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Δομική Τέχνη
Η κατασκευή

6ο μάθημα: Μεταλλικά & Συνθετικά Δάπεδα



Πατώματα, 
δάπεδα, 
οροφές
«Πάτωμα» ονομάζουμε το 
στοιχείο εκείνο του 
φέροντος οργανισμού που 
διαχωρίζει μεταξύ των δύο 
ορόφων.

Το πάτωμα επικαλύπτεται 
από το δάπεδο και την 
οροφή.

Insitu concrete suspended slab. Photo: Loughborough University @ Flickr: © luf:240200:l0004

https://www.flickr.com/photos/22760956@N08/4502982780


Δάπεδα με 
αρμούς

Υπόβαθρο

• Γερό

• Ομαλό

• Επίπεδο

• Αντοχή σε 
φορτία

Μέσο 
στερέωσης

• Ανάλογα με το 
υπόβαθρο

• Σήμερα 
συνηθίζεται η 
χρήση κόλλας

Αρμοί
•Ασφαλείς 

συστολοδιαστολές

•Βάθος ίσο με το 
πάχος των 
πλακών

•Πλάτος ανάλογα 
με το μέγεθος και 
την μηχανική τους 
συμπεριφορά

Σε αυτές τις κατασκευές 

χρειάζεται να 

προσέξουμε τρία 

πράγματα:



Ολόσωμα 
δάπεδα

Σύνθεση του 
μίγματος

• Κονιάματα 
(συνηθέστερα)

• Πρόσμικτα (π.χ. 
Terrazzo)

• Τρόπος εφαρμογής 
(χυτό επί τόπου ή 
προκατασκευασμένο)

Αρμοί

•Αφαιρούμενοι ή 
παραμένοντες ως 
συνεργαζόμενο στοιχείο

•Απόσταση (μεταξύ 
τους) ανάλογη της 
μηχανικής 
συμπεριφοράς του 
υλικού

Σε αυτές τις κατασκευές 

χρειάζεται να 

προσέξουμε δύο 

πράγματα:



Τύποι 
δαπέδων

Ξύλινα δάπεδα Λίθινα δάπεδα

Μεταλλικά δάπεδα Συνθετικά δάπεδα

Κατάταξη δαπέδων 

βάσει του υλικού της 

τελικής επιφάνειας.



Μεταλλικά 
δάπεδα
Χρησιμοποιούνται συνήθως 
σε εφαρμογές όπου 
απαιτούνται υψηλά επίπεδα 
μηχανικής αντοχής 
(βιομηχανία) ή και υγιεινής 
(δυνατότητα χημικού 
καθαρισμού). Μπορούν να 
είναι λεία ή ανάγλυφα 
(αντιολισθηρά).

"Floor pattern" by r.g-s @ Flickr

https://www.flickr.com/photos/rgarciasuarez74/449239043


Μεταλλικά 
δάπεδα
Τοποθετούνται συνήθως απ’ 
ευθείας πάνω σε μεταλλικό 
Φ.Ο. Κατασκευάζονται από 
πλάκες αλουμινίου, 
χυτοσίδηρου (2mm) ή χάλυβα 
(3mm) για τοποθέτηση σε 
τεγίδωση (περ. ανά 30εκ), ή σε 
μεγαλύτερα πάχη (≥ 5- 6εκ) για 
τοποθέτηση απ’ ευθείας πάνω 
στον κυρίως σκελετό.

"Mezzanine Floor between Steelwork" Πηγή: Kingspan Structural Products

Μεταλλική τεγίδωση ανάμεσα

στις δοκούς του κυρίως 

Φέροντα Οργανισμού (Φ.Ο.)

http://www.kingspanpanels.co.nz/multichannel/images/details/mezzanine_floor_between_steelwork.jpg


Μεταλλικά 
δάπεδα
Τοποθετούνται συνήθως απ’ 
ευθείας πάνω σε μεταλλικό 
Φ.Ο. Κατασκευάζονται από 
πλάκες αλουμινίου, 
χυτοσίδηρου (2mm) ή χάλυβα 
(3mm) για τοποθέτηση σε 
τεγίδωση (περ. ανά 30εκ), ή σε 
μεγαλύτερα πάχη (≥ 5- 6εκ) για 
τοποθέτηση απ’ ευθείας πάνω 
στον κυρίως σκελετό.

"Mezzanine Floor over Support Steelwork with Cleat" Πηγή: Kingspan Structural Products

Μεταλλική τεγίδωση με 

στοιχείο ανάρτησης πάνω στις 

δοκούς του κυρίως Φέροντα 

Οργανισμού (Φ.Ο.)

http://www.kingspanpanels.co.nz/multichannel/images/details/mezzanine_floor_over_support_steelwork_with_cleat.jpg


Μεταλλικά 
δάπεδα
Τοποθετούνται συνήθως απ’ 
ευθείας πάνω σε μεταλλικό 
Φ.Ο. Κατασκευάζονται από 
πλάκες αλουμινίου, 
χυτοσίδηρου (2mm) ή χάλυβα 
(3mm) για τοποθέτηση σε 
τεγίδωση (περ. ανά 30εκ), ή σε 
μεγαλύτερα πάχη (≥ 5- 6εκ) για 
τοποθέτηση απ’ ευθείας πάνω 
στον κυρίως σκελετό.

"Mezzanine Floor over Support Steelwork without Cleat" Πηγή: Kingspan Structural Products

Μεταλλική τεγίδωση χωρίς 

ανάρτησης πάνω στις δοκούς 

του κυρίως Φέροντα 

Οργανισμού (Φ.Ο.)

http://www.kingspanpanels.co.nz/multichannel/images/details/Mezzanine_floor_over_support_steelwork_without_cleat.jpg


Μεταλλικά 
δάπεδα
Η τελική επιφάνεια δαπέδου 

μπορεί να είναι λεία (φύλλο 

λαμαρίνας ψυχρής ή θερμής 

εξήλασης)…

"drain in the library" by Amber Orenstein @ Flickr

https://www.flickr.com/photos/2is3/202580453


Μεταλλικά 
δάπεδα
… η μπορεί να είναι 

ανάγλυφη με αντιολισθηρό

σχέδιο. Σε αυτή την 

κατηγορία πιο συχνά 

μοτίβα είναι η κοινά 

λεγόμενη και ως 

«μπακλαβαδωτή» (για 

εσωτερικούς χώρους)…

"Metal Floor 001" by Kim Ruben @ Flickr

https://www.flickr.com/photos/41572124@N06/3831793414


Μεταλλικά 
δάπεδα
… ή το κοινώς λεγόμενο 

«κριθαράκι» (λειτουργεί και 

σε εξωτερικούς χώρους μια 

και αφήνει το νερό να μην 

λιμνάσει).

"Diamond Plate " by HoskingIndustries.

Licensed under Creative Commons Attribution 2.0 via Wikimedia Commons

- http:/www.flickr.com/photos/benhosking/4427840867
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diamond_Plate.jpg#mediaviewer/File:Diamond_Plate.jpg


Μεταλλικά 
δάπεδα
Τέλος σε έναν ενδιάμεσο 

ρόλο μεταξύ πατώματος και 

δαπέδου έρχονται οι 

στρανζταριστές λαμαρίνες 

οι οποίες μετά την 

τοποθέτησή τους επί του 

Φ.Ο. συμπληρώνονται από 

σκυρόδεμα.

“Metal decking" Πηγή: Pacific Erectors

http://www.pacificerectors.com/metal-decking/


Μεταλλικά 
δάπεδα
Τέλος σε έναν ενδιάμεσο 

ρόλο μεταξύ πατώματος και 

δαπέδου έρχονται οι 

στρανζταριστές λαμαρίνες 

οι οποίες μετά την 

τοποθέτησή τους επί του 

Φ.Ο. συμπληρώνονται από 

σκυρόδεμα.

“Composite floor system" Πηγή: Reward Wall Systems

http://www.rewardwalls.com/blog/2011/02/16/flooring-options-with-reward-icfs-2/


(Ειδικά 
δάπεδα)
Στην κατηγορία των 

μεταλλικών δαπέδων 

μπορούμε ακόμα να δούμε 

τις μεταλλικές σχάρες με 

κενά, σε διάφορα σχέδια 

και διατομές, οι οποίες 

αναρτώνται απ’ ευθείας 

στον κύριο Φ.Ο.

"Stahlbau mit Gitterrosten" by Sensenschmied - Own work.

Licensed under Creative Commons Attribution 3.0 via Wikimedia Commons

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stahlbau_mit_Gitterrosten.JPG#mediaviewer/File:Stahlbau_mit_Gitterrosten.JPG


(Ειδικά 
δάπεδα)
Στην ίδια λογική της απ’ 

ευθείας ανάρτησης στον 

κύριο ή δευτερεύοντα 

φέροντα σκελετό, είναι και 

τα γυάλινα δάπεδα, είτε 

από γυαλότουβλο…

"Glass Block" by Matt Niemi @ Flickr

https://www.flickr.com/photos/niemster/542394731


(Ειδικά 
δάπεδα)
… είτε από κρύσταλλο 

μασίφ ή laminate, δηλαδή 

δύο ή περισσότερα 

κρύσταλλα συγκολλητά με 

μεμβράνη.

"Glass floor" by Christian Rüfli @ Flickr

https://www.flickr.com/photos/bontragger/6249922682


Συνθετικά Δάπεδα
Σε πλακίδια ή σε ρολά (PVC, linoleum, εποξικά, μοκέτες)



Συνθετικά 
δάπεδα
Παρότι στο παρελθόν είχαν 

ταυτιστεί με οικονομικές 

(ως και ευτελείς) λύσεις 

δαπέδου, σήμερα τα 

συνθετικά δάπεδα έχουν 

εξελιχθεί σε μια μεγάλη 

γκάμα διακοσμητικών 

εφαρμογών και ιδιοτήτων.

"Interface at Consense 2012" by Interface FLOR @ Flickr

https://www.flickr.com/photos/interfacefloreu/7406637096/


Συνθετικά 
δάπεδα
Τα συνθετικά δάπεδα 

συναντώνται σαν 

ομοιογενή, δηλαδή 

κατασκευασμένα από το 

ίδιο υλικό (σε αυτή την 

κατηγορία βρίσκονται τα 

δάπεδα από linoleum και 

pvc)… Gerflor (2014), “MIPOLAM® ACTION - PUR PROTECT”, σ. 2.

Διαθέσιμο στο http://www.gerflor.com/products/professionals/floor/mipolam-action.html Τελευταία επίσκεψη 8/12/2014.

http://www.gerflor.com/products/professionals/floor/mipolam-action.html


Συνθετικά 
δάπεδα
… ή σαν ετερογενή, δηλαδή 

σε στρώσεις από διάφορα 

υλικά με ειδικές ποιότητες 

και ιδιότητες - λ.χ. 

υδατοστεγανότητα, μόνωση 

κτυπογενούς θορύβου, κτλ. 

(εδώ βρίσκουμε μόνο 

δάπεδα από pvc).
Gerflor (2014), “Gerflor Fibre Technology”.

Στο "Floors for the home - Gerflor 2014 Collection“, σ. 24.

Διαθέσιμο στο http://www.gerflor.com/services/end-users/virtual-library/guides-end-users.html Τελευταία επίσκεψη 8/12/2014.

http://www.gerflor.com/services/end-users/virtual-library/guides-end-users.html


Συνθετικά 
δάπεδα
Το βασικό υλικό αυτών των 

δαπέδων μπορεί να είναι 

φυσικής προέλευσης (λ.χ. 

linoleum) ή τεχνητής 

προέλευσης (λ.χ. pvc, 

εποξικά, κ.α.).

"Fotosfera" by Interface FLOR @ Flickr

https://www.flickr.com/photos/interfacefloreu/7392914822


Συνθετικά 
δάπεδα
Επίσης μπορεί να έρχεται 

προετοιμασμένο για 

τοποθέτηση σε ρολά ή σε 

πλακάκια (μοκέτα, pvc, 

linoleum), ή να 

κατασκευαστεί επιτόπου 

(χυτά δάπεδα).

"floor" by simonetta viterbi @ Flickr

https://www.flickr.com/photos/nettaphoto/4321972019


Linoleum
Το linoleum είναι μια ομογενής 
επιφάνεια με βασικό συστατικό 
το οξειδωμένο λάδι από 
λιναρόσπορο. Η συνοχή και η 
ελαστικότητά του έρχεται από 
την ανάμιξη με ρητίνες από 
πεύκο και πούδρα από ξύλο ή 
ασβεστόλιθο ενώ σαν βάση 
χρησιμοποιείται πλεκτή γιούτα. 

"Linoleum Querschnitt" by Alice Wiegand - Own work.

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0-2.5-2.0-1.0 via Wikimedia Commons

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Linoleum_Querschnitt.jpg#mediaviewer/File:Linoleum_Querschnitt.jpg


Linoleum
Παρότι δεν έχει εξαιρετικά 
μεγάλη αντοχή σε 
καταπονήσεις, εξαιτίας του ότι 
είναι ομοιογενές δεν ‘δείχνει’ 
τις φθορές του. Επίσης έχει 
βακτηριοστατικά 
χαρακτηριστικά εξαιτίας της 
φορμόλης που χρησιμοποιείται
για την επιτάχυνση της 
οξείδωσης του λινελαίου.

"Jean Rostand School, Strasbourg (France) - 4" Πηγή: Tarkett / Media library

http://professionals.tarkett.co.uk/medialibrary?page=1&tid=24


Linoleum
Το linoleum τοποθετείται σε 
ρολό το οποίο κόβεται με 
κατάλληλα κοπίδια τόσο στις 
γενικές του διαστάσεις όσο 
και κατά την διαμόρφωση 
γωνίας ή σοβατεπιού. Οι 
ραφές από τα επάλληλα 
φύλλα διαμορφώνονται 
κατάλληλα και συγκολλούνται 
από θερμοπλαστικό υλικό. 

"Forbo Linoleum Verlegevideo" Πηγή: TOOLS Communication Development

http://youtu.be/ssqejG4S-Ac


Βινυλικά
δάπεδα (PVC)
Είναι μια οικονομική εφαρμογή 
και χρησιμοποιείται σε χώρους, 
όπως κατοικίες, νοσοκομεία, 
γραφεία, σχολεία, κτλ. Καθώς η 
τελική επιφάνεια του δαπέδου 
αποτελείται από μια εκτύπωση 
και ένα διαφανές φιλμ 
προστασίας, είναι δυνατόν να 
δώσει πολύπλοκες διακοσμητικές 
εφαρμογές. 

"MOYSIG RETAIL DESIGN - BUSINESS FASHION - PVC FLOORS«, Architect: Laura Bachsleitner

Πηγή: Armstrong

http://www.scala55-100.de/en/moysig


Βινυλικά
δάπεδα (PVC)
Συναντάται τόσο σε ομογενείς 
όσο και σε ετερογενείς 
ποικιλίες. Η τελική επίστρωση 
από πολυουρεθάνη δίνει μια 
λεία και εξαιρετικά ανθεκτική 
επιφάνεια που δεν επιτρέπει 
την ανάπτυξη των μικροβίων, 
ενώ ένα αφρώδες υπόστρωμα 
δίνει ελαστικότητα και άνεση.

"BACKGROUND - PVC FLOORS" Πηγή: mFLOR

http://www.mflor.com/en/page/375/


Βινυλικά
δάπεδα (PVC)

Προτερήματα PVC Προτερήματα Linoleum

Αντοχή σε σημάδια λόγω βάρους

(ελαστικότητα)

Αντοχή σε σημάδια από σβησμένα 

τσιγάρα (και τα δύο όμως καίγονται)

Αντοχή στο νερό (τόσο η γιούτα όσο και

ο φελλός που έχει στην σύνθεσή του το 

linoleum είναι απορροφητικά)

Αντοχή σε σημάδια από υποδήματα (αν 

δεν στιλβωθεί – τότε όμως λερώνεται 

από άλλους παράγοντες)

Ηχομόνωση

(στα ετερογενή PVC)

≥ 13db

Ηχομόνωση

(σε σχέση με τα ομοιογενή PVC)

~5-6db

Σταθερότητα χρωμάτων

(το linoleum επηρεάζεται από το φως)

Αντοχή σε διαλύτες και έλαια

Σταθερότητα διαστάσεων (το linoleum

έχει σημαντικές συστολοδιαστολές)

Αντοχή στη φωτιά

Αντοχή στην τριβή

Παρότι το PVC και το Linoleum
έχουν παρόμοια λογική και 
εφαρμογές, η επιλογή μεταξύ 
των δύο συνήθως έχει να κάνει 
με την προτίμηση ανάμεσα σε 
ένα σχεδόν εξ’ ολοκλήρου 
φυσικό υλικό (linoleum) και ένα 
χημικό υλικό (PVC), δηλαδή με 
τις όποιες επιφυλάξεις ως προς 
την πιθανή τοξικότητα του 
προϊόντος.

Πηγή: Contract Floor Center (2011). «Σύγκριση ιδιοτήτων μεταξύ συνθετικών δαπέδων και Linoleum».

Διαθέσιμο στο: http://cfc.com.gr/technical/syn-lino.html (τελευταία επίσκεψη 8 Δεκ 2014)

http://cfc.com.gr/technical/syn-lino.html


Βινυλικά
δάπεδα (PVC)
Η εγκατάστασή του έχει 
πολλές ομοιότητες με εκείνη 
του linoleum, ωστόσο επειδή 
το υλικό δεν έχει σημαντικές 
συστολές και διαστολές 
μπορεί να τοποθετηθεί 
ακόμα και χωρίς κόλλα. 
Επίσης ο αρμός δεν 
χρειάζεται θερμότητα για να 
τοποθετηθεί.

"Gerflor installation video english" Πηγή: Hockstein's

http://youtu.be/W_7pAiUN158


Μοκέτες
Μακριά από τις παλαιότερες 
εκδοχές τους, οι τάπητες από 
συνθετικά μίγματα μπορούν 
να τοποθετηθούν σε μια 
μεγάλη γκάμα από 
εφαρμογές πέρα από την 
γνωστή μας οικιακή, όπως 
και σε χώρους με βαρύ 
φορτίο  κυκλοφορίας και 
καταπόνησης.

"Metropolis" by Interface FLOR @ Flickr

https://www.flickr.com/photos/interfacefloreu/7088003755/


Μοκέτες
Οι τάπητες προσφέρουν 
άριστη ηχο/θερμομόνωση, 
είναι σχετικά οικονομικοί σε 
σχέση με την τελική εντύπωση 
που προσφέρουν και –ειδικά 
όταν τοποθετούνται σε 
πλακάκια– μπορούν να 
αντικατασταθούν εύκολα αν 
φθαρούν.

"Stockholm Furniture Fair" by Interface FLOR @ Flickr

https://www.flickr.com/photos/interfacefloreu/6875138947/


Μοκέτες
Ένα από τα μόνα 
προβλήματα που έχουν 
είναι η αναπόφευκτη 
κατακράτηση σκόνης και 
βακτηριδίων, κάτι που όμως 
αντιμετωπίζεται αρκετά 
αποτελεσματικά από τα 
σύγχρονα συστήματα και 
μηχανές καθαρισμού.

"pompidou" by Ciro Cattuto @ Flickr

https://www.flickr.com/photos/ciro/288022773


Μοκέτες
Οι μοκέτες τοποθετούνται με 
ή χωρίς κόλλα, σε 
αντιολισθηρό υπόστρωμα 
(π.χ. βινυλικό φύλλο ή φύλλο 
από ανακυκλωμένα 
υφάσματα), είτε ξεχωριστό 
είτε ενσωματωμένο στον 
τάπητα, πάνω σε υπόβαθρο 
επίπεδο, στεγνό, καθαρό και 
λείο.

"How to install Carpet - Dunlop Carpet & Underlay Installation Guide" Πηγή: Dunlop Flooring

http://youtu.be/CfPS4mN2wys


Μοκέτες
Οι μοκέτες σε πλακάκια 
συνήθως αποτελούν αυτοτελή 
συστήματα. Το υπόβαθρό τους 
συχνά αποτελεί και την 
αντιολισθηρή στρώση, 
επομένως μπορούν να 
τοποθετηθούν απ’ ευθείας με 
χρήση κάποιας μορφής 
κολλητική ταινία.

"Installing with Interface TacTiles®" Πηγή: Interface Americas

http://youtu.be/MNJOnt6FEag


Μοκέτες
Όπως και με τα κεραμικά 
πλακίδια, έτσι και εδώ οι 
εταιρείες διαμορφώνουν 
ολόκληρες συλλογές πάνω 
στην δυνατότητα 
εναλλακτικών 
τοποθετήσεων και 
διαφορετικών μεγεθών των 
πλακιδίων του τάπητα.

"Common Theme Planks" Πηγή: Interface Americas

http://youtu.be/LC2pTbD8P_g


Χυτά 
συνθετικά 
δάπεδα
Πρόκειται για δάπεδα 
αυτοεπιπεδούμενα, 
κατασκευασμένα από ειδικά 
κονιάματα, συνήθως ρητίνες 
εποξικής ή πολυουρεθανικής
βάσης, τα οποία 
τοποθετούνται ως έχουν ή με 
αδρανή (π.χ. χαλαζιακή
άμμο), προετοιμασμένα από 
πριν ή επί τόπου.

"Metallic Epoxy :: Concrete Coatings" by Tim Seay @ Flickr

https://www.flickr.com/photos/decorativeconcreteofva/8371121073


Χυτά 
συνθετικά 
δάπεδα
Συναντώνται κυρίως σε 
βιομηχανικές εφαρμογές, και 
γενικότερα σε χώρους με 
αυξημένες απαιτήσεις σε  
μηχανικές, χημικές και 
θερμικές καταπονήσεις, 
πληρώντας ταυτόχρονα 
ανάγκες αντιολισθηρότητας, 
υγιεινής.

"Muliti Chip Custom Blended Epoxy Coating" by Decorative Concrete King @ Flickr

https://www.flickr.com/photos/decorativeconcrete/8544163667/in/photostream/


Χυτά 
συνθετικά 
δάπεδα
Στην πραγματικότητα 
πρόκειται για μια επίστρωση 
πάνω σε υφιστάμενο δάπεδο 
προκειμένου να του δώσει 
ακόμα μεγαλύτερες ή 
περισσότερες ιδιότητες. Το 
πάχος διαφέρει ανάλογα με 
την σύνθεση και την 
διαστρωμάτωση του υλικού 
(≥ 2mm).

"After Pic Of Epoxy Flooring Taken From Stairs" by Decorative Concrete King @ Flickr

https://www.flickr.com/photos/decorativeconcrete/8362372427


Χυτά 
συνθετικά 
δάπεδα
Από την άλλη μεριά, οι 
αισθητικές ιδιότητες της 
επίστρωσης –ιδιαίτερα μετά 
από στίλβωση και άλλες 
επεξεργασίες– την έχουν 
καταστήσει τα τελευταία 
χρόνια μια εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσα διακοσμητική 
εφαρμογή με ιδιαίτερα 
αποτελέσματα.

"Like Water" by Bit Boy @ Flickr

https://www.flickr.com/photos/bitboy/874201142


Χυτά 
συνθετικά 
δάπεδα
Το ίδιο ισχύει και για το 
αδρανές που 
χρησιμοποιείται, καθώς εκτός 
από τις όποιες επιπλέον 
ιδιότητες προσδίδει και μια 
ιδιαίτερη διακοσμητική όψη. 
Στην φωτογραφία βλέπουμε 
νιφάδες βινυλίου σαν 
πρόσμικτο.

"Vinyl chip epoxy garage floor in Charlottesville, VA" by Tim Seay @ Flickr

https://www.flickr.com/photos/decorativeconcreteofva/8903263476


Χυτά 
συνθετικά 
δάπεδα
Μια εποξειδική επίστρωση 
σχηματίζεται από το συνδυασμό 
των δύο διαφορετικών υλικών -
μιας ρητίνης εποξειδίου και 
ενός σκληρυντή πολυαμίνης. Η 
ανάμιξή τους οδηγεί σε 
πολυμερισμό, παράγoντας την  
σύνδεση των δύο υλικών που 
συμβάλλουν στην αντοχή της 
ένωσης.

«Εποξειδικά δάπεδα» (χ.η.)

Διαθέσιμο στο http://www.euroreline.gr/index.php/epokseidika-dapeda

(τελευταία επίσκεψη 8 Δεκ 2014)

 Εποξειδικά δάπεδα αυτο-διασποράς. Ένα πολύ ισχυρό δάπεδο και 
χρησιμοποιείται σε περιοχές υψηλής κυκλοφορίας και για βαριά χρήση. Με 
την προσθήκη χαλαζιακής άμμου αποκτά επιπλεόν εξαιρετικές ιδιότητες 
αντιολίσθησης.

 Εποξειδικά δάπεδα αυτο-επιπεδούμενα. Τα δάπεδα αυτά είναι εύκολο να 
καθαριστούν και να συντηρούνται και είναι πολύ δημοφιλή για χρήση σε 
εργοστάσια τροφίμων και φαρμάκων καθώς και σε κουζίνες, τραπεζαρίες και 
ούτω καθεξής.

 Εποξειδικά δάπεδα με χαλίκι. Χρησιμοποιούνται κυρίως για διακοσμητικές 
εφαρμογές ωστόσο είναι πιο περίπλοκο ως διαδικασία εφαρμογής. Έχουν και 
αυτά καλές αντιολισθητικές ιδιότητες.

 Εποξειδικά δάπεδα από σύντριμμα (μωσαϊκό). Επίσης διακοσμητικά 
εποξειδικά δάπεδα και χρησιμοποιούνται κυρίως σε μεγάλους χώρους.

 Εποξειδικά αντιστατικά δάπεδα. Χρησιμοποιούνται σε ευαίσθητες περιοχές 
όπου δεν πρέπει στο περιβάλλον να υπάρχει καθόλου στατικός ηλεκτρισμός.

 Εποξειδικά δάπεδα σε νιφάδες (flecks). Τα δάπεδα αυτά αποτελούνται σε 
μεγάλο βαθμό από χρωματιστές νιφάδες που τα καθιστούν κατάλληλα για 
διακοσμητικές εφαρμογές. Οι νιφάδες αποδίδουν επίσης μια ελαφρώς τραχιά 
επιφάνεια με καλές αντιολισθητικές ιδιότητες, ενώ υπάρχουν σε διαφορετικά 
χρώματα και μπορούν να αναμιχθούν σύμφωνα με τις επιθυμίες.

http://www.euroreline.gr/index.php/epokseidika-dapeda


Χυτά 
συνθετικά 
δάπεδα
Στο βίντεο που ακολουθεί θα 

δούμε μια απλή εφαρμογή 

εποξειδικής βαφής σε 

υπόβαθρο τσιμέντου με 

πινέλο και ρολό.

"How to Epoxy Coat a Garage Floor" Πηγή: This Old House

http://youtu.be/wBeUWXvK0nU


Χυτά 
συνθετικά 
δάπεδα
Στο βίντεο που ακολουθεί θα 

δούμε την εφαρμογή ενός 

δαπέδου πολυουρεθάνης

χωρίς διαλύτες, με ικανότητα 

γεφύρωσης ρωγμών, υψηλής 

αντοχής και ελαστικότητας. Η 

εφαρμογή του μίγματος 

γίνεται με σπάτουλα.

"mjh sika resin floor" Πηγή: michael haggerty

http://youtu.be/-j1-BHZKZD0


Χυτά 
συνθετικά 
δάπεδα
Στο βίντεο που ακολουθεί θα 
δούμε την εφαρμογή υγρής 
μεμβράνης στεγανοποίησης 
πολυουρεθάνης με διαλύτες. 
Παράλληλα βλέπουμε και την 
εφαρμογή υγρού 
αυτοεπιπεδούμενο υλικού, σε 
αντίθεση με το προηγούμενο 
βίντεο.

“Sika - Premium Balcony System Sikafloor 405" Πηγή: Imagestormstudios

http://youtu.be/un6iAMqY6_c


Χυτά 
συνθετικά 
δάπεδα
Στο βίντεο που ακολουθεί θα 

δούμε την εφαρμογή 

εποξειδικού δαπέδου τριών 

στρώσεων με μεταλλικό εφέ 

και πρόσμικτο χαλαζιακής

άμμου σε εσωτερικό χώρο, με 

στόχο ένα ιδιαίτερο αισθητικό 

αποτέλεσμα.

“ADVACOAT Metallic Polyaspartic Flooring" Πηγή: ADVACOAT - Polyaspartic Concrete Coatings

http://youtu.be/Mtt79aN18WY


Χυτά 
συνθετικά 
δάπεδα
Στο βίντεο που ακολουθεί θα 

δούμε την εφαρμογή 

εποξειδικού δαπέδου με 

νιφάδες.

“TruCrete - How to install one day concrete flake Garage Floor Paint" Πηγή: TruCrete Decorative & Stamped Concrete

http://youtu.be/hXHKkJEAv8c


Μικτά (ειδικά) 
δάπεδα
Στο βίντεο που ακολουθεί 

θα δούμε την εφαρμογή 

αθλητικού δαπέδου με 

επίστρωση ελαστικού 

ρολού, επικάλυψη από 

εποξειδικό δάπεδο και 

βαφή.

“EPI Sports & Rubber installation of polyurethane indoor sport floor" Πηγή: EPIsportsBV

http://youtu.be/rK2FlmMXLaA


Μικτά (ειδικά) 
δάπεδα
Στο βίντεο που ακολουθεί 

θα δούμε την εφαρμογή 

εξωτερικού δαπέδου για 

στίβο με επίστρωση 

ελαστικού ρολού, 

επικάλυψη από εποξειδικό

δάπεδο και αντιολισθηρή

νιφάδα.

“EPI Sports & Rubber installation " Πηγή: EPIsportsBV
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