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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

04 Δομητική Ενίσχυση Τοιχοποιίας με Σύστημα Ινοπλέγματος Ανόργανης Μήτρας (ΙΑΜ - FRCM)

08 Ενίσχυση θόλων, καμαρών και αψίδων από τοιχοποιία με σύστημα FRCM

10 Αποκατάσταση την οικίας Πανουργιά και μετατροπή της σε "Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης"

12 Δομητική ενίσχυση με το Σύστημα FRCM της Sika - Ιπποκράτειο Λύκειο της Κω

14 Εφαρμογή Συστήματος TRM της Sika

16 Αντιδιαβρωτική Προστασία και Δομητική Ενίσχυση

Στη Sika είμαστε σε θέση να σας παράσχουμε μια εις βάθος γνώση από την τεχνική μας 
εξειδίκευση, τεχνογνωσία και την παγκόσμια πρακτική εμπειρία δεκαετιών, για τη δημιουργία 
ουσιαστικά εξατομικευμένων λύσεων στην επισκευή, ανακαίνιση και αποκατάσταση μέσω 
ενισχύσεων υπαρχόντων κτιρίων και λοιπών έργων πολιτικού μηχανικού. Σε αυτό 
συμπεριλαμβάνονται πλήρως συμβατά προϊόντα και ολοκληρωμένα συστήματα που ταιριάζουν  
σε ουσιαστικά κάθε απαίτηση έργου και εργοταξίου. Η καθοδήγηση και υποστήριξη των 
συνεργατών της Sika δε μπορεί να συγκριθεί με κανέναν - από την ιδέα, στο σχεδιασμό, στην 
πρακτική εφαρμογή και τέλος, στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Όλα αυτά βασίζονται σε 
περισσότερα από 100 χρόνια εμπειρίας σε μεγάλα και μικρά έργα σε όλο τον κόσμο.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΣ
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1. Τοιχοποιία
2. Πλέγμα SikaWrap®-340 G Grid AR, 
εγκιβωτισμένο στην πρώτη στρώση κο-
νιάματος Sika MonoTop®-722 Mur
3. Δεύτερη στρώση κονιάματος Sika 
MonoTop®-722 Mur E
4. Αγκύρια ινών άνθρακα ή υάλου της 
σειράς SikaWrap®-FX, εμποτισμένα στη 
ρευστή εποξειδική ρητίνη Sikadur®-52 
Injection N / LP και ακολούθως ενσω-
ματωμένα και αγκυρωμένα με χρήση 
της εποξειδικής ρητίνης σε φύσιγγα Sika 
Anchorfix®-3030. 
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ΔΟΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ 
ΜΗΤΡΑΣ - (IAM / FRCM)

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ
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Πρώτη στρώση κονιάματος Sika 
MonoTop®-722 Mur E

Πλέγμα SikaWrap®-340 G Grid AR

Δεύτερη στρώση κονιάματος Sika 
MonoTop®-722 Mur E

Αγκύρια ινών άνθρακα ή υάλου της σειράς 
SikaWrap® FX, εμποτισμένα στη ρευστή επο-
ξειδική ρητίνη Sikadur®-52 Injection N / LP και 
ακολούθως ενσωματωμένα και αγκυρωμένα με 
χρήση της εποξειδικής ρητίνης σε φύσιγγα Sika 

Anchorfix®-3030.

       ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ
1. CNR-DT 215/2018: Οδηγίες για τον σχεδιασμό, την εκτέλεση και τον έλεγχο παρεμβάσεων στατικής ενοποίησης με χρήση σύνθετων ινοπλισμέ-

νων υλικών σε ανόργανη μήτρα
2. D.CS LL.P. n.1/19: Οδηγίες για τον σχεδιασμό, την εκτέλεση και τον έλεγχο παρεμβάσεων στατικής ενοποίησης με χρήση σύνθετων ινοπλισμένων 

υλικών σε ανόργανη μήτρα
3. Εγχειρίδιο προετοιμασίας, εγκατάστασης και συντήρησης του συστήματος FRCM για τοιχοποιία. Αναφορά εγγράφου: 850 41 08 IT

        ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
1. Οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εφαρμογή ενός συστήματος οπλισμού FRCM εξαρτώνται από τη 

γεωμετρία της κατασκευής, από τη φύση και τη συνοχή του υποστρώματος και από το επίπεδο τάσης στο οποίο υπόκειται.
2. Ο χρήστης υποχρεούται να ακολουθεί σχολαστικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχει ο προμηθευτής.
3. Ειδικότερα, πιθανή αποσύνδεση ή αποκόλληση από το υπόστρωμα και πιθανή χαλάρωση των ινών από τη μήτρα μπορούν να αποφευχθούν 

τηρώντας τους ακόλουθους λεπτομερείς κανόνες:
4. Σε όλες τις περιπτώσεις όπου σύστημα ενίσχυσης FRCM εφαρμόζεται γύρω από ακμές τοιχοποιίας, οι τελευταίες πρέπει να είναι κατάλληλα 

στρογγυλεμένες με ακτίνα καμπυλότητας τουλάχιστον 20 mm.
5. Πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκές μήκος αγκύρωσης, πέρα από το ακραίο τμήμα απαίτησης ενίσχυσης με FRCM. 
6. Διατηρήστε πάντα μήκος επικάλυψης - κατά τη διαμήκη και την εγκάρσια διεύθυνση - ίσο με 250 mm.
7. Κατά κανόνα, σε επεμβάσεις περίσφιγξης, το μήκος της επικάλυψης του πλέγματος πρέπει να είναι τουλάχιστον το 1/4 της περιμέτρου της 

διατομής του ενισχυόμενου στοιχείου και σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερο από 300 mm. 
8. Σε περίπτωση ενίσχυσης μόνο σε μία πλευρά, η αγκύρωση πρέπει να γίνεται σε βάθος τουλάχιστον ίσο με τα 2/3 του πάχους της τοιχοποιίας.
9. Σε περίπτωση ενίσχυσης και στις δύο όψεις της τοιχοποιίας, η συνδεσμολογία πρέπει να πραγματοποιηθεί διαμπερώς.
10. Σε περίπτωση ενίσχυσης τοιχοποιίς με πάχος μικρότερο από 400 mm με σύστημα FRCM προτείνεται η απόσταση μεταξύ των αγκυρίων να 

είναι μεγαλύτερη από το τριπλάσιο του πάχους της τοιχοποιίας και συγχρόνως όχι μεγαλύτερη από 2000 mm. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ FRCM ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΑΧΟΥΣ
Η επιλογή και εφαρμογή έτοιμου προς χρήση, 1-συστατικού, ινοπλισμένου συνδετικού κονιάματος με προ-
σθήκη ειδικών ποζολάνων και ειδικών προσθέτων, Sika MonoTop®-722 Mur E, το οποίο χρησιμοποιείται 
συνδυαστικά ως πιστοποιημένο σύστημα με το πλέγμα ινών υάλου SikaWrap®-340 G Grid AR, εξασφαλίζει 
την αποτελεσματική ενίσχυση της τοιχοποιίας, κατανέμοντας τις τάσεις που προκύπτουν από την κίνηση του 
υποστρώματος σε μεγαλύτερη επιφάνεια, αποφεύγοντας ρωγμές και αποκόλληση του ίδιου του κονιάματος. 
Η αγκύρωση με κορδόνι ινών υάλου ή άνθρακα μονής διεύθυνσης της σειράς SikaWrap® FX διαμέτρου 10 mm 
βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του συστήματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ FRCM

1. Καθολική αφαίρεση υφιστάμενου επιχρίσματος με κατάλληλα μηχανικά μέσα ως την πλήρη αποκάλυψη της 
προς ενίσχυση τοιχοποιίας. Ακολούθως ή συγχρόνως με την αφαίρεση του επιχρίσματος προτείνεται η διενέρ-
γεια ελαφριάς αμμοβολής, υδροβολής (τουλάχιστον 250 bar) ή υδροαμμοβολής της επιφάνειας της τοιχοποιί-
ας για να επιτευχθεί η αφαίρεση οποιουδήποτε σαθρού τεμάχους. 
2. Διαβρέξτε - ως κορεσμού - την επιφάνεια. Η υγρή επιφάνεια πρέπει να έχει σκούρα αδιαφανή και όχι γυαλι-
στερή όψη για την αποφυγή ύπαρξης περίσσειας νερού στην επιφάνεια της τοιχοποιίας. 
3. Εφαρμόστε την πρώτη στρώση του κονιάματος Sika MonoTop®-722 Mur E με το χέρι ή με ψεκασμό, με ελά-
χιστο πάχος τα 5 mm.
4. Εφαρμόστε το πλέγμα ινών υάλου SikaWrap®-340 G Grid AR στο φρέσκο κονίαμα, εξασφαλίζοντας επικάλυ-
ψη 250 mm στα τερματικά μέρη του. 
5. Εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση του κονιάματος Sika MonoTop®-722 Mur E με το χέρι ή με ψεκασμό, με ελά-
χιστο πάχος τα 5 mm.
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ΔΟΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ 
ΜΗΤΡΑΣ - (IAM / FRCM)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ
1. Διάνοιξη οπής διαμέτρου 16 mm και βάθους που καθορίζεται αναλόγως της απαίτησης της αγκύρω- 
    σης, φροντίζοντας την εξασφάλιση λοξότμησης στο χείλος της οπής, ώστε να αποφευχθούν τυχού- 
    σες μικρορηγματώσεις ή τραυματισμός ινών. 
2. Επιμελής καθαρισμός της οπής.
3. Κοπή του κορδονιού στο απαιτούμενο μήκος. 
4. Πλήρης εμποτισμός του κορδονιού της σειράς SikaWrap® FX με εποξειδική ρητίνη SikaDur®-52    
     Injection N / LP.
5. Πλήρωση της οπής με εποξειδικό αγκυρωτικό δύο συστατικών Sika Anchorfix®-3030, μέχρι περί-  
    που τα 2/3 της οπής.
6. Εισάγετε το εμποτισμένο αγκύριο στην οπή.
7. Ανοίξτε κυκλικά περιμετρικά της οπής τον θύσανο εφαρμόζοντας επιπλέον Sika Anchorfix® 3030. 

Ο σχεδιασμός πρέπει πάντοτε να εκπονείται από εξειδικευμένο μηχανικό και οι συγκεκριμένες οδηγίες να τροποποιούνται 
κατάλληλα βάσει των αναγκών του εκάστοτε έργου
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1. Σύστημα FRCM
2. Αγκύρια ινών άνθρακα ή υάλου της σειράς 

SikaWrap® FX, εμποτισμένα στη ρευστή 
εποξειδική ρητίνη Sikadur®-52 Injection N / 
LP και ακολούθως ενσωματωμένα και αγκυ-
ρωμένα με χρήση της εποξειδικής ρητίνης σε 
φύσιγγα Sika Anchorfix®-3030. 

1. Τοιχοποιία
2. Πρώτη στρώση κονιάματος Sika MonoTop®-722 Mur E
3. Πλέγμα SikaWrap®-340 G Grid AR
4. Δεύτερη στρώση κονιάματος Sika MonoTop®-722 Mur E
5. Αγκύρια ινών άνθρακα ή υάλου της σειράς SikaWrap® FX, 

εμποτισμένα στη ρευστή εποξειδική ρητίνη Sikadur®-52 
Injection N / LP και ακολούθως ενσωματωμένα και αγκυ-
ρωμένα με χρήση της εποξειδικής ρητίνης σε φύσιγγα Sika 
Anchorfix®-3030. 
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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΟΛΩΝ, ΚΑΜΑΡΩΝ ΚΑΙ 
ΑΨΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ 
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       ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ
1. CNR-DT 215/2018: Οδηγίες για τον σχεδιασμό, την εκτέλεση και τον έλεγχο παρεμβάσεων στατικής ενοποίησης με χρήση σύνθετων ινοπλισμέ-

νων υλικών σε ανόργανη μήτρα
2. D.CS LL.P. n.1/19: Οδηγίες για τον σχεδιασμό, την εκτέλεση και τον έλεγχο παρεμβάσεων στατικής ενοποίησης με χρήση σύνθετων ινοπλισμένων 

υλικών σε ανόργανη μήτρα
3. Εγχειρίδιο προετοιμασίας, εγκατάστασης και συντήρησης του συστήματος FRCM για τοιχοποιία. Αναφορά εγγράφου: 850 41 08 ΙΤ

        ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
1. Οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εφαρμογή ενός συστήματος οπλισμού FRCM εξαρτώνται από τη 

γεωμετρία της κατασκευής, από τη φύση και τη συνοχή του υποστρώματος και από το επίπεδο τάσης στο οποίο υπόκειται.
2. Ο χρήστης υποχρεούται να ακολουθεί σχολαστικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχει ο προμηθευτής.
3. Ειδικότερα, πιθανή αποσύνδεση ή αποκόλληση από το υπόστρωμα και πιθανή χαλάρωση των ινών από τη μήτρα μπορούν να αποφευχθούν 

τηρώντας τους ακόλουθους λεπτομερείς κανόνες:
4. Σε όλες τις περιπτώσεις όπου σύστημα ενίσχυσης FRCM εφαρμόζεται γύρω από ακμές τοιχοποιίας, οι τελευταίες πρέπει να είναι κατάλληλα 

στρογγυλεμένες με ακτίνα καμπυλότητας τουλάχιστον 20 mm.
5. Πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκές μήκος αγκύρωσης, πέρα από το ακραίο τμήμα απαίτησης ενίσχυσης με FRCM. 
6. Διατηρήστε πάντα μήκος επικάλυψης - κατά τη διαμήκη και την εγκάρσια διεύθυνση - ίσο με 250 mm.
7. Κατά κανόνα, σε επεμβάσεις περίσφιγξης, το μήκος της επικάλυψης του πλέγματος πρέπει να είναι τουλάχιστον το 1/4 της περιμέτρου της 

διατομής του ενισχυόμενου στοιχείου και σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερο από 300 mm. 
8. Σε περίπτωση ενίσχυσης μόνο σε μία πλευρά, η αγκύρωση πρέπει να γίνεται σε βάθος τουλάχιστον ίσο με τα 2/3 του πάχους της τοιχοποιίας.
9. Σε περίπτωση ενίσχυσης και στις δύο όψεις της τοιχοποιίας, η συνδεσμολογία πρέπει να πραγματοποιηθεί διαμπερώς.
10. Σε περίπτωση ενίσχυσης τοιχοποιίς με πάχος μικρότερο από 400 mm με σύστημα FRCM προτείνεται η απόσταση μεταξύ των αγκυρίων μεγα-

λύτερη από το τριπλάσιο του πάχους της τοιχοποιίας και συγχρόνως όχι μεγαλύτερη από 2000 mm. 
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ "ΚΕΝΤΡΟ 
ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ"

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το σπίτι του οπλαρχηγού Πανουργιά στην Άμφισσα χρονολο-
γείται από τα τέλη του 18ου αιώνα που ακολουθεί τη λαϊκή 
αρχιτεκτονική της περιοχής. Αποτελείται από μία κύρια δι-
ώροφη οικοδομή και από μία προσθήκη κατ΄επέκταση στον 
όροφο με συνολικό εμβαδό 286,84m² ενώ το οικόπεδο στο 
οποίο βρίσκεται είναι 1.034,27m². Λόγω της προβληματικής 
του κατάστασης και μετά από ένταξή του στο πρόγραμμα 
ΕΣΠΑ υπήρξε πρόβλεψη αποκατάστασής του, αλλά και μετα-
τροπής του σε Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης.
Οι παρεμβάσεις για την επανάχρηση της οικίας έπρεπε να 
γίνουν με το σκεπτικό της νέας της χρήσης ενώ βασική μέρι-
μνα έπρεπε να ληφθεί για την εναρμόνησή της στο φυσικό 
περιβάλλον διατηρώντας, στο βαθμό που ήταν εφικτό, τα 
πρωταρχικά στοιχεία της κατασκευής της.

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το κτίσμα είχε αρκετές ιδιαιτερότητες, με τον τύπο της λιθο-
δομής να αποτελεί μία από αυτές (αργολιθοδομή). Η αποκα-
τάσταση του κτιρίου έπρεπε να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί 
με τέτοιο τρόπο ώστε να αναδειχθούν όλα τα χρονικά μέρη 
του κτιρίου και να μην αλλοιωθεί τίποτα από τα στοιχεία του. 
Οι παρεμβάσεις για την επανάχρησή του έπρεπε να γίνουν με 
τρόπο ώστε να εξυπηρετούν τη νέα χρήση και την απαιτούμε-
νη λειτουργικότητα ως κέντρο ιστορικής ενημέρωσης, καθώς
και τις σύγχρονες απαιτήσεις σχεδιασμού στατικών και σει-
σμικών φορτίων και με την ικανότητα αντοχής που προβλέ-
πονται στους νέους κανονισμούς, χωρίς να αλλοιώνουν το 
χαρακτήρα του κτίσματος. 

Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ SIKA 
Οι απαιτήσεις αποκατάστασης ικανοποιήθηκαν με την ένταξη 
των σύγχρονων αναγκών στο παραδοσιακό κέλυφος με ενί-
σχυση του φέροντος οργανισμού (μέθοδο ανόργανης μήτρας 
- στην Ελλάδα έχει εφαρμοστεί σε ελάχιστες κατασκευές και 
σε πολύ μικρότερη κλίμακα) και με χρήση ίδιων υλικών που 
προέρχονται από την περιοχή ώστε το κτίσμα να εναρμονίζε-
ται πλήρως με το φυσικό του περιβάλλον και να εμπεριέχει 
όσο είναι εφικτό την σοφία και την αλήθεια της αρχικής κατα-
σκευής του. Το ολοκληρωμένο σύστημα ενίσχυσης & σεισμι-
κής αναβάθμισης τοιχοποιίας της Sika έδωσε νέα πνοή στο 
κτίσμα, εξυπηρετώντας τις ανάγκες της όσο το δυνατόν πιο 
συμβατής επέμβασης στο φέροντα οργανισμό.
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Το σύστημα της Sika αποτελείται από το 1-συστατικού κονία-
μα Sika MonoTop®-722 Mur E, με ιδιαίτερα καλή εργασιμότη-
τα και θιξοτροπία, σύμφωνο με το ΕΝ 998-1 (GP) και ΕΝ 998-2 
(Μ20) για εφαρμογές σε τοιχοποιίες. Στο κονίαμα ενσωματώ-
νεται το ειδικό υαλόπλεγμα SikaWrap®-350 G Grid, ανθεκτικό 
σε αλκάλια και με υψηλή εφελκυστική αντοχή και προς τις 2 
διευθύνσεις. Τα ειδικά κορδόνια από ίνες άνθρακα SikaWrap® 
FX-50 C χρησιμοποιούνται ως σύνδεσμος για την αγκύρωση 
του συστήματος στο υπόστρωμα. Η μελέτη προέβλεπε διπλή 
στρώση του συστήματος στο κάτω μέρος (ισόγειο) και μονή 
στο άνω (άνω όροφος). Επίσης χρησιμοποιήθηκαν οι ρητίνες 
Sikadur ®-52 Injection LP και Sika ® Anchorfix-3030.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
Ιδιοκτήτης: Δήμος Δελφών
Συνεργείο Εφαρμογής: ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ "ΚΕΝΤΡΟ 
ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ"
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το Ιπποκράτειο Λύκειο Κω (σημερινό 1ο Γ.Ε.Λ. Κω) αποτελεί το 
πρώτο και μοναδικό σχολείο της δεύτερης βαθμίδας εκπαίδευ-
σης που λειτούργησε για περισσότερα από πενήντα χρόνια στο 
νησί με τεράστια εκπαιδευτική, εθνική και γενικότερα μορφω-
τική προσφορά. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και αποτελεί 
χαρακτηριστικό δείγμα της μεσοπολεμικής ιταλικής αρχιτεκτο-
νικής στα Δωδεκάνησα. Η κατασκευή του χρονολογείται μετα-
ξύ των δεκαετιών του 1920 και 1930.Μετά το σεισμό της 21ης 
Ιουλίου 2017, το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αι-
γαίου και του Δήμου Κω για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών 
στο σχολικό συγκρότημα του 1ου Ιπποκράτειου Λυκείου Κω».

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο σεισμός της 21ης Ιουλίου 2017 καταπόνησε κυρίως τις εγκάρ-
σιες τοιχοποιίες του κτηρίου και αποκάλυψε προϋπάρχουσες 
τοπικές βλάβες του σχολικού συγκροτήματος. Σκοπός των επεμ-
βάσεων είναι όχι μόνο η τοπική επιδιόρθωση των βλαβών που 
υπέστη το κτίριο από τον πρόσφατο σεισμό, αλλά η αύξηση της 
στάθμης δομητικής ασφάλειας και ανθεκτικότητας του κτιρίου, 
με σεβασμό στην αυθεντικότητα του, δεδομένου ότι πρόκειται 
για κτίριο διατηρητέο.

Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ SIKA 
Για την αποκατάσταση της παραδοσιακής λιθοδομής της κτιρι-
ακής δομής προτάθηκε το Σύστημα Ινοπλέγματος Ανόργανης 
Μήτρας (ΙΑΜ) της Sika, το οποίο αποτελεί μία εξαιρετικά ευέ-
λικτη και εύκολη λύση για την ενίσχυση φέρουσας τοιχοποιίας 
έναντι σεισμικών δράσεων. Το σύστημα αποτελείται από δύο 
κύρια συστατικά, το κονίαμα SikaRep®-200 Multi και το πλέγ-
μα υάλου SikaWrap®-350 G Grid και μπορεί να στερεωθεί με 
αγκύριο SikaWrap® FX, εφόσον απαιτείται.
To σύστημα χρησιμοποιείται για σύνδεση μεταξύ φατνωμάτων 
τοιχοποιίας & πλαισίων σκυροδέματος, για βελτίωση ικανότη-
τας παραμόρφωσης τοιχοποιιών σε περιοχές με έντονη σει-
σμική δράση, καθώς και για επισκευή και πλήρωση ρωγμών 
σε τοιχοποιίες. 

ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
 � Η ευκολία χειρισμού και εφαρμογής όλου του συστήματος
 � Η εξαιρετική εργασιμότητα του κονιάματος (εφαρμόσιμο με 
μυστρί ή ψεκασμό) και ο εύκολος εγκιβωτισμός πλέγματος
 � Η εξαιρετική πρόσφυση σε τούβλο, αδύναμο σκυρόδεμα ή 
πέτρα (παραδοσιακή ή συμβατική φέρουσα τοιχοποιία)
 � Η ενίσχυση κατασκευών ακανόνιστου σχήματος
 � Η αποτελεσματική αποκατάσταση τοιχοποιίας
 � Η υψηλή αντοχή του υαλοπλέγματος

ΔΟΜHTIΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗ-
ΜΑ FRCM* ΤΗΣ SIKA - ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 
ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΣ ΚΩ

*FRCM (Fibre Reinforced Inorganic Matrix) - Σύστημα 
Ινοπλέγματος Ανόργανης Μήτρας (IAM)
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ΕΠΙ ΤΩ ΕΡΓΩ 
Αφού απομακρύνθηκαν σαθρά υλικά από την υφιστάμενη 
τοιχοποιία, έλαβε χώρα αρμολόγησή της, με στόχο να 
επιπεδωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Η αρμολόγηση 
πραγματοποιήθηκε με το ίδιο κονίαμα, SikaRep®-200 Multi, 
κατηγορίας Μ20 σύμφωνα με το ΕΝ 998-1 (GP, γενικής χρήσης) 
και χαμηλού Μέτρου Ελαστικότητας.

Ακολούθως εφαρμόστηκε με ψεκασμό (ξηρής ανάμειξης) 
το Σύστημα Ινοπλέγματος Ανόργανης Μήτρας Sika® TRM 
αποτελούμενο από το ελαφοβαρές κονίαμα SikaRep®-200 Multi 
σε πάχος 4-5cm, διαμορφώνοντας και τις όποιες αρχιτεκτονικές 
λεπτομέρειες. Στη μάζα του κονιάματος εγκιβωτίστηκε το πλέγμα 
υάλου SikaWrap®-350 G Grid. Η αγκύρωση του συστήματος 
πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των κορδονιών υάλου SikaW-
rap® FX-75 G, τα οποία βοηθούν στην ασφαλή τελική στερέωση 
του συστήματος και στην ορθότερη μεταφορά των τάσεων. Επί 
της επιφάνειας της επισκευασμένης και ενισχυμένης τοιχοποιίας 
πρόσοψης, εφαρμόστηκε απευθείας βαφή.

Στο πλαίσιο της τεχνικής υποστήριξης που παρέχει η Sika σε έργα 
αναφοράς και όχι μόνο, το προτεινόμενο σύστημα Ινοπλέγματος 
Ανόργανης Μήτρας της Sika επιπλέον υποβλήθηκε και σε 
δοκιμές προσομοίωσης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με σκοπό 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TRM 
ΤΗΣ Sika® - TEXTILE REINFORCED 
MORTAR 

την εξασφάλιση της ποιότητας της εφαρμογής και της επιλογής 
του συστήματος. Αποτιμήθηκε η εφελκυστική αντοχή (tensile 
strength – ACI 549/AC434 – RILEM TC 232-TDT) σε κουπόνια του 
συστήματος SikaRep®-200 Multi και SikaWrap®-350 G Grid, 
η συνδυασμένη αντοχή σε διατμητική πρόσφυση (shear bond 
strength – RILEM TC 250-CSM) καθώς και η διατμητική αντοχή 
(shear strength – EN 1052-3:2002) σε φυσικούς λίθους αλλά και 
τουβλοδομή, με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Η αγκύρωση του συστήματος TRM της  Sika® με τη χρήση πλέγματος από ίνες υάλου SikaWrap® FX-75 G.

SikaRep®-200 Multi

SikaWrap® FX

SikaMur® Grout+

SikaWrap®-350 Grid

SikaRep®-200 Multi

Fp Fp

F

F/2 F/2
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ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΔΟΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Για την ενίσχυση των πλακών σε εφελκυσμό χρησιμοποιήθηκε το 
σύστημα ελασμάτων εξηλασμένων ινών άνθρακα ενισχυμένων 
με πολυμερή Sika® CarboDur® S-512, συνδυαστικά με εποξειδι-
κή ρητίνη 2-συστατικών Sikadur®-30 για την επικόλλησή τους.

Τα συστήματα ΙΩΠ Sika® CarboDur® επικολλώνται στην κατα-
σκευή ως εξωτερικός οπλισμός με στόχο την αύξηση φέρουσας 
ικανότητας, την αντιμετώπιση βλαβών σε δομικά μέλη, τη βελ-
τίωση λειτουργικότητας και ανθεκτικότητας, την αλλαγή στα-
τικού συστήματος και την αντίσταση σε πιθανά καταστροφικά 
περιστατικά. Τα συστήματα ΙΩΠ της Sika δε διαβρώνονται, δια-
θέτουν ιδιαίτερα υψηλή αντοχή, εξαιρετική ανθεκτικότητα και 
αντίσταση σε κόπωση, απαιτούν ελάχιστη προετοιμασία, είναι 
διαθέσιμα σε διάφορες διαστάσεις και είναι ιδιαίτερα μικρού 
πάχους, επιτρέποντας διασταύρωση ή επάλληλες εφαρμογές. 
Το ιδιαίτερα χαμηλό τους βάρος καθιστά εύκολη τη διαδικασία 
τοποθέτησης, ειδικά σε εφαρμογές οροφής (χωρίς να απαιτείται 
προσωρινή υποστήριξη).

Τα συστήματα ΙΩΠ της Sika διαθέτουν εκτεταμένο πλήθος δοκι-
μών και εγκρίσεων από πολλές χώρες παγκοσμίως.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης δια 
εμποτισμού Sika® FerroGard®-903 Plus για την αποφυγή οξει-
δώσεων στα στοιχεία Ω.Σ. Το Sika® FerroGard®-903 Plus έχει δι-
πλή λειτουργία, τόσο αναστέλλοντας την έναρξης της διάβρωσης 
όσο μειώνοντας το ρυθμό διάβρωσης του χαλύβδινου οπλισμού. 
Η προστασία έναντι διαβρώσεως με το Sika® FerroGard®-903 
Plus έχει ως αποτέλεσμα την επιμήκυνση του χρόνου ζωής και 
λειτουργίας της κατασκευής έως και 15 χρόνια.

 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
 Ιδιοκτήτης: Υπουργείο Παιδείας
 Μελετητής: Χρήστος Παπαδόπουλος
 Συνεργείο Εφαρμογής: Vast Make IKE



ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΠΑΡΌΥΣΙΑ

SIKA HELLAS ABEE
Πρωτομαγιάς 15,
145 68, Κρυονέρι
Αττική, Ελλάδα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλ.: +30 210 816 0600
E-mail: info@gr.sika.com
www.sika.gr

Ισχύουν οι πλέον πρόσφατοι Γενικοί Όροι Πώλησης. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το τρέχον 
Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος πριν από κάθε χρήση ή διαδικασία εφαρμογής.

WE ARE SIKA
Η Sika είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία χημικών με ηγετική θέση 
στην ανάπτυξη και παραγωγή συστημάτων και προϊόντων για τη 
συγκόλληση, σφράγιση, ενίσχυση και προστασία στην κατασκευή και 
τη βιομηχανία. Η προϊοντική σειρά της Sika περιλαμβάνει πρόσμικτα 
σκυροδέματος, κονιάματα, σφραγιστικά & συγκολλητικά, συστήματα 
δομητικών ενισχύσεων, βιομηχανικά & διακοσμητικά δάπεδα, καθώς 
και συστήματα υγρομόνωσης & στεγανοποίησης.

Τεχνική Εξυπηρέτηση

801 - 700 - 7452

ΤΌΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
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