
Τι περιλαμβάνουν οι μονώσεις ταρατσών 
 

1. Μελέτη του χώρου και προσδιορισμός των αναγκών – Στο πρώτο 
και πιο βασικό στάδιο γίνεται μία μελέτη από έναν ειδικό 
συνεργάτη μας, σχετικά με τις ιδιαιτερότητες του χώρου και τα 
προβλήματα που αυτός αντιμετωπίζει. 

2. Προετοιμασία της επιφάνειας (ταράτσας) – Στο στάδιο αυτό 
γίνονται οι απαραίτητοι καθαρισμοί και μετακινήσεις, ώστε η 
επιφάνεια να είναι εντελώς έτοιμη να δεχθεί τη μόνωση. 

3. Εφαρμογή αρχικών υλικών – Στην επιφάνεια τοποθετούνται τα 
υλικά – βάση, ώστε να μεγιστοποιηθεί η απόδοσή της και η 
αποτελεσματικότητά της. 

4. Εφαρμογή μονωτικών υλικών - Στο στάδιο αυτό εφαρμόζονται τα 
επιλεγμένα υλικά για το συγκεκριμένο τύπο του έργου. 

5. Εξασφάλιση στεγανοποίησης των εργασιών – Εδώ εφαρμόζονται 
τα τελικά υλικά που θωρακίζουν την θερμομόνωση και 
μεγιστοποιούν τη διάρκειά της. 

 

Τι προσέχουμε ; 

Κάθε εφαρμογή που γίνεται από έμπειρο τεχνικό συνεργείο,οφείλει να 
πληροί ορισμένες προϋποθέσεις: 

1. Πρέπει να χρησιμοποιούνται άριστης ποιότητας και κατάλληλα για 
το πρόβλημά μας υλικά, 

2. που να διαθέτουν πιστοποίηση και να είναι αναγνωρισμένα. 
3. Πρέπει να τηρούνται όλα τα στάδια της συγκεκριμένης 

εφαρμογής, από την μελέτη έως την ολοκλήρωση, αφιερώνοντας 
τον κατάλληλο χρόνο σε κάθε στάδιο. 

4. να ληφθούν όλα τα μέτρα ασφάλειας 
5. την αδιαπερατότητα των υγρασιών, 

6. τη σωστή θερμομόνωση, 
7. την βατότητα της επιφανείας, 

8. το συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (λ) των υλικών. 
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9. γραπτή εγγύηση αποτελεσματικότητας και καλής λειτουργίας. 

 

Τι μπορεί να προκαλέσει μία κακή εργασία στην 
ταράτσα; 

 
● Να προκαλέσει μεγαλύτερες ζημιές στο κτίριο. 

● Να αποφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα, αν 
είναι ελλειπής και αδύναμη στο τεχνικό της μέρος. 

● Να αφήνει την υγρασία να περνάει στο εσωτερικό της κατοικίας. 
● Να δημιουργήσει ρωγμές και άλλες ατέλειες. 

● Να μην έχει μεγάλο χρόνο ζωής. 
● Να μας βάλει σε νέα έξοδα,επιδιόρθωσης ή εκ νέου 

αντικατάστασης της μόνωσης. 
 
 

Από ποιον πρέπει να γίνεται η μόνωση ; 
 
Eίναι μία εξειδικευμένη διαδικασία που πρέπει να εφαρμόζεται μονάχα 
από τεχνικά συνεργεία με γνώσεις και εμπειρία πάνω στο συγκεκριμένο 

θέμα. 
Σε αντίθετη περίπτωση ο κίνδυνος να παρουσιαστούν μεγαλύτερα 

προβλήματα είναι παραπάνω από ορατός. 
 

προστασια από 
όλες τις εξωτερικές κλιματολογικές επιδράσεις υγρασία, θερμότητα, 
ψύχος.Με τις μονωσεις ταρατσων παρέχεται προστασια απο τις πιο 

δυσκολες καιρικες συνθηκες και απο τις διαφορες κλιματικες αλλαγες. 
 
 

σήμανση CE 





Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα δομικά υλικά (σε προϊόντα 
θερμομονωσης & στεγανοποιησης ταρατσων) τα οποία ενσωματώνονται 
μόνιμα σε μια κατασκευή, προβλέπεται από την 01/01/2003 για την Ε.Ε. 

ότι πρέπει να φέρουν σήμανση CE. 
 
 
 
 

Προσοχή : Στην Monotica δεν εμπορευόμαστε μονωτικά υλικά.Δεν 
έχουμε κανένα όφελος ώστε να σας προτείνουμε συγκεκριμένες 

εργασίες 
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