μέγιστη επιτρεπόµενη 
τάση

Αναπτυσσόµενη τάση 
από ανάλυση

Αποτελέσµατα 
ελέγχου

18,50 Ν/mm2 9,63 Ν/mm2 Ικανοποιείται

hef;w

hef;w

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
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ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

άρα wmax=k4*α4*p/( 3*E) = 0,043*18004*0.502*10-3/(6,633*70000)=11.22mm 

H σύσταση µε βάση το ΕΝ 16612:2016 για το επιτρεπόµενο βέλος είναι  
min ( wd=span/65  ,  wd=50mm)  = min (1800/65 , 50mm) = 27,69mm  

Το µέγιστο επιτρεπόµενο βέλος δεν θα πρέπει να ξεπερνά το διάκενο "s" του διπλού υαλοπίνακα 
το οποίο στο παράδειγµα αυτό είναι     15mm>11.22mm   
Παρακάτω παρουσιάζεται συνοπτικά σε πινακοποιηµένη µορφή ο ανωτέρω έλεγχος: 

Επισηµαίνεται και πάλι ότι οι παρόντες έλεγχοι δεν αποτελούν το σύνολο των ελέγχων που 
απαιτούνται προκειµένου να καθορισθεί η επάρκεια ενός υαλοπίνακας καθώς χάριν απλοποίησης 
έχουν αγνοηθεί πλήθος παραγόντων (πχ. φορτία λόγω διαφοράς θερµοκρασίας κ.λ.π.). Το 
παραπάνω αριθµητικό παράδειγµα δεν έχει συµπεριλάβει διάφορους παράγοντες (πιθανές 
επιπλέον φορτίσεις µε δυναµικό χαρακτήρα, σεισµικά φορτία, συνδυασµοί, εφαρµογή της 
µεθόδου πεπερασµένων στοιχείων, φαινόµενα 2ας τάξης κ.λπ.). Εποµένως δεν καλύπτει τον 
καθολικό σχεδιασµό όλων των φορτίσεων & σεναρίων  των προτύπων. 

hef;w

Μέγιστο επιτρεπόµενο 
βέλος

Αναπτυσσόµενο βέλος 
από ανάλυση

Αποτελέσµατα 
ελέγχου

15 mm 11,22 mm Ικανοποιείται

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
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ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
Αρχές Επιλογής Υαλοπινάκων Ασφαλείας 
Εισαγωγή 
Μια µεγάλη γκάµα υαλοπινάκων ασφαλείας είναι διαθέσιµη που χρησιµοποιείται είτε µεµονωµένα ή σε 
συνδυασµό µε άλλους τύπους υαλοπινάκων στην κατασκευή κτηρίων και στην αυτοκινητοβιοµηχανία.  

Οι τρείς κύριοι τύποι αυτών των υαλοπινάκων είναι ο θερµικά σκληρυµένος υαλοπίνακας ασφαλείας 
(thermally toughened), ο υαλοπίνακας ασφαλείας πολλαπλών στρώσεων (laminated) και ο θερµικά 
ενισχυµένος υαλοπίνακας (heat-strengthened).  

1. Θερµικά σκληρυµένος υαλοπίνακας (Thermally toughened glass) (ΕΛΟΤ ΕΝ 
12150) 
Μέσω της διαδικασίας θερµικής σκλήρυνσης προσδίδονται στον βασικό επίπεδο υαλοπίνακα τρία 
εξαιρετικά χαρακτηριστικά. Αρχικά, ο θερµικά σκληρυµένος υαλοπίνακας αποκτά τέσσερις µε πέντε φορές 
µεγαλύτερη εφελκυστική αντοχή σε σχέση µε τον υαλοπίνακα ίδιου πάχους χωρίς πρόσθετη θερµική 
επεξεργασία και συνεπώς µπορεί να αντέξει πολύ µεγαλύτερου µεγέθους µηχανικές καταπονήσεις. Επίσης, 
η θερµική επεξεργασία σκλήρυνσης καθιστά τον υαλοπίνακα πιο ανθεκτικό σε ακραίες, µικρής διάρκειας 
µεταβολές σε υψηλές και χαµηλές θερµοκρασίες, και ταυτόχρονα ικανότερο να αντέξει µεγάλες 
θερµοκρασιακές διαφορές εντός της µάζας του. Ωστόσο, εάν προκύψει αστοχία εξαιτίας µεγάλων φορτίων, 
τότε ο υαλοπίνακας θα θρυµµατιστεί σε µία µάζα από µη αιχµηρά, µε χαλαρές ενώσεις µεταξύ τους 
κοµµάτια, τα οποία αποτελούν µικρότερη απειλή τραυµατισµού, σε σχέση µε τα αιχµηρά, µεγάλα κοµµάτια 
θραύσης ενός υαλοπίνακα χωρίς πρόσθετη θερµική επεξεργασία. 

1.1 Παραγωγή 
Οι µονολιθικοί υαλοπίνακες που εισέρχονται στη µονάδα θερµικής επεξεργασίας είναι αυτοί που έχουν 
προέλθει από τον βασικό επίπεδο υαλοπίνακα. Αυτοί οι υαλοπίνακες είναι επακριβώς µετρηµένοι, οι ακµές 
τους έχουν ήδη λειανθεί και οι τυχόν οπές και εγκοπές έχουν ήδη κατασκευαστεί. Οι υαλοπίνακες 
θερµαίνονται στους 600 ⁰C, χρησιµοποιώντας ελεγχόµενη και οµοιόµορφη παροχή θερµότητας και 
ακολούθως ψύχονται ταχέως, χρησιµοποιώντας κρύο αέρα. H επιφάνεια του υαλοπίνακα ψύχεται 
ταχύτερα από το κέντρο της µάζας του, δηµιουργώντας διαρκείς εφελκυστικές τάσεις. Η εφελκυστική τάση 
αυξάνεται από την επιφάνεια του υαλοπίνακα, η οποία βρίσκεται υπό θλιπτική τάση, προς το κέντρο του 
υαλοπίνακα. Αυτές οι πρόσθετες τάσεις προσδίδουν στον υαλοπίνακα τις πρόσθετες ιδιότητές του και 
παράλληλα εξηγούν τον λόγο για τον οποίο όλες οι κατεργασίες επάνω στον υαλοπίνακα πρέπει να 
υλοποιούνται σε προγενέστερο στάδιο. Συνεπώς, εάν για παράδειγµα κατασκευαστεί οπή σε ήδη θερµικά 
σκληρυµένο υαλοπίνακα, ο υαλοπίνακας θα θρυµµατιστεί στο σύνολό του, καθώς διασπάται η δοµή των 
τάσεων. Αξίζει να επισηµανθεί πως οι ζώνες τάσεων είναι ορατές κάτω από πολωµένο φως και υπό 
συγκεκριµένες γωνίες θέασης µπορούν να  εµφανιστούν ως έγχρωµα οπτικά εφέ. 

1.2 Φυσικές Ιδιότητες (ΕΛΟΤ ΕΝ 410, ΕΛΟΤ ΕΝ 572) 
Οι βασικές φυσικές ιδιότητες του θερµικά σκληρυµένου υαλοπίνακα, όπως η θερµική αγωγιµότητα, η 
περατότητα του φωτός και της ενέργειας, η θερµική διαστολή και το µέτρο ελαστικότητας,  παραµένουν 
όµοια µε τα αντίστοιχα του βασικού επίπεδου υαλοπίνακα, όπως επίσης και το βάρος, ο δείκτης 
ηχοµείωσης και οι χηµικές ιδιότητες.  

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
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ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

1.3 Αντίσταση στην κρούση (ΕΛΟΤ ΕΝ 12600) 
Ο θερµικά σκληρυµένος υαλοπίνακας είναι ανθεκτικός σε κρούσεις από µαλακά παραµορφώσιµα 
αντικείµενα (όπως το ανθρώπινο σώµα), σύµφωνα µε το εναρµονισµένο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12600 
«Ύαλος για δοµική χρήση- Δοκιµή εκκρεµούς- Μέθοδος Δοκιµής σε κρούση και ταξινόµηση επίπεδης 
υάλου». Το σχετικό πεδίο εφαρµογής καθορίζει και το απαιτούµενο ελάχιστο πάχος του υαλοπίνακα. 

1.4 Αντοχή σε κάµψη (EN 16612) 
Oθερµικά σκληρυµένος υαλοπίνακας είναι δυνατόν να κατασκευαστεί από διάφορους τύπους 
υαλοπινάκων και επιπλέον, να είναι επιστρωµένο µε κεραµικά χρώµατα. Η χαρακτηριστική αντοχή σε 
κάµψη του θερµικά σκληρυµένου υαλοπίνακα είναι η ακόλουθη: 

• Θερµικά σκληρυµένος υαλοπίνακας από βασικό επίπεδο υαλοπίνακα, fb,k = 120N/mm2 
• Θερµικά σκληρυµένος υαλοπίνακας από διακοσµητικό υαλοπίνακα,fb,k = 90N/mm2 
• Θερµικά σκληρυµένος υαλοπίνακας µε επιφανειακή κεραµική στρώση, fb,k = 75 N/mm2 

1.5 Επίδραση της θερµότητας 
Ο θερµικά σκληρυµένος υαλοπίνακας είναι ικανός να αντισταθεί σε θερµοκρασίες που υπερβαίνουν τους 
300 ⁰C για σύντοµες χρονικές περιόδους και σε θερµοκρασίες που υπερβαίνουν τους 250 ⁰C για 
παρατεταµένα χρονικά διαστήµατα. Η αντίσταση σε διαφορές θερµοκρασίας εντός του θερµικά 
σκληρυµένου υαλοπίνακα είναι πολύ υψηλή – αντέχει σε έως 200 K διαφοράς θερµοκρασίας- 
συγκρινόµενη µε τους 40 Κ του βασικού επίπεδου υαλοπίνακα χωρίς πρόσθετη θερµική επεξεργασία. 

1.6 Ανισοτροπίες (χρώµα) 
Οι ανισοτροπίες (εµφανίσεις εναλλαγής χρωµάτων) είναι αναπόφευκτες στον θερµικά σκληρυµένου 
υαλοπίνακα, εξαιτίας της εσωτερικής κατανοµής της τάσης του υαλοπίνακα. Αναλόγως της γωνίας θέασης, 
σκουρόχρωµοι κύκλοι ή λουρίδες είναι εµφανείς σε πολωµένο φως. 

1.7 Ανισοτροπίες (επιφάνεια) 
Μικρές αλλαγές στην επιφάνεια του θερµικά σκληρυµένου υαλοπίνακα µπορούν να προκληθούν λόγω της 
κύλισης του επάνω σε ρόδες κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του. Αυτές οι επιφανειακές ανισοτροπίες 
αναφέρονται ως «κυλινδρικά κύµατα» και δεν µπορούν να αποφευχθούν πλήρως. Κάτω από ιδιαίτερες 
συνθήκες φωτισµού οι επιφανειακές ανισοτροπίες είναι ορατές.  

1.8 Ταυτότητα 
Κάθε θερµικά σκληρυµένος υαλοπίνακας πρέπει να φέρει ευδιάκριτη και µόνιµη σήµανση, σύµφωνα µε το 
εναρµονισµένο πρότυπο ΕΝ 12150-3. 

1.9 Υαλοπίνακας σκληρυµένος θερµικά και κατεργασµένος µε διαδικασία heat-soak (Heat 
soaked thermally toughened) (ΕΛΟΤ ΕΝ 14179) 
Σε κάθε βασικό επίπεδο υαλοπίνακα υπάρχουν εξαιρετικά χαµηλές ποσότητες κρυστάλλων σουλφιδίου του 
νικελίου (NiS), που ενυπάρχουν αναπόφευκτα από τις πρώτες ύλες στο σώµα του υαλοπίνακα. Στους 
βασικούς επίπεδους υαλοπίνακες ή στους διακοσµητικούς υαλοπίνακες αυτοί οι κρύσταλλοι δεν 
επιφέρουν κάποια επίπτωση. Στην περίπτωση, όµως, των θερµικά σκληρυµένων υαλοπινάκων, η 
εξαιρετικά ταχεία ψύξη κατά τη διάρκεια της σκλήρυνσης «ακινητοποιεί» τα σωµατίδια NiS σε µία 
τροποποιηµένη κρυσταλλική δοµή. Σε µια µεταγενέστερη ενδεχόµενη ανύψωση της θερµοκρασίας του 
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υαλοπίνακα, για παράδειγµα λόγω απορρόφησης ηλιακής ενέργειας, ο όγκος των κρυστάλλων και 
συνεπώς, η κρυσταλλική δοµή µπορούν να αλλάξουν. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα τον θρυµµατισµό του 
υαλοπίνακα, αφότου τα σωµατίδια υπερβούν ένα κρίσιµο µέγεθος. 

Εποµένως, κρίνεται χρήσιµο οι θερµικά σκληρυµένοι υαλοπίνακες οι οποίοι πρόκειται λόγω θέσης 
τοποθέτησης να είναι εκτεθειµένοι σε υψηλές θερµοκρασιακές µεταβολές και παράλληλα τίθεται θέµα 
ασφάλειας, να υπόκεινται στην πρόσθετη κατεργασία µε τη διαδικασία heat soak. 

Η διαδικασία Heat Soak διεξάγεται σύµφωνα µε τη σειρά εναρµονισµένων Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ 
14179 και πρέπει να είναι τεκµηριωµένη. Τα αντίστοιχα Ελληνικά Πρότυπα είναι: 

• ΕΛΟΤ EN 14179 - Υαλος για δοµική χρήση - Νάτριο-άσβεστο - πυριτική ύαλος ασφαλείας σκληρυµένη 
θερµικά και κατεργασµένη µε διαδικασία Heat Soak - Μέρος 1: Ορισµός και περιγραφή 

• ΕΛΟΤ EN 14179 - Υαλος για δοµική χρήση - Νάτριο-άσβεστο- πυριτική ύαλος ασφαλείας σκληρυµένη 
θερµικά και κατεργασµένη µε διαδικασία Heat Soak - Μέρος 2: Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/
Πρότυπο προϊόντος). 

Πιο συγκεκριµένα, οι θερµικά σκληρυµένοι υαλοπίνακες θερµαίνονται σε µία προκαθορισµένη 
θερµοκρασία 290 ⁰C+ 10% για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 2 ωρών. Η διαδικασία heat-soakαναγκάζει 
τους πιθανόν παρόντες κρυστάλλους σουλφιδίου του νικελίου να αντιδράσουν άµεσα, µε αποτέλεσµα οι 
υαλοπίνακες που εµπεριέχουν αυτούς τους κρυστάλλους σουλφιδίου του νικελίου να καταστρέφονται 
εκουσίως κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Αυτή η διαδικασία ελέγχεται χρησιµοποιώντας εσωτερικούς 
ελέγχους ποιότητας και εξωτερικές επιθεωρήσεις και κάθε παραδιδόµενος υαλοπίνακας πρέπει να είναι 
οριστικά τεκµηριωµένος. Επιπλέον, οι σκληρυµένοι θερµικά και κατεργασµένοι µε διαδικασία heat-
soakυαλοπίνακες πρέπει να είναι ορατώς δηλωµένοι επιπροσθέτως της δήλωσης για τον θερµικά 
σκληρυµένου υαλοπίνακα. 

2. Ενισχυµένος θερµικά υαλοπίνακας (Heat strengthened glass) (ΕΛΟΤ ΕΝ 
1863) 
Τα Ελληνικά Πρότυπα που αντιστοιχούν στη σειρά των εναρµονισµένων Ευρωπαϊκών Προτύπων EN 1863 
είναι: 

• ΕΛΟΤ ΕΝ 1863-1, Ύαλος για δοµική χρήση - Νάτριο-ασβέστιο-πυριτική ύαλος ενισχυµένη θερµικά - 
Μέρος 1: Ορισµός και περιγραφή. 

• ΕΛΟΤ ΕΝ 1863-2, Ύαλος για δοµική χρήση - Νάτριο-άσβεστο-πυριτική ύαλος ενισχυµένη θερµικά - 
Μέρος 2: Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος. 

Σύµφωνα µε αυτά τα Πρότυπα, ο µονολιθικός θερµικά ενισχυµένος υαλοπίνακας δεν κατατάσσεται ως 
υαλοπίνακας ασφαλείας, αλλά ως στοιχείο συνδυασµού. 

2.1 Παραγωγή 
Η παραγωγή του ενισχυµένου θερµικά υαλοπίνακα είναι πανοµοιότυπη µε αυτή του θερµικά σκληρυµένου 
υαλοπίνακα, αλλά η διαδικασία ψύξης είναι πιο αργή, µε αποτέλεσµα να αναπτύσσονται χαµηλότερες 
διαφορές τάσης. Από άποψη αντοχής, ο θερµικά ενισχυµένος υαλοπίνακας βρίσκεται µεταξύ του 
υαλοπίνακα χωρίς πρόσθετη θερµική επεξεργασία και του θερµικά σκληρυµένου υαλοπίνακα. Σε 
περίπτωση θραύσης, αυτή ξεκινάει από το σηµείο κρούσης και κινείται ακτινικά προς τις άκρες του 
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υαλοπίνακα, µε τα κοµµάτια θραύσης να µοιάζουν περισσότερο σε αυτά της θραύσης υαλοπίνακα χωρίς 
θερµική επεξεργασία. Για αυτόν τον λόγο, ένας µονός υαλοπίνακας πολλαπλών στρώσεων από 
ενισχυµένους θερµικά υαλοπίνακες έχει βελτιωµένες ιδιότητες αντοχής φορτίου µετά τη θραύση. Στην 
περίπτωση θραύσης υαλοπίνακα πολλαπλών στρώσεων από ενισχυµένους θερµικά υαλοπίνακες, υπάρχει 
µόνο µία µικρή απόκλιση από την ευθεία, σε αντίθεση µε το κρέµασµα ("wetblanket" effect) του 
υαλοπίνακα πολλαπλών στρώσεων από θερµικά σκληρυµένους υαλοπίνακες.  

2.2 Αντοχή σε κάµψη (ΕΝ 16612) 
O ενισχυµένος θερµικά υαλοπίνακας είναι δυνατόν να κατασκευαστεί από διάφορους τύπους 
υαλοπινάκων και επιπλέον, να είναι επιστρωµένο µε κεραµικά χρώµατα. Η χαρακτηριστική αντοχή σε 
κάµψη του ενισχυµένου θερµικά υαλοπίνακα είναι η ακόλουθη: 

• Ενισχυµένος θερµικά υαλοπίνακας από βασικό επίπεδο υαλοπίνακα, fb,k = 70 N/mm2 
• Ενισχυµένος θερµικά υαλοπίνακας από διακοσµητικό υαλοπίνακα, fb,k = 55 N/mm2 
• Ενισχυµένος θερµικά υαλοπίνακας µε επιφανειακή κεραµική στρώση,  fb,k = 45 N/mm2 

2.3 Επίδραση της θερµότητας 
Ένα θερµικά ενισχυµένο γυαλί µπορεί να αντέχει σε διαφορές θερµοκρασίας µέσα στη µάζα του που 
µπορούν να εκτιµηθούν σε έως 100 Κ. 

3. Ενισχυµένος χηµικά υαλοπίνακας (Chemically strenghtened glass) (ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12337) 
Ο ενισχυµένος χηµικά υαλοπίνακας έχει αυξηµένη αντοχή ως αποτέλεσµα χηµικής κατεργασίας 
ανταλλαγής ιόντων, η οποία γίνεται έπειτα από την παραγωγή. Σε περίπτωση θραύσης τα θραύσµατα 
παρουσιάζουν παρόµοια εικόνα µε τα αντίστοιχα του βασικού επίπεδου υαλοπίνακα χωρίς πρόσθετη 
θερµική κατεργασία. Για αυτόν τον λόγο, όταν  ενισχυµένος χηµικά υαλοπίνακας τοποθετείται για παροχή 
ασφάλειας, συνίσταται αυτός να γίνεται πολλαπλών στρώσεων. Επιπλέον, λόγω του ότι κατά τη 
διαδικασία ενίσχυσης δεν υπάρχουν σηµαντικές διακυµάνσεις θερµοκρασίας, δεν εµφανίζονται στον 
ενισχυµένο χηµικά υαλοπίνακα οπτικές ανισοτροπίες, κυµατισµοί κ.λπ. Τέλος, ο ενισχυµένος χηµικά 
υαλοπίνακας µπορεί να κοπεί, αλλά χάνει την πρόσθετη αντοχή σε µια περιοχή περίπου 20mm από την 
ακµή κοπής. Η αντοχή του ενισχυµένου χηµικά υαλοπίνακα µειώνεται και από τυχόν τραυµατισµό της 
επιφάνειάς του. 

Η διαδικασία της χηµικής ενίσχυσης υαλοπινάκων δεν χρησιµοποιείται προς το παρόν ευρέως στην 
Ελλάδα. 

4. Υαλοπίνακας(ασφαλείας) πολλαπλών στρώσεων (Laminated safety glass) 
(ΕΛΟΤ ΕΝ 12543) 
Η µόνιµη ένωση δύο ή περισσοτέρων µονών υαλοπινάκων µε κολλώδεις, ελαστικές µεµβράνες 
πολυβινυλίου-βουτιλίου (PVB) υψηλής αντοχής στο σχίσιµο ή άλλες παρεµφερείς µεµβράνες δηµιουργεί 
ένα πολύ λειτουργικό στοιχείο από γυαλί, που µπορεί να αντέξει υψηλά στατικά φορτία. Όλοι οι 
διαφορετικοί τύποι υαλοπίνακα –βασικός επίπεδος, διακοσµητικός, επιστρωµένος, εκτυπωµένος κ.λπ.- 
µπορεί να κατασκευαστεί ως υαλοπίνακας ασφαλείας πολλαπλών στρώσεων. 

Η ασφάλεια του υαλοπίνακα πολλαπλών στρώσεων οφείλεται στην εξαιρετικά υψηλή αντοχή εφελκυσµού 
της στρώσης PVB και της άριστης επικόλλησης της στην προσκείµενη επιφάνεια του υαλοπίνακα. Σε 
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περίπτωση θραύσης από µηχανική καταπόνηση, τα κοµµάτια θραύσης παραµένουν προσκολληµένα στη 
µεµβράνη, µε αποτέλεσµα ο υαλοπίνακας ασφαλείας πολλαπλών στρώσεων συνήθως να διατηρεί τη 
δοµική ακεραιότητά του, µειώνοντας έτσι κατά πολύ τον κίνδυνο τραυµατισµού εξαιτίας της αποκόλλησης 
των θραυσµάτων.  

Αναλόγως της χρήσης του υαλοπίνακα ασφαλείας πολλαπλών στρώσεων, πολλαπλές µεµβράνες µπορούν 
να τοποθετηθούν ανάµεσα στους υαλοπίνακες, προκειµένου να ικανοποιηθούν τυχόν ανάγκες αυξηµένων 
απαιτήσεων. 

4.1 Παραγωγή 
Ο υαλοπίνακας ασφαλείας πολλαπλών στρώσεων παράγεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
εναρµονισµένου Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 14449. Δύο ή περισσότεροι καθαρισµένοι, επίπεδοι 
υαλοπίνακες, µε µία ή περισσότερες ενδιάµεσες µεµβράνες, επιτίθενται ο ένας πάνω στον άλλο σε ένα 
«cleanroom» βάσει του παραπάνω προτύπου. Έπειτα αυτός ο υαλοπίνακας προενδυναµώνεται µε µία 
διαδικασία κύλισης σε θερµοκρασία περίπου 200 ⁰C.  

Κατόπιν ο παραγόµενος διάφανος υαλοπίνακας µε ενδιάµεσες µεµβράνες µεταφέρεται στο αυτόκλειστο 
(κλίβανο) -ένα υψηλής πίεσης συνδυαστικό µηχάνηµα- όπου η ο υαλοπίνακας µε τις ενδιάµεσες µεµβράνες 
υπόκειται σε πίεση περίπου 10 bar και θερµαίνεται περίπου στους 130 ⁰C, παράγοντας σαν τελικό προϊόν 
ένα τελείως διάφανο υαλοπίνακα ασφαλείας πολλαπλών στρώσεων. 

4.2 Φυσικές Ιδιότητες (ΕΛΟΤ ΕΝ 410, ΕΛΟΤ ΕΝ 572) 
Οι βασικές φυσικές ιδιότητες του υαλοπίνακα πολλαπλών στρώσεων (όπως η θερµική αγωγιµότητα, η 
θερµική διαστολή, το µέτρο ελαστικότητας, το βάρος και τα χηµικά χαρακτηριστικά) είναι παρόµοιες µε 
αυτές των µονολιθικών βασικών επίπεδων υαλοπινάκων. Η περατότητα φωτός του υαλοπίνακα 
πολλαπλών στρώσεων είναι επίσης αποτέλεσµα των τιµών των επεξεργασµένων βασικών υαλοπινάκων 
και των µεµβρανών. Ανάλογα µε το συνολικό πάχος του υαλοπίνακα και των µεµβρανών, η περατότητα του 
φωτός κυµαίνεται µεταξύ 70% - 90% (ΕΝ 410). Η περατότητα φωτός καθώς επίσης και η πιστότητα της 
χρωµατικής απόδοσης –ειδικά όταν οι υαλοπίνακες είναι µεγάλου πάχους µε πολλές ενδιάµεσες 
µεµβράνες- δύνανται να βελτιωθούν µε χρήση υαλοπινάκων αυξηµένης διαφάνειας (low-iron glass). 

4.3 Αντοχή στην κρούση 
Ο υαλοπίνακας πολλαπλών στρώσεων είναι ανθεκτικός σε κρούσεις από µαλακά παραµορφώσιµα 
αντικείµενα (όπως το ανθρώπινο σώµα), σύµφωνα µε το εναρµονισµένο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12600 
«Ύαλος για δοµική χρήση- Δοκιµή εκκρεµούς- Μέθοδος Δοκιµής σε κρούση και ταξινόµηση επίπεδης 
υάλου». Το σχετικό πεδίο εφαρµογής καθορίζει και το απαιτούµενο ελάχιστο πάχος του υαλοπίνακα. 

5. Ασφάλεια µέσω των υαλοπινάκων 
Σήµερα, οι µεγάλες υαλωτές επιφάνειες στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό περίβληµα ενός κτιρίου 
µπορούν να προσφέρουν πλέον και αυξηµένη ασφάλεια, εφόσον υπάρχει ο κατάλληλος σχεδιασµός.  

5.1 Ενεργητική ασφάλεια 
Ο υαλοπίνακας µπορεί να λειτουργήσει ως φράγµα ενάντια δυναµικών επιθέσεων. Τα εναρµονισµένα 
πρότυπα ΕΝ καθορίζουν τα κριτήρια δοκιµών, τα οποία οι υαλοπίνακες πρέπει να πληρούν προκειµένου 
να µπορούν να προφέρουν ασφάλεια στο επιθυµητό επίπεδο.  
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5.1.1 Αντοχή έναντι κτυπήµατος (ΕΛΟΤ ΕΝ 356) 
Η πρώτη εργαστηριακή δοκιµή για την αντοχή του υαλοπίνακα έναντι χτυπήµατος υλοποιείται µε µία 
ατσάλινη σφαίρα, η οποία έχει βάρος 4kg και διάµετρο ίση µε 10cm (δοκιµή πτώσης σφαίρας). Πιο 
συγκεκριµένα, κατά τη δοκιµή η σφαίρα αφήνεται να πέσει ελεύθερα από ορισµένα διαφορετικά ύψη πάνω 
στο ίδιο σηµείο του υαλοπίνακα. Οι κατηγορίες αντοχής που προκύπτουν από τη συγκεκριµένη δοκιµή 
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Η δεύτερη εργαστηριακή δοκιµή για την αντοχή του υαλοπίνακα έναντι χτυπήµατος χρησιµοποιείται για να 
καλύψει τις αυξηµένες απαιτήσεις αντοχής έναντι διείσδυσης. Ανάλογα µε την κατηγορία ταξινόµησης της 
αντοχής, ο υαλοπίνακας κατά τη δοκιµή πρέπει να αντισταθεί σε έναν προκαθορισµένο αριθµό 
κτυπηµάτων στο ίδιο σηµείο µε ένα µηχανικά ελεγχόµενο τσεκούρι βάρους 2 κιλών. Αφού έχει 
πραγµατοποιηθεί ο προκαθορισµένος αριθµός κτυπηµάτων, είναι επιτρεπτό µόνο ένα άνοιγµα µε µέγιστες 
διαστάσεις 400 x400 mm. 

5.1.2 Αντίσταση έναντι προσβολής από σφαίρα (βλήµα) (ΕΛΟΤ ΕΝ 1063) 

Το εναρµονισµένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1063 καθορίζει τις προδιαγραφές για την ασφάλεια των 
ανθρώπων και των αγαθών στην περίπτωση άµεσης βολής από διαφορετικά όπλα και διαµετρήµατα και 
από διαφορετικές αποστάσεις. Ο κάθε υαλοπίνακας της δοκιµής πυροβολείται 3 φορές σε θερµοκρασία 
δωµατίου. Στη δοκιµή δεν επιτρέπεται το βλήµα να διαπεράσει τον υαλοπίνακα. Επιπλέον, υπάρχει η 
διαφοροποίηση µεταξύ «υαλοπίνακα µε θραύσµατα» (S) και «υαλοπίνακα χωρίς θραύσµατα» (NS), 
καλύπτοντας την περίπτωση όπου κατά την επίθεση υπάρχουν άνθρωποι πίσω από τους υαλοπίνακες και 
υπάρχει ο κίνδυνος τραυµατισµού από τα θραύσµατα. 

Ταξινόµηση αντοχής υαλοπίνακα 
έναντι κτυπήµατος (ΕΝ 356)

Ύψος πτώσης σφαίρας 
(αριθµός κτυπηµάτων)

P1A 1.500 mm     ( 3 )

P2A 3.000 mm     ( 3 )

P3A 6.000 mm     ( 3 )

P4A 9.000 mm     ( 3 )

P5A 9.000 mm     ( 9 )

Ταξινόµηση 
αντοχής 

υαλοπίνακα έναντι 
κτυπήµατος (ΕΝ 

356)

Αριθµός κτυπηµάτων 
µε τσεκούρι 

Ρ6Β 30-50

Ρ7Β 51-69

Ρ8Β 70

Βλήµα Θραύσµατα Απ
όστ Ταχ

ύτη

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
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*Η δοκιµή εκτελείται χρησιµοποιώντας µόνο µία βολή. 

5.1.3 Αντίσταση έναντι πίεσης από έκρηξη (ΕΛΟΤ ΕΝ 13541) 
Το εναρµονισµένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 13541 καθορίζει τις ιδιότητες και τις µεθόδους δοκιµής για 
τους αντιεκρηκτικούς υαλοπίνακες ασφαλείας για χρήση σε κτήρια. Η κατηγοριοποίηση αφορά µόνο στη 
διάσταση του δείγµατος περίπου ενός τετραγωνικού µέτρου (1m2). Οι αντιεκρηκτικοί υαλοπίνακες 
προσφέρουν παράλληλα άριστη αντίσταση στη διείσδυση. 

5.2 Παθητική ασφάλεια 
Σε αντίθεση µε την ενεργητική ασφάλεια, όπου η αστοχία του υαλοπίνακα είναι πιθανό να προέλθει από 
εξωτερική κακόβουλη επίθεση, στην παθητική ασφάλεια γυαλί ασφαλείας, το οποίο είναι πιθανότερο να 
αποτύχει εξαιτίας µίας µεγάλης ηθεληµένης επίδρασης, η αστοχία του υαλοπίνακα είναι πιθανό να 
προέλθει από µηχανικές καταπονήσεις, θερµοκρασιακές διαφορές κ.ο.κ. 

5.2.1 Προστασία ανθρώπων από τραυµατισµό  

Σε κάθε εφαρµογή µηχανικού, όπως υαλόθυρες, υαλοπετάσµατα, ντουζιέρες κ.λπ., πρέπει να υπάρχει 
πρόβλεψη, ώστε σε περίπτωση θραύσης του υαλοπίνακα να µην προκύψουν κοµµάτια µε αιχµηρές ακµές 
που θα προκαλέσουν τραυµατισµό. Για αυτόν τον λόγο, ανάλογα µε την εκάστοτε εφαρµογή, 

Διαµέτρηµα
Τύπος Βάρος 

(gr) Με Χωρίς

όστ
αση 
βολ
ής 
(m)

Ταχ
ύτη
τα 
(m/
s)

.22LR LB/RN Σφαίρα µολύβδου µε 
στρογγυλή µύτη

2.60±0,1
0 BR1-S BR1-NS 10 360±1

0

9 mm x 19 FJ/RN/
SC

Μεταλ. περίβληµα, 
στρογγυλή µύτη, 
µαλακού πυρήνα

8.00±0,1
0 BR2-S BR2-NS 5 400±1

0

.357 Magn. FJ/CB/
SC

Μεταλ. περίβληµα, 
κωνική µύτη, µαλακού 
πυρήνα

10.25±0,
10 BR3-S BR3-NS 5 430±1

0

.44 Magn. FJ/FN/
SC

Μεταλ. περίβληµα, 
στρογγυλή µύτη, 
µαλακού πυρήνα

15.55±0,
10 BR4-S BR4-NS 5 440±1

0

5.56 x 45 FJ/PB/
SCP1

Μεταλ. περίβληµα, 
µυτερή µύτη, διατρητική

4.00±0,1
0 BR5-S BR5-NS 10 950±1

0

7.62 x 51 FJ/PB/
SC

Μεταλ. περίβληµα, 
µυτερή µύτη, µαλακού 
πυρήνα

9.45±0,1
0 BR6-S BR6-NS 10 830±1

0

7.62 x 51 FJ/PB/
HC

Μεταλ. περίβληµα, 
µυτερή µύτη, σκληρού 
πυρήνα

9.75±0,1
0 BR7-S BR7-NS 10 820±1

0

Shotgun 
12/70*

Brennek
e

Με µαλακό πυρήνα 31.00±0,
50

SG1-
S*

SG1-
NS* 10 420±2

0

Shotgun 
12/70*

Brennek
e

Με σκληρό πυρήνα 31.00±0,
50 SG2-S SG2-NS 10 420±2

0
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χρησιµοποιούνται θερµικά σκληρυµένοι υαλοπίνακες, ενισχυµένοι θερµικά υαλοπίνακες και υαλοπίνακες 
ασφαλείας πολλαπλών στρώσεων. 

Ειδική εφαρµογή αποτελούν οι υπεράνω υαλοπίνακες (overhead). Υπεράνω υαλοπίνακες αναφέρονται 
όσοι εγκαθίσταται µε κλίση µεγαλύτερη των 10ο σε σχέση µε την κατακόρυφο. Σε αυτή τη περίπτωση ο 
υαλοπίνακας, πέρα από την τυπική φόρτιση, πρέπει να είναι ικανός να φέρει και το ίδιο βάρος. Είναι 
κρίσιµο ότι σε ενδεχόµενη θραύση, ο υπεράνω υαλοπίνακας δεν θα δηµιουργήσει καταιγισµό από 
θραύσµατα ή ακόµη και µεγάλα αιχµηρά κοµµάτια. Σήµερα, λοιπόν, ο γενικός κανόνας είναι οι υπεράνω 
υαλοπίνακες να είναι κατασκευασµένοι αποκλειστικά από υαλοπίνακες ασφαλείας πολλαπλών στρώσεων, 
µε τον κάτω υαλοπίνακα να έχει κατ’ ελάχιστο πάχος PVB µεµβρανών ίσο µε 0,76mm. Παρόλα αυτά, οι 
στατικές απαιτήσεις µπορεί να επιβάλλουν υψηλότερες προδιαγραφές. 

Άλλη ειδική εφαρµογή συνιστούν οι υαλοπίνακες περιορισµένης πρόσβασης, οι οποίοι είναι βατοί για 
σύντοµα χρονικά διαστήµατα για σκοπούς καθαριότητας ή συντήρησης. Οι προδιαγραφές για αυτούς τους 
υαλοπίνακες είναι αντίστοιχες µε αυτές των υπεράνω υαλοπινάκων. Στην περίπτωση που γίνεται 
πρόσβαση σε αυτούς τους υαλοπίνακες για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, η περιοχή που 
βρίσκεται κάτω από τον υαλοπίνακα, πρέπει να είναι φραγµένη για λόγους αποφυγής ατυχήµατος. 

5.2.2 Προστασία ανθρώπων από την πτώση 
Υαλοπίνακες συχνά τοποθετούνται σε µέρη που τυχόν υποχώρησή τους µπορεί να οδηγήσει στην πτώση 
ανθρώπων. Τέτοια παραδείγµατα αποτελούν τα στηθαία, αλλά και υαλοπίνακες που καλύπτουν όλο το 
ύψος δωµατίων, εγκατεστηµένοι σε πάνω από ένα µέτρο περίπου από το σταθερό έδαφος. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις το πάχος των υαλοπινάκων καθορίζεται βάσει αναλυτικών υπολογισµών.  

5.2.3 Επίδοση µετά τη θραύση 
Η εναποµένουσα σταθερότητα για τα κατακόρυφα υαλοστάσια, αναφέρεται στην ιδιότητα του υαλωτών 
στοιχείων έπειτα από την αστοχία να παραµένουν δοµικά ακέραιοι για µία καθορισµένη και περιορισµένη 
χρονική περίοδο, χωρίς να ασκείται κάποιο πρόσθετο φορτίο. Η εναποµένουσα φέρουσα ικανότητα των 
υπεράνω υαλοπινάκων στην περίπτωση αστοχίας αναφέρεται στην ικανότητα των υαλοπινάκων να 
φέρουν το ίδιο βάρος για µια καθορισµένη χρονική περίοδο.  

6. Συστάσεις για συγκεκριµένες εφαρµογές υαλοπινάκων 
Οι λεπτοµερείς προδιαγραφές για την κατασκευή και για τις µετρήσεις υαλοπινάκων προέρχονται από τους 
αντίστοιχους κανόνες και δεν περιγράφονται στο παρόν τεύχος αναλυτικά. Εάν υπάρχουν επιπρόσθετες 
προδιαγραφές, όπως για παράδειγµα πυροπροστασία, αυτές πρέπει να τηρηθούν επιπροσθέτως. Οι 
ακόλουθες συστάσεις µε βάση την πρακτική εµπειρία ενδέχεται να υπερβαίνουν τις νόµιµες απαιτήσεις. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι αρχές ασφαλείας που ισχύουν για τους επίπεδους υαλοπίνακες, στις 
περισσότερες περιπτώσεις ισχύουν και για τους κυρτούς ή τους κοίλους υαλοπίνακες. 

Σε κάθε περίπτωση οι παρακάτω αρχές πρέπει να τηρούνται ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΤΑ, υπερισχύοντας, όπου 
χρειάζεται, των συστάσεων τις ακολουθούν στο παρόν Παράρτηµα. 
• Οι υαλοπίνακες που υπόκεινται σε επεξεργασία κατασκευής οπών ή εγκοπών πρέπει να 

σκληραίνονται θερµικά. 
• Σε όλους τους χώρους συνάθροισης κοινού η εφαρµογή υαλοπινάκων ασφαλείας είναι υποχρεωτική, 

τουλάχιστον για τους υαλοπίνακες από την πλευρά της συνάθροισης. 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
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• Σε όλες τις διόδους εξόδου και διαφυγής (εσωτερικά ή εξωτερικά του κτιρίου), η χρήση υαλοπινάκων 
ασφαλείας είναι υποχρεωτική. 

• Μόνο υαλοπίνακες ασφαλείας πολλαπλών στρώσεων µε πολλαπλές µεµβράνες πρέπει να είναι 
αποδεκτοί όπου η χρήση του γυαλιού αποσκοπεί στην προστασία των ανθρώπων από πτώση.. 

ΧΡΩΜΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
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7.1 Κάθετοι υαλοπίνακες χωρίς προστασία κατά της συντριβής* 
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Εφαρµογή Υαλοπίνακες Σηµειώσεις Παράδειγµα/ 
Παρατηρήσεις

Παράθυ
ρα πάνω 

από 
ύψος 

κουπαστ
ής

Μ
ο
ν
ό
ς 
υ
α
λ
ο
πί
ν
α
κ
α
ς

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT ΕΛΑΧΙΣΤΟ

Η κατάλληλη 
επιλογή των 
υαλοπινάκων 
κάθε έργου 

επιτυγχάνεται 
µέσω στατικής 

µελέτης, 
λαµβάνοντας 
υπόψη τις 
δυνάµεις 

ανεµοπιέσεων 
και κρούσεων. 

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) & (Heat 
soaked)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ
ΝΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Μ
ο
ν
ω
τι
κ
ό
ς 
υ
α
λ
ο
πί
ν
α
κ
α
ς

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened)& (Heat 
soaked)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ
ΝΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Βιτρίνες 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT

ΜΗ 
ΑΠΟΔΕΚΤΟ

Αναλόγως 
µεγέθους 

βιτρίνας, µε 

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΘΕΡΜΙΚΑΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened)& (Heat 
soaked)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

 

 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 1



ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Βιτρίνες 
καταστηµάτ

ων

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ
ΝΟ

βιτρίνας, µε 
αντοχή στις 

προκαθορισµέν
ες από τον 

Ευροκώδικα 1 
ανεµοπιέσεις.ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATEDHEATSTRENGT
HENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Πόρτες και 
πλήρους 
ύψους 

υαλοπίνακε
ς εντός 
πλαισίου

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT

ΜΗ 
ΑΠΟΔΕΚΤΟ

Κύριες είσοδοι 
βάσει 

Ευρωπαϊκού 
Προτύπου ΕΝ 
12600:2002 
διαβάθµισης 
1Β1 ή 1C1

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ
ΝΟ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened)& (Heat 
soaked)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ
ΝΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATEDTOUGHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATEDHEATSTRENGT
HENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Τ ο ί χ ο ι 
ηχοπροστα-
σίας

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT

ΜΗ 
ΑΠΟΔΕΚΤΟ

Η κατάλληλη 
επιλογή των 
υαλοπινάκων 
κάθε έργου 

επιτυγχάνεται 
µέσω στατικής 

µελέτης, 
λαµβάνοντας 
υπόψη τις 
δυνάµεις 

ανεµοπιέσεων 
και κρούσεων.

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened)& (Heat 
soaked)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ
ΝΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATEDTOUGHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Εφαρµογή Υαλοπίνακες Σηµειώσεις Παράδειγµα/ 
Παρατηρήσεις
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ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Υ α λ ω τ ά 
συστήµατα 
θυρών

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT

ΜΗ 
ΑΠΟΔΕΚΤΟ Η κατάλληλη 

επιλογή των 
υαλοπινάκων 
κάθε έργου 

επιτυγχάνεται 
µέσω στατικής 

µελέτης, 
λαµβάνοντας 
υπόψη τις 
δυνάµεις 

ανεµοπιέσεων 
και κρούσεων.

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened)& (Heat 
soaked)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΜΗ 
ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ
ΝΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Επενδύσεις 
εξωτερικών 
τοίχων

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT

ΜΗ 
ΑΠΟΔΕΚΤΟ

Η κατάλληλη 
επιλογή των 
υαλοπινάκων 
κάθε έργου 

επιτυγχάνεται 
µέσω στατικής 

µελέτης, 
λαµβάνοντας 
υπόψη τις 
δυνάµεις 

ανεµοπιέσεων 
και κρούσεων.

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ
ΝΟ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened)& (Heat 
soaked)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ
ΝΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ
ΝΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ
ΝΟ

Εξ
ω
τε
ρ ι
κ
ό

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Η κατάλληλη 
επιλογή των 
υαλοπινάκων 
κάθε έργου 

επιτυγχάνεται 
µέσω στατικής 

µελέτης, 
λαµβάνοντας 
υπόψη τις 

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ
ΝΟ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) & (Heat 
soaked)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ
ΝΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Εφαρµογή Υαλοπίνακες Σηµειώσεις Παράδειγµα/ 
Παρατηρήσεις
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ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Υαλοπετ
ά-σµατα 
µε 
µηχανικ
ή 
στήριξη 

ό
ς ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

λαµβάνοντας 
υπόψη τις 
δυνάµεις 

ανεµοπιέσεων 
και κρούσεων.

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Ε
σ
ω
τε
ρ ι
κ
ό
ς

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT

ΜΗ 
ΑΠΟΔΕΚΤΟ

Αφορά τα 
τυφλά σηµεία. 
Εµπρός από 
κολώνες & 
δοκάρια 

Για τα ορατά 
σηµεία: βλέπε 

πίνακα 
παραθύρων ή 
πλήρους ύψους 
υαλοπίνακες.

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ
ΝΟ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened)& (Heat 
soaked)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΜΗ 
ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Υαλοπετ
ά-σµατα 
µε 
δοµική 
συγκόλλ
η-ση 
Structur
alGlazin
g

Εξ
ω
τε
ρι
κ
ά

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT

ΜΗ 
ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ETAG 002 
“Δοµικά 

στεγανοκολλητι
κά συστήµατα 
υαλοπινάκων 

(SSGS)  
Να τηρούνται 

οι 
προδιαγραφές 
της εταιρείας 
που είναι 

«ιδιοκτήτρια» 
του 

συστήµατος. 

Η κατάλληλη 
επιλογή των 
υαλοπινάκων 

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) (Heat 
soaked)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ 
(Heat strengtened)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ
ΝΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT

ΜΗ 
ΑΠΟΔΕΚΤΟ

Εφαρµογή Υαλοπίνακες Σηµειώσεις Παράδειγµα/ 
Παρατηρήσεις
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ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

alGlazin
g

Ε
σ
ω
τε
ρι
κ
ά 

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) ΕΛΑΧΙΣΤΟ

επιλογή των 
υαλοπινάκων 
κάθε έργου 

επιτυγχάνεται 
µέσω στατικής 

µελέτης, 
λαµβάνοντας 
υπόψη τις 
δυνάµεις 

ανεµοπιέσεων 
και κρούσεων.

ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ 
(Heat strengtened) ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Υαλοπετ
ά-σµατα 

µε 
σηµειακ

ή 
στήριξη

Μ
ο
ν
ό
ς 
υ
α
λ
ο
πί
ν
α
κ
α
ς

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT

ΜΗ 
ΑΠΟΔΕΚΤΟ

Γενική έγκριση 
από τον 

οικοδοµικό 
εποπτεύων 
φορέα ή 

έγκριση κατά 
περίπτωση. 

Η κατάλληλη 
επιλογή των 
υαλοπινάκων 
κάθε έργου 

επιτυγχάνεται 
µέσω στατικής 

µελέτης, 
λαµβάνοντας 
υπόψη τις 
δυνάµεις 

ανεµοπιέσεων 
και κρούσεων.

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened)& (Heat 
soaked)

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΜΗ 
ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ
ΝΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Μ
ο
ν
ω
τι
κ
ό
ς 
υ
α
λ
ο
πί
ν
α
κ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT

ΜΗ 
ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ
ΝΟ

ΘΕΡΜΙΚΑΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) & (Heat 
soaked)

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΜΗ 
ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Εφαρµογή Υαλοπίνακες Σηµειώσεις Παράδειγµα/ 
Παρατηρήσεις
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ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

* Η κατάλληλη επιλογή των υαλοπινάκων κάθε έργου επιτυγχάνεται µέσω στατικής µελέτης, λαµβάνοντας υπόψη τις 
δυνάµεις ανεµοπιέσεων και κρούσεων. 

α
κ
α
ς

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Σηµείωση: Ο laminated υαλοπίνακας ασφαλείας που είναι φτιαγµένος εξολοκλήρου από θερµικά 
σκληρυµένα γυαλιά δεν έχει καθόλου εναποµένουσα ικανότητα φέροντος φορτίου. Οι απαιτήσεις της 
εγκατάστασης πρέπει να προσεχθούν ιδιαιτέρως.

Εφαρµογή Υαλοπίνακες Σηµειώσεις Παράδειγµα/ 
Παρατηρήσεις

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
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ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

7.2 Οριζόντιοι/ Υαλοπίνακες οροφής* 
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ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Εφαρµογή Υαλοπίνακες Σηµειώσεις Παράδειγµα/ 
Παρατηρήσεις

Οριζόντι
οι 
υαλοπίν
α-κες 
οροφής

Εξ
ω
τε
ρι
κ
ά

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

Η κατάλληλη 
επιλογή των 
υαλοπινάκων 
κάθε έργου 
επιτυγχάνεται 
µέσω στατικής 

µελέτης, 
λαµβάνοντας 
υπόψη τις 
δυνάµεις 

ανεµοπιέσεων 
και κρούσεων.

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ
Ο

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened)& (Heat 
soaked)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Ε
σ
ω
τε
ρι
κ
ά

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened)& (Heat 
soaked)

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ
Ο

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Προβαλλό-
µενο 
στέγαστρο 
µε 
σηµειακή 
στήριξη

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

Η κατάλληλη 
επιλογή των 
υαλοπινάκων 
κάθε έργου 
επιτυγχάνεται 
µέσω στατικής 

µελέτης, 
λαµβάνοντας 
υπόψη τις 

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened)& (Heat 
soaked)

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ
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ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

σηµειακή 
στήριξη

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ
Ο

λαµβάνοντας 
υπόψη τις 
δυνάµεις 

ανεµοπιέσεων 
και κρούσεων.

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

Βατός 
υαλοπίνακ

ας

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

Κατ’ ελάχιστο 
3 υαλοπίνακες. 
Η αντιολίσθηση 

πρέπει να 
εξασφαλίζεται. 

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened)& (Heat 
soaked)

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ
Ο

Υαλοπίν
α-κας 
περιορισ
µένης 
πρόσβα-
σης

Εξ
ω
τε
ρι
κ
ό
ς

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

Ως γυαλί 
περιορισµένης 
πρόσβασης 
ορίζεται ο 

υαλοπίνακας 
που είναι 
βατός για 
λόγους 

συντήρησης. 

Η κατάλληλη 
επιλογή των 
υαλοπινάκων 
κάθε έργου 
επιτυγχάνεται 

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ
Ο

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened)& (Heat 
soaked)

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

Εφαρµογή Υαλοπίνακες Σηµειώσεις Παράδειγµα/ 
Παρατηρήσεις

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 9



ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

* Η κατάλληλη επιλογή των υαλοπινάκων κάθε έργου επιτυγχάνεται µέσω στατικής µελέτης, λαµβάνοντας υπόψη τις 
δυνάµεις ανεµοπιέσεων και κρούσεων.  

σης

ε
σ
ω
τε
ρι
κ
ό
ς

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

κάθε έργου 
επιτυγχάνεται 
µέσω στατικής 

µελέτης, 
λαµβάνοντας 
υπόψη τις 
δυνάµεις 

ανεµοπιέσεων 
και κρούσεων.

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened)& (Heat 
soaked)

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ
Ο

2: Σηµαντικό! Ο laminated υαλοπίνακας ασφαλείας που είναι κατασκευασµένος εξολοκλήρου από 
σκληρυµένα γυαλιά δεν έχει καθόλου εναποµένουσα ικανότητα φέροντος φορτίου. Οι απαιτήσεις της 
εγκατάστασης πρέπει να προσεχθούν ιδιαιτέρως. 

Εφαρµογή Υαλοπίνακες Σηµειώσεις Παράδειγµα/ 
Παρατηρήσεις

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
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ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

7.3 Υαλοπίνακες προστασίας των ανθρώπων από πτώσεις* 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
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ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Εφαρµογή Υαλοπίνακες Σηµειώσεις Παράδειγµα/ 
Παρατηρήσεις

Υαλοστά
-σια 

ύψους 
δωµατίο

υ

Μ
ο
ν
ό
ς 
υ
α
λ
ο
πί
ν
α
κ
α
ς

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

Διαβάθµιση 
σύµφωνα µε το 
ΕΝ 12600:2002 
κατηγορία Β ή 

C

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) & (Heat 
soaked)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ
Ο

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Μ
ο
ν
ω
τι
κ
ό
ς 
υ
α
λ
ο
πί
ν
α
κ
α
ς

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

Εφαρµόζεται 
σε 

υαλοπίνακες 
στην πλευρά 
συνάθροισης 
κοινού ή στην 
πλευρά που 
είναι πιο 
πιθανό να 

απορροφήσει 
την 

πρόσκρουση. 
Πρέπει να έχει 
διαβάθµιση 

σύµφωνα µε το 
ΕΝ 12600:2002 
κατηγορία Β ή 

C

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) & (Heat 
soaked)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ
Ο

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Γυάλινο 
κιγκλίδωµα 
µε 
Χειρολισθή
ρα 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

Η κατάλληλη 
επιλογή των 
υαλοπινάκων 
κάθε έργου 
επιτυγχάνεται 

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) & (Heat 
soaked)

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ
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ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Χειρολισθή
ρα 
συγκράτησ
ηςφορτίων 
και 
εξαρτήµατα 
σηµειακής 
στήριξης

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

επιτυγχάνεται 
µέσω στατικής 

µελέτης, 
λαµβάνοντας 
υπόψη τις 
δυνάµεις 

ανεµοπιέσεων 
και κρούσεων.

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ
Ο

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

Κιγκλίδωµα 
µε 

υαλοπίνακ
α, 

γραµµικώς 
υποστηριζό

µενο& 
κουπαστή

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

* Μόνο στην 
περίπτωση 
περιµετρικής 
πάκτωσης. 

Οι ελεύθερες 
πλευρές πρέπει 

να 
προστατεύοντα
ι από τη δοµή 

του 
κιγκλιδώµατος 

ή οι 
παρακείµενοι 
υαλοπίνακες 
από ακούσια 

σοκ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) & (Heat 
soaked)

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

*ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ
Ο

Κιγκλίδωµα 
µε 
κουπαστή, 
σηµειακά 
υποστηριζό
-µενο

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

Η κατάλληλη 
επιλογή των 
υαλοπινάκων 
κάθε έργου 
επιτυγχάνεται 
µέσω στατικής 

µελέτης, 
λαµβάνοντας 
υπόψη τις 
δυνάµεις 

ανεµοπιέσεων 
και κρούσεων.

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) & (Heat 
soaked)

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ
Ο

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

Εφαρµογή Υαλοπίνακες Σηµειώσεις Παράδειγµα/ 
Παρατηρήσεις
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ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Κιγκλίδωµα 
µε 
Χειρολισθή
ρα 
συγκράτησ
ηςφορτίων 
και 
γυαλιού, 
υποστηριζό
-µενο µε 
πιάστρες ή 
προφίλ 
συγκράτησ
ης 2 
πλευρών 
µε 
διάτρηση 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ Σύµφωνα µε 

την γενική 
έγκριση από 
οικοδοµικό 
εποπτεύων 
φορέα οι 
ελεύθερες 
πλευρές πρέπει 
να 
προστατεύοντα
ι από τη δοµή 
του 
κιγκλιδώµατος 
ή από 
παρακείµενους 
υαλοπίνακες 
από ακούσια 
σοκ. Μπορεί να 
χρησιµοποιηθεί 
σκληρυµένο 
γυαλί αν το 
επιτρέπει η 
γενική έγκριση 
από οικοδοµικό 
εποπτεύων 
φορέα. Πρέπει 
να έχει 
διαβάθµιση 
τουλάχιστον 
1Β1

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΘΕΡΜΙΚΑΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened)& (Heat 
soaked)

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ
Ο

Κιγκλίδωµα 
µε 
υαλοπίνακ
α, 
γραµµικώς 
υποστηριζό
-µενο 
χωρίς 
κουπαστή

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

*Πολυστρωµατι
κός 

υαλοπίνακας 
αποτελούµενος 

από έναν 
Toughened και 

έναν Heat 
Strengthened 
Υαλοπίνακα. 

Η κατάλληλη 
επιλογή των 
υαλοπινάκων 
κάθε έργου 
επιτυγχάνεται 
µέσω στατικής 

µελέτης, 
λαµβάνοντας 
υπόψη τις 
δυνάµεις 

ανεµοπιέσεων 

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Heat soaked) ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

*ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Εφαρµογή Υαλοπίνακες Σηµειώσεις Παράδειγµα/ 
Παρατηρήσεις

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
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ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ
Ο

δυνάµεις 
ανεµοπιέσεων 
και κρούσεων.

Διπλό 
κέλυφος 
(υαλοπέ-
τασµα)

Ε
σ
ω
τε
ρι
κ
ό

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

Η εσωτερική 
πρόσοψη 
χωρίς 

προστασία 
πτώσης, 

προτείνεται η 
διαβούλευση 
µε την τοπική 
αρχή ελέγχου 

κτιρίου.

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ
Ο

ΘΕΡΜΙΚΑΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) & (Heat 
soaked)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ
Ο

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Εξ
ω
τε
ρι
κ
ό

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

Η εξωτερική 
πρόσοψη σαν 
προστασία από 

πτώση, 
Τεχνικοί 

κανόνες για 
εµπόδιο 

ασφαλείας 
υαλοπινάκων – 
TRAV σύµφωνα 

µε τις 
κατηγορίες A 

και C.

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΘΕΡΜΙΚΑΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) & (Heat 
soaked)

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ
Ο

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATEDTOUGHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATEDHEATSTRENGTHE
NED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ * Μόνο στην  

περίπτωση 
περιµετρικής 
πάκτωσης .  

ΕΝ 81-20:2014 

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

Εφαρµογή Υαλοπίνακες Σηµειώσεις Παράδειγµα/ 
Παρατηρήσεις
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ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

* Η κατάλληλη επιλογή των υαλοπινάκων κάθε έργου επιτυγχάνεται µέσω στατικής µελέτης, λαµβάνοντας υπόψη τις 
δυνάµεις ανεµοπιέσεων και κρούσεων.  

Υαλοστάσια 
ανελκυστή-
ρων

ΘΕΡΜΙΚΑΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) & (Heat 
soaked)

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΕΝ 81-20:2014 
- Κανόνες 

ασφάλειας για 
την κατασκευή 

και την 
εγκατάσταση 
ανελκυστήρων 
- Ανελκυστήρες 

για τη 
µεταφορά 

προσώπων και 
αγαθών - 
Μέρος 20: 

Ανελκυστήρες 
επιβατών και 

αγαθών

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

*ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

1. Σηµαντικό! Ο laminated υαλοπίνακας ασφαλείας που είναι φτιαγµένος εξολοκλήρου από 
σκληρυµένα γυαλιά δεν έχει καθόλου εναποµένουσα ικανότητα φέροντος φορτίου. Οι 
απαιτήσεις της εγκατάστασης πρέπει να προσεχθούν ιδιαιτέρως. Το γυαλί που χρησιµοποιείται 
σύµφωνα µε την ενότητα “Η υάλωση στα κτίρια για ειδικές περιπτώσεις ” παίρνει 
προτεραιότητα.

Εφαρµογή Υαλοπίνακες Σηµειώσεις Παράδειγµα/ 
Παρατηρήσεις

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
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ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

7.4 Υαλοπίνακες ειδικών εφαρµογών* 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
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ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Εφαρµογή Υαλοπίνακες Σηµειώσεις Παράδειγµα/ 
Παρατηρήσεις

Γραφεία, 
τοίχοι ή 

πόρτες από 
γυαλί

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

Πρέπει να έχει 
διαβάθµιση 

σύµφωνα µε το 
ΕΝ 12600:2002 
κατηγορία Β ή 

C

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) & (Heat 
soaked)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ
Ο

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Είσοδοι, 
φουαγιέ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

Πρέπει να έχει 
διαβάθµιση 

σύµφωνα µε το 
ΕΝ 12600:2002 
κατηγορία Β ή 

C

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) & (Heat 
soaked)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ
Ο

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Σχολεία, 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

Πρέπει να έχει 
διαβάθµιση 

σύµφωνα µε το 

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened)& (Heat 
soaked)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
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ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Σχολεία, 
παιδικοί ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 

ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ
Ο

σύµφωνα µε το 
ΕΝ 12600:2002 
τουλάχιστον 
1Β1 ή 1C1

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Παιδότοποι

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

Πρέπει να έχει 
διαβάθµιση 

σύµφωνα µε το 
ΕΝ 12600:2002 
τουλάχιστον 
1Β1 ή 1C1

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) & (Heat 
soaked)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ
Ο

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Νοσοκοµεί
α, οίκοι 

φροντίδας

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

Πρέπει να έχει 
διαβάθµιση 

σύµφωνα µε το 
ΕΝ 12600:2002 
τουλάχιστον 
1Β1 ή 1C1

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) & (Heat 
soaked)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ
Ο

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Εφαρµογή Υαλοπίνακες Σηµειώσεις Παράδειγµα/ 
Παρατηρήσεις
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ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Εµπορικά 
κέντρα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

Πρέπει να έχει 
διαβάθµιση 

σύµφωνα µε το 
ΕΝ 12600:2002 
τουλάχιστον 
1Β1 ή 1C1

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) & (Heat 
soaked)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ
Ο

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Καταστήµα
τα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

Πρέπει να έχει 
διαβάθµιση 

σύµφωνα µε το 
ΕΝ 12600:2002 
τουλάχιστον 
1Β1 ή 1C1

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) & (Heat 
soaked)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ
Ο

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) ΕΛΑΧΙΣΤΟ

Εφαρµογή Υαλοπίνακες Σηµειώσεις Παράδειγµα/ 
Παρατηρήσεις
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ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Κτήρια 
παρκινγκ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) & (Heat 
soaked)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Πρέπει να έχει 
διαβάθµιση 

σύµφωνα µε το 
ΕΝ 12600:2002 
τουλάχιστον 
1Β1 ή 1C1

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ
Ο

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Αίθρια 
πισίνων

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

Πρέπει να έχει 
διαβάθµιση 

σύµφωνα µε το 
ΕΝ 12600:2002 
τουλάχιστον 
1Β1 ή 1C1  
Η επιλογή 

υαλοπινάκων 
δεν 

αναφέρεται 
στα τοιχώµατα 
της πισίνας 
αλλά σε 

υαλοπίνακες 
του 

περιβάλλοντα 
χώρου.

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) & (Heat 
soaked)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ
Ο

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Γυµναστήρι
α

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

Πρέπει να έχει 
διαβάθµιση 

σύµφωνα µε το 
ΕΝ 12600:2002 
τουλάχιστον 
1Β1 ή 1C1

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) & (Heat 
soaked)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ
Ο

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Εφαρµογή Υαλοπίνακες Σηµειώσεις Παράδειγµα/ 
Παρατηρήσεις
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ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

* Η κατάλληλη επιλογή των υαλοπινάκων κάθε έργου επιτυγχάνεται µέσω στατικής µελέτης, λαµβάνοντας υπόψη τις 
δυνάµεις ανεµοπιέσεων και κρούσεων.  

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Γήπεδα 
Σκουώς

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

Τα γυάλινα 
τµήµατα του 
οπίσθιου 

τοίχου πρέπει 
να είναι κατά 
ελάχιστο 

πάχους 12mm 
από 

σκληρυµένο 
γυαλί

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) & (Heat 
soaked)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ
Ο

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Σηµείωση: Ο laminated υαλοπίνακας ασφαλείας που είναι φτιαγµένος εξολοκλήρου από σκληρυµένα 
γυαλιά δεν έχει καθόλου εναποµένουσα ικανότητα φέροντος φορτίου. Οι απαιτήσεις της 
εγκατάστασης πρέπει να προσεχθούν ιδιαιτέρως. 

Εφαρµογή Υαλοπίνακες Σηµειώσεις Παράδειγµα/ 
Παρατηρήσεις
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ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

7.5 Υαλοπίνακες εσωτερικών χώρων χωρίς προστασία πτώσης*  
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ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Εφαρµογή Υαλοπίνακες Σηµειώσεις Παράδειγµα/ 
Παρατηρήσεις

Γυάλινα 
σκαλιά

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

* Μόνο στην  
περίπτωση 
περιµετρικής 
πάκτωσης.

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) & (Heat 
soaked)

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

*ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

*ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ
Ο

Ντουσιέρες

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

* Mόνο για 
περιµετρική 
πάκτωση 

(αισθητικοί 
λόγοι) 

EN 14428: 2015 
- Διαχωριστικά 

για 
καταιονητήρες 
(ντουσιέρες) - 
Λειτουργικές 
απαιτήσεις και 

µέθοδοι 
δοκιµής

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) & (Heat 
soaked)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ*

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ
Ο

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) & (Heat 
soaked)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
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ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Εσωτερικές 
υαλόθυρες

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ
Ο

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Γυάλινα 
ανοίγµατα 
σε πόρτες

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT ΕΛΑΧΙΣΤΟ*

* Έως 0,16m2 
επιφάνεια 
υαλοπίνακα

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ
Ο

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) & (Heat 
soaked)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Τοίχοι 
χωρισµάτω
ν γραφείων

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) & (Heat 
soaked)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ
Ο

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Εφαρµογή Υαλοπίνακες Σηµειώσεις Παράδειγµα/ 
Παρατηρήσεις
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ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

* Η κατάλληλη επιλογή των υαλοπινάκων κάθε έργου επιτυγχάνεται µέσω στατικής µελέτης, λαµβάνοντας υπόψη τις 
δυνάµεις ανεµοπιέσεων και κρούσεων.  

Σηµείωση: Ο laminated υαλοπίνακας ασφαλείας που είναι φτιαγµένος εξολοκλήρου από σκληρυµένα 
γυαλιά δεν έχει καθόλου εναποµένουσα ικανότητα φέροντος φορτίου. Οι απαιτήσεις της 
εγκατάστασης πρέπει να προσεχθούν ιδιαιτέρως. 

Εφαρµογή Υαλοπίνακες Σηµειώσεις Παράδειγµα/ 
Παρατηρήσεις
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ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

7.6 Ειδικοί Υαλοπίνακες ασφαλείας 
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ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Εφαρµογή Υαλοπίνακες Σηµειώσεις Παράδειγµα/ 
Παρατηρήσεις

Αντιδιαρρη
-κτικοί 

υαλοπίνακε
ς

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

EN356

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) & (Heat 
soaked)

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Αντί-
βανδαλικοί 
υαλοπίνακε

ς

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

EN 356

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) & (Heat 
soaked)

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ
Ο

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Αλεξίσφαιρ
οι 

υαλοπίνακε
ς

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΕΝ 1063 
Κατηγορία 

επίδοσης βάσει 
πιστοποιητικού 
από δοκιµή.

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) & (Heat 
soaked)

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ
Ο
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ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

7.7  Κατασκευή δοµικών υαλοπινάκων 

ς

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

από δοκιµή.

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Αντιεκρηκτι
κοί 

υαλοπίνακε
ς

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΕΝ 13541 
Κατηγορία 

επίδοσης βάσει 
πιστοποιητικού 
από δοκιµή.

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) & (Heat 
soaked)

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ
Ο

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Εφαρµογή Υαλοπίνακες Σηµειώσεις Παράδειγµα/ 
Παρατηρήσεις
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ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Στον παραπάνω πίνακα προτείνονται οι συνηθέστερες εφαρµογές υαλοπινάκων που ισχύουν κατά την περίοδο 
σύνταξης του παρόντος Παραρτήµατος της ΤΟΤΕΕ …. Αυτό δεν αποκλείει µελλοντικά τη χρήση νέων τύπων 
υαλοπινάκων που θα πληρούν  τις απαιτούµενες προδιαγραφές.  

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ελέγχονται οι παραπάνω τυπολογίες από τον µηχανικό µελετητή και τον τεχνικό 
ασφαλείας του κτιρίου.

Εφαρµογή Υαλοπίνακες Σηµειώσεις Παράδειγµα/ 
Παρατηρήσεις

Γυάλινοι 
δοκοί 

στήριξης 
οποιασδήπ

οτε 
κατεύθυνσ

ης 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT

ΜΗ 
ΑΠΟΔΕΚΤΟ

Απαιτείται 
εγκεκριµένη 

στατική µελέτη

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened)

ΜΗ 
ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) & (Heat 
soaked)

ΜΗ 
ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚ
Α

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚ
Α

Εξολοκλήρ
ου 

γυάλινες 
κατασκευές 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ - 
FLOAT

ΜΗ 
ΑΠΟΔΕΚΤΟ

Απαιτείται 
εγκεκριµένη 

στατική µελέτη

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened)

ΜΗ 
ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
(Toughened) & (Heat 
soaked)

ΜΗ 
ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΨΗΤΟΣ LAMINATED 
ANNEALED

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ 
LAMINATED TOUGHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚ
Α

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  - 
LAMINATED HEAT 
STRENGTHENED

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚ
Α

Σηµαντικό! Ο laminated υαλοπίνακας ασφαλείας που είναι φτιαγµένος εξολοκλήρου από σκληρυµένα 
γυαλιά δεν έχει καθόλου εναποµένουσα ικανότητα φέροντος φορτίου. Οι απαιτήσεις της 
εγκατάστασης πρέπει να προσεχθούν ιδιαιτέρως.
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