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Δίλαη απαξαίηεην λα δηαβάζεηε ην εγρεηξίδην απηφ γηα ηελ αζθάιεηά ζαο θαη 
ηελ απνθπγή πηζαλψλ αηπρεκάησλ. 

Ρα θνπθψκαηα πνπ ζαο έρνπκε παξαδψζεη θαη εγθαηαζηήζεη είλαη ζπκβαηά 
κε ηελ Δπξσπατθή Νδεγία 89/106/CE θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ θαλφλα 

πξντφληνο UNI EN 14351-1: Ηνπλίνπ 2007 
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1-ΔΙΑΓΧΓΗ 
 

Ρα έγγξαθα απηά παξέρνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε  

ρξήζε θαη ηε ζπληήξεζε ησλ θνπθσκάησλ πνπ αγνξάζαηε. 
Ζ θαιή ιεηηνπξγία θαη ε δηάξθεηα δσήο ησλ θνπθσκάησλ ζα εμαξηεζνχλ 

απφ ηελ θαιή ζπληήξεζε θαη ηελ πξνζεθηηθή ρξήζε ηνπο. 
Νη πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχλ ηνλ ρξήζηε ησλ θνπθσκάησλ κε ζθνπφ λα 
ηνπ παξαζρεζνχλ: 
 ηα θπξηφηεξα ηερληθά ζηνηρεία 
 ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ηηο παξεκβάζεηο ηαθηηθήο ζπληήξεζεο 
θαη ηηο δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο 
 

 

ΡΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΑΡΝ ΚΑΕΗ ΚΔ ΡΑ ΠΛΖΚΚΔΛΑ ΡΝ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ 

ΦΙΑΠΠΝΛΡΑΗ ΠΔ ΞΟΝΠΗΡΝ ΚΔΟΝΠ ΓΗΑ ΝΙΖ ΡΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΕΥΖΠ 

ΡΥΛ ΘΝΦΥΚΑΡΥΛ. 

1.1 ΑΝΑΦΟΡΔ  ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 

Ρα θνπθψκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην Δγρεηξίδην απηφ είλαη ζπκβαηά κε ηελ 
Θνηλνηηθή Νδεγία 89/106/CE θαη εηδηθά  κε ην ζπγθεθξηκέλν ελαξκνληζκέλν 

θαλφλα ηνπ πξντφληνο UNI EN 14351-1: Ηνπλίνπ 2007.  
Ζ βηβιηνγξαθία ζπλνδεχεηαη απφ ηηο νδεγίεο γηα ηε ζσζηή ηνπνζέηεζε, ηελ 
θαηάιιειε ζπληήξεζε, ηνλ έιεγρν θαη ελδερνκέλσο ηελ επηζθεπή.  

πελζπκίδνπκε φηη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ζην πξντφλ πνπ θέξεη ήδε ηε 
ζήκαλζε ζα πξέπεη λα αλαθνηλσζνχλ ζηνλ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΖ πξηλ αθφκε 

πινπνηεζνχλ θαη ν ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΖΠ ζα πξέπεη λα ηηο εγθξίλεη. Ζ έιιεηςε 
πξνεγνχκελεο έγθξηζεο ηνπ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΖ ζα έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ 
αθπξφηεηα ησλ θαλνληθψλ φξσλ εγγχεζεο ηνπ πξντφληνο θαη ηεο ζήκαλζεο 

CE.  

1.2 ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Ρν εγρεηξίδην απηφ αθνξά ΘΝΦΥΚΑΡΑ ζπκβαηά κε ηελ Νδεγία 
89/106/ΔΝΘ θαη κε ηνλ θαλφλα UNI EN 10893: 2000 (νδεγίεο ρξήζεο). 

 Απαγνξεχεηαη ε ηξνπνπνίεζε απηήο ηεο βηβιηνγξαθίαο εθ κέξνπο κε 
εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε εμνπζηνδφηεζε 
ηνπ Θνηλνπνηεκέλνπ Νξγαληζκνχ.  

 Ρν Δγρεηξίδην εθζέηεη ηε δνκή ησλ θνπθσκάησλ ππφ ηηο ζπλζήθεο 
θαηαζθεπήο ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο ηερληθήο θαηάζηαζεο ηε ζηηγκή ηεο 

εκπνξεπκαηνπνίεζήο ηνπο. 
 Ν ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΖΠ επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο εθζπγρξνληζκνχ 

ηεο παξαγσγήο ηνπ θαη ηεο παξνχζαο βηβιηνγξαθίαο ρσξίο ηελ ππνρξέσζε 
εθζπγρξνληζκνχ ησλ πξνγελέζηεξσλ πξντφλησλ θαη ζηνηρείσλ. 

 Ζ βηβιηνγξαθία απηή  θαη ηα ζρεηηθά ζπλεκκέλα πξέπεη λα 

θπιάζζνληαη επηκειψο ζε πξνζηηφ κέξνο, γλσζηφ ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο 
γηα λα κπνξνχλ αλά πάζα ζηηγκή λα ηε ζπκβνπιεπηνχλ. 

 Ζ βηβιηνγξαθία απηή απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ησλ 
θνπθσκάησλ, ηα νπνία ζπλνδεχεη ζε πεξίπησζε πψιεζεο ζε ηξίηνπο. 
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1.3 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΜΔΣΑ ΣΗΝ 
ΠΧΛΗΗ 

Γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα παξνπζηαζηεί ζηα θνπθψκαηα ζηε δηάξθεηα ηεο 
πεξηφδνπ εγγχεζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ηεο απεπζπλζείηε ζην ηκήκα 

ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΖ. 

 

Ν ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΖΠ 

Υξάξην: 
απφ  Γεπηέξα έσο Ξαξαζθεπή 

απφ ηηο 8.00 έσο ηηο 12.00 θαη απφ ηηο  

14.00 έσο ηηο 18.00                                                              
 

 

                                                                             

 

1.4 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΧΛΗΗ 

1. Ρν πξντφλ απηφ πξνκεζεχεηαη κεηά απφ ηηο πξνβιεπφκελεο δνθηκέο θαη, 
ζε πεξίπησζε παξαγγειίαο ηδηψηε, ε εγγχεζε ηζρχεη γηα 24 κήλεο απφ ηελ 

εκεξνκελία έθδνζεο ηηκνινγίνπ φηαλ ηε θξνληίδα ηεο εγθαηάζηαζεο 
αλαιακβάλεη ν ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΖΠ θαη/ή ην εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ ηνπ. 
Πε πεξίπησζε πξνκήζεηαο ζε επηρεηξήζεηο, ην πξντφλ πξνκεζεχεηαη κεηά 

απφ ηηο πξνβιεπφκελεο δνθηκέο θαη θαιχπηεηαη απφ εγγχεζε 12 κελψλ απφ 
ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ, φηαλ ηε θξνληίδα ηεο 

εγθαηάζηαζεο αλαιακβάλεη ν ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΖΠ θαη/ή ην εμνπζηνδνηεκέλν 
πξνζσπηθφ ηνπ. 
2. Ζ εγγχεζε απηή ηζρχεη απνθιεηζηηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αγνξαζηήο 

ηεξήζεη πηζηά ηνπο ζπκβαηηθνχο θαη δηνηθεηηθνχο φξνπο θαη φηαλ ε 
εγθαηάζηαζε θαη ε ρξήζε γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Δγρεηξηδίνπ 

ρξήζεο ηνπ πξντφληνο. Βάζεη απηήο ηεο εγγχεζεο  ν ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΖΠ 
δεζκεχεηαη λα πιεξνί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ λφκνπ γηα ηα εμαξηήκαηα εθείλα 
πνπ είλαη εμ αξρήο ειαηησκαηηθά. Ζ γλσκάηεπζε ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ 

πνπ εμνπζηνδνηείηαη απφ ηνλ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΖ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πξντφληνο 
ζα είλαη αδηακθηζβήηεηε.  

3. Πηε δηάξθεηα ησλ πεξηφδσλ εγγχεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζεκείν 1, ν 
ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΖΠ δεζκεχεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ή λα επηζθεπάζεη φια ηα 
εμαξηήκαηα  πνπ πξνθχπηνπλ εμ αξρήο ειαηησκαηηθά ιφγσ ειαηηψκαηνο 

θαηαζθεπήο, ελψ απνθιείεηαη ε απνθαηάζηαζε δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη 
απφ αζέηεζε ησλ νδεγηψλ ηνπ Δγρεηξηδίνπ  θαη θαθή κεηαρείξηζε ηνπ 

πξντφληνο. 
4.  Ζ εγγχεζε δελ θαιχπηεη θάζε θαη νπνηαδήπνηε επζχλε γηα άκεζεο ή 
έκκεζεο δεκηέο ζε αλζξψπνπο πνπ πξνθαινχληαη απφ αλάξκνζηε ρξήζε ή 

ζπληήξεζε ηνπ πξντφληνο.  
5. Γελ θαιχπηνληαη απφ ηελ εγγχεζε ηα εμαξηήκαηα θαη/ή ηα κέξε πνπ 

ιφγσ ηεο ρξήζεο ηνπο πθίζηαληαη θζνξέο, φπσο π.ρ.: ηδάκηα, κεληεζέδεο, 
ξνδάθηα, πείξνη.  
6. Γελ θαιχπηνληαη απφ ηελ εγγχεζε  ηα εμαξηήκαηα θαη/ή ηα κέξε πνπ 

είλαη ειαηησκαηηθά ιφγσ ακέιεηαο  ή απεξηζθεςίαο ζηε ρξήζε, ιφγσ 
ιαλζαζκέλεο θαη/ή κε ζπκβαηήο κε ηηο νδεγίεο ηνπ Δγρεηξηδίνπ 

εγθαηάζηαζεο ή ζπληήξεζεο, επίζεο ιφγσ ζπληήξεζεο ή παξέκβαζεο κε 
εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζσπηθνχ, ιφγσ κεηαθνξάο ρσξίο ηηο δένπζεο 

☞ 

ΑΛ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΖΠΔΡΔ ΚΔ ΡΝΛ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΖ ΠΖΚΔΗΥΠΡΔ ΡΑ 
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΥΛ ΘΝΦΥΚΑΡΥΛ ΞΝ ΑΛΑΦΔΟΝΛΡΑΗ ΠΡΑ ΔΓΓΟΑΦΑ ΡΖΠ 
ΞΥΙΖΠΖΠ.  

 
 
 

 
 

ΠΦΟΑΓΗΓΑ 
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πξνθπιάμεηο ή, ηέινο, γηα αηηίεο πνπ δελ κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ κε 
ειαηηψκαηα θαηαζθεπήο ηνπ πξντφληνο θαη/ή κε ηνλ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΖ.   

7. Ν ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΖΠ δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ δεκηέο πνπ 
κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ άκεζα ή έκκεζα ζε αλζξψπνπο ή αληηθείκελα απφ 

ηελ αζέηεζε φισλ ησλ νδεγηψλ ηνπ Δγρεηξηδίνπ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ 
πξντφληνο. 
8. Δλλνείηαη φηη νη φξνη ηεο εγγχεζεο  γίλνληαη ζησπεξά απνδεθηνί κε ηελ 

παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο. 

9. Πε πεξίπησζε εκπνξηθψλ ζρέζεσλ πνπ ξπζκίδνληαη απφ ην ΛΓ 206 ηεο 

6.09.05 ην  Γηθαζηήξην αξκφδην γηα ηελ επίιπζε δηαθνξψλ είλαη εθείλν πνπ 
βξίζθεηαη ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ θαηαλαισηή (άξζξν 63). 

Γηα ηηο ζρέζεηο πνπ δελ ζπγθαηαιέγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 
παξαπάλσ Λνκνζεηηθνχ Γηαηάγκαηνο ην αξκφδην Γηθαζηήξην είλαη εθείλν 
πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ηφπν ηεο λφκηκεο έδξαο ηνπ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΖ.  
 

2. ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΔΛΗΘΝ ΣΑΟΑΘΡΖΟΑ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖ 

ΣΟΖΠΖ ΜΙΗΛΥΛ ΘΝΦΥΚΑΡΥΛ 

Ξξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε, φηαλ νη εξγαζίεο ηνπ 

θηηζίκαηνο ηνπ ζπηηηνχ βξίζθνληαη ζηα ηειεηψκαηα, πξέπεη λα εθηζηήζεηε 
κέγηζηε πξνζνρή λα κελ ιεξσζνχλ ηα θνπθψκαηα κε επηζεηηθά πξντφληα 

(θνλίακα, αζβέζηεο, βεξλίθηα, κνλσηηθά, θιπ) επεηδή ε αθαίξεζή ηνπο 
κπνξεί λα είλαη δχζθνιε θαη λα πξνθαιέζεη κφληκα  ειαηηψκαηα γηα ηα 
νπνία ν ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΖΠ δελ αλαιακβάλεη νπδεκία επζχλε. Ξξηλ απφ ηελ 

ρξήζε πξέπεη λα δηεμαρζνχλ νη παξαθάησ έιεγρνη γεληθνχ ραξαθηήξα: 

 Λα ειεγρζεί φηη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ θνπθσκάησλ δελ 

ΞΑΟΔΚΞΝΓΗΕΔΡΑΗ απφ θαλέλα μέλν ζψκα   

 Λα ειεγρζεί φηη φια ηα εμαξηήκαηα είλαη ζπλδεδεκέλα θαη 

ηνπνζεηεκέλα ζσζηά θαη ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά. 

 

2.1 Η ΧΣΗ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΚΟΤΦΧΜΑΣΧΝ ΚΑΙ Ο ΔΞΑΔΡΙΜΟ ΣΧΝ 
ΥΧΡΧΝ  
Ζ πνηφηεηα ηνπ αέξα ζην εζσηεξηθφ ελφο ζπηηηνχ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα 
ηελ επεμία ησλ ελνίθσλ. Ξξάγκαηη ε παξνπζία θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ 
αλζξψπσλ ζε θιεηζηνχο ρψξνπο δεκηνπξγνχλ ζθφλε, απμάλνπλ ηε 

ζπγθέληξσζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα  θαη πδξαηκψλ, κεηψλνληαο 
ηαπηφρξνλα ηελ πνζφηεηα νμπγφλνπ. Ζ κε ζσζηή ηζνξξνπία απηψλ ησλ 

ζηνηρείσλ (αθάζαξηνο αέξαο) πξνθαιεί αίζζεζε θφπσζεο, θαηάζιηςεο, 
έιιεηςε ζπγθέληξσζεο, αθφκα θαη αιιεξγηθέο αιινηψζεηο. 

Ρα θνπθψκαηα πνπ παξάγνληαη κε ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο θαη ηα λέα 
εμαξηήκαηα δεκηνπξγνχλ απφιπηε κφλσζε ησλ ρψξσλ απφ ην εμσηεξηθφ 
πεξηβάιινλ θαη ζπλεπψο ε αιιαγή ηνπ αέξα, γηα λα ππάξρεη  πάληα αέξαο 

θαιήο πνηφηεηαο θαη ζε επαξθή πνζφηεηα, επηηπγράλεηαη κφλν κε θαιφ 
εμαεξηζκφ. Γηα ην ιφγν απηφ ν ειεγρφκελνο εμαεξηζκφο είλαη ζεκειηψδνπο 

ζεκαζίαο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηεξεζνχλ νη δηαδηθαζίεο ρξήζεο ησλ 
θνπθσκάησλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο επνρέο, φπσο ζπληζηά ν 
ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΖΠ.  
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πλήζσο δελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα επεηδή ην ζπίηη αεξίδεηαη ζπρλά, θπξίσο γηα λα 

αληηκεησπηζζνύλ νη ςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο. Τπελζπκίδνπκε όηη, όηαλ έμσ ε 
ζεξκνθξαζία είλαη ςειόηεξε από ηε ζεξκνθξαζία ζην εζσηεξηθό ηνπ ζπηηηνύ ηα 

παξάζπξα ή ηα παηδνύξηα ζα πξέπεη λα είλαη θιεηζηά γηα λα κελ κπεη ν ήιηνο. Έηζη νη 
ηνίρνη, πνπ θαλνληθά είλαη πην δξνζεξνί, ζα ζπκβάινπλ ζηε δηαηήξεζε δξνζεξόηεξνπ 
πεξηβάιινληνο. Αληίζεηα, ζηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο όηαλ θαηεβαίλεη ε εμσηεξηθή 
ζεξκνθξαζία, ζα πξέπεη λα αλνίμνπκε ηα παξάζπξα γηα λα δξνζηζηεί ηόζν ν αέξαο όζν 
θαη νη ηνίρνη πνπ ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο δεζηάζεθαλ.  
Αλ ηε λύρηα θξνληίδεηε λα  θαηεβάζεηε ηε ζεξκνθξαζία ησλ ηνίρσλ, ζηε δηάξθεηα ηεο 
εκέξαο ζα εθπέκπνπλ δξνζηά. 

 

Υ
Δ
Ι
Μ

Χ
Ν

Α

 

Γηα ηελ απνθπγή απώιεηαο ελέξγεηαο, ζπλήζσο ην ζπίηη αεξίδεηαη ιηγόηεξν θαη ζπρλά 
κε ιάζνο ηξόπν. Πάλησο, είλαη απαξαίηεην λα αεξηζηεί ην ζπίηη θαη ηελ επνρή απηή 
γηαηί πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε όηη ζε έλα θαηνηθεκέλν ζπίηη παξάγεηαη κεγάιε 
πνζόζηεηα πδξαηκώλ, πνπ πξέπεη λα εμαιεηθζνύλ (βι. Πίλαθα 1). 
Η ππεξβνιηθή πγξαζία ηνπ άεξα (πάλσ από ην 65%) πξνθαιεί πξνβιήκαηα θπξίσο ην 
ρεηκώλα, όηαλ νη πδξαηκνί ζπκππθλώλνληαη ζε επαθή κε ηνπο θξύνπο ηνίρνπο ηεο 
εμσηεξηθήο επηθάλεηαο θαη πεξλνύλ από ηελ θαηάζηαζε ηνπ αηκνύ ζηελ πγξή 
θαηάζηαζε. 
Έηζη παξαηεξνύκε όηη ηα ηδάκηα ζηάδνπλ θαη δεκηνπξγνύληαη κνύριεο ζηηο γσλίεο ησλ 
πην θξύσλ ηνίρσλ, πξνθαιώληαο δεκηά ηόζν ζηελ αηζζεηηθή όςε ηνπ ζπηηηνύ όζν θαη 
ζηελ πγεία. Σα ζπόξηα  ηεο κνύριαο κπνξεί πξάγκαηη λα είλαη ηνμηθά γηα ηνλ άλζξσπν 
θαη λα πξνθαινύλ αιιεξγείεο θαη αζζέλεηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο. 
Επηπιένλ, ε ππεξβνιηθή πγξαζία κπνξεί λα απνξξνθεζεί από ην μύιν ησλ επίπισλ 
θαη ησλ θνπθσκάησλ, πξνθαιώληαο πξνβιήκαηα κεηαβνιήο ησλ δηαζηάζεσλ θαη 
απνθόιιεζεο ησλ βεξληθηώλ.   
Σα θαηλόκελα απηά πνπ ιύλνληαη ζπρλά κε ην ζσζηό εμαεξηζκό, είλαη ηδηαίηεξα 
αηζζεηά όηαλ νη εμσηεξηθνί ηνίρνη δελ έρνπλ θαιή κόλσζε θαη ην ζπίηη δελ ζεξκαίλεηαη 
θαιά. Αθόκε θαη όηαλ ε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ αέξα είλαη παξά πνιύ ρακειή, 
ρακειόηεξε ηνπ 40%, κπνξεί λα είλαη βιαβεξή επεηδή επλνεί ηνλ πνιιαπιαζηαζκό 
κεξηθώλ βαθηεξηδίσλ θαη ηώλ πνπ επζύλνληαη γηα ηηο αζζέλεηεο ησλ βξόγρσλ, 
μεξαίλνπλ ηνπο βιελλνγόλνπο πκέλεο θαη πξνθαινύλ ειεθηξνζηαηηθέο εθθελώζεηο. 

 
 
 Πίνακας 1: ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΤΓΡΑΣΜΟΤ Δ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ 
 

ΡΝΞΝΠ / ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

κπάλην ζηε κπαληέξα 1.100 γξ/κπάλην 

ληνπδ 1.700 γξ/ληνπδ 

πηάην ηαρείαο παξαζθεπήο 400-500 γξ/ψξα βξαζίκαηνο  

πηάην ρξνλνβφξαο παξαζθεπήο 450-900 γξ/ψξεο βξαζίκαηνο 

Ξιπληήξην πηάησλ 200 γξ/πιχζε 

            Ξιπληήξην ξνχρσλ 200-350 γξ./πιχζε 

Αλζξψπηλεο 
δξαζηεξηφηεηεο 

Πηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ 40-50 γξ/ψξα 

Νηθηαθέο εξγαζίεο 90 γξ/ψξα 

Θνπηαζηηθή 
δξαζηεξηφηεηα 

175 γξ/ψξα 
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Πε κηα θαηνηθία 4 αηφκσλ εηζάγνληαη θαζεκεξηλά ζηνλ αέξα πεξίπνπ 10 
ιίηξα λεξφ ζε κνξθή αηκνχ. 

Ππλεπψο, είλαη βαζηθήο ζεκαζίαο ν ζσζηφο εμαεξηζκφο. Βέβαηα ην ρεηκψλα 
ν εμαεξηζκφο ζπλεπάγεηαη πξνζπάζεηα κέγηζηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ απσιεηψλ 

ελέξγεηαο. 
Πηνλ Ξίλαθα 2 αλαγξάθεηαη ε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ζπληζηάηαη γηα ηελ 
πιήξε αιιαγή ηνπ αέξα ζε δσκάηην κεηξίσλ δηαζηάζεσλ φπνπ ππάξρεη 

παξάζπξν κε ζηάληαξλη δηαζηάζεηο 125x125 εθ. πσο παξαηεηείηαη, ε 
βέιηηζηε ιχζε, ηδίσο ην ρεηκψλα, είλαη ην άλνηγκα παξαζχξσλ ζε ξεχκα 

αέξα γηα 4-6 ιεπηά, πεξηνξίδνληαο ή παξαηείλνληαο ην ρξφλν αλάινγα κε 
ηηο δηαζηάζεηο θαη ηνλ αξηζκφ παξαζχξσλ πνπ ππάξρνπλ ζην δσκάηην. Κε 
ηνλ ηξφπν απηφ ζα επηηεπρζεί πιήξεο αιιαγή ηνπ αέξα κε ειάρηζηε 

απψιεηα ελέξγεηαο.  

Ξξάγκαηη, κε ηνλ ηξφπν απηφ νη ηνίρνη, ηα έπηπια θαη ην πάησκα ζα 

δηαηεξήζνπλ ηελ ζεξκφηεηά ηνπο θαη κφιηο ζα θιείζεηε μαλά ην παξάζπξν 
ζα επαλέιζεη ε αξρηθή ζεξκνθξαζία κέζα ζε ιίγα ιεπηά. Νη ρψξνη φπνπ 

παξάγεηαη κεγαιχηεξε πνζφηεηα πδξαηκψλ (κπάλην θαη θνπδίλα) ζα πξέπεη 
λα αεξίδνληαη κε ην ζχζηεκα απηφ 2-3 θνξέο εκεξεζίσο. Ξξνζνρή φκσο! 
‘Νηαλ θάλεη πεξηζζφηεξν θξχν πξέπεη λα απνθχγεηε λα αθήλεηε 

πεξηζζφηεξν ρξφλν ηα παξάζπξα αλνηθηά γηα λα κελ κπεη παξά πνιχ πγξφο 
αέξαο θαη θπξίσο γηα λα απνθχγεηε λα θξπψζνπλ παξά πνιχ νη ηνίρνη. 
Αλ, θαηά ηελ αιιαγή ηνπ αέξα, νη ηνίρνη θξπψζνπλ ζα έρεηε κεγαιχηεξε 
ζπγθέληξσρε πδξαηκψλ ζηηο γσλίεο. 
 
Πίνακας 2: ΥΡΟΝΟ  ΠΟΤ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΔΡΑ 
  

ΚΟΤΦΧΜΑΣΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 

Θιεηζηά παξάζπξα παιαηνχ ηχπνπ  (ρσξίο 
ιάζηηρα) 

1 - 4 ψξεο 

Θιεηζηά παξάζπξα λένπ ηχπνπ (κε ιάζηηρα) 15 - 36 ψξεο 
 

Αλνηθηφ 
παξάζπξν 

 

ζε ξεχκα αέξα 
 

4 - 7 ιεπηά 

ρσξίο ξεχκα αέξα Ιηγφηεξν απφ  4 ιεπηά 

Ππλεπψο, γηα ην ζσζηφ εμαεξηζκφ ην ρεηκψλα, πξέπεη λα αεξίδεηε ην 

δσκάηην (θπξίσο ην ππλνδσκάηην) αθήλνληαο ην παξάζπξν ηειείσο 
αλνηθηφ ζε ξεχκα  γηα 4 ιεπηά. Πηα ζπίηηα λέαο θαηαζθεπήο ή πξφζθαηεο 

επηζθεπήο, είλαη βαζηθφ λα αεξίδνληαη νη ρψξνη δηάθνξεο θνξέο ζηε 
δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο παξαπάλσ ππνδείμεηο σο 

πξνο ηηο επνρέο ηνπ ρξφλνπ. 
Πηηο νηθνδνκέο απηέο ζα κπνξνχζε λα παξαηεξεζνχλ πνιχ ζπρλά ςειέο 
ηηκέο πγξαζίαο, εηδηθά φηαλ ηα βαςίκαηα ησλ ηνίρσλ θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ 

δαπέδσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ παξαζχξσλ 
θαη ιίγν πξηλ παξαδνζεί ην δηακέξηζκα ζηνλ πειάηε. 

Ξξάγκαηη, ηα νηθνδνκηθά πιηθά ζπγθξαηνχλ γηα πνιινχο κήλεο κεγάιε 
πνζφηεηα λεξνχ, πνπ πξέπεη λα απνβιεζεί γηα λα απνθεπρζεί ε δεκηνπξγία 
κνχριαο θαη  αλζπγηεηλψλ ρψξσλ.  
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3. Ζ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΡΥΛ ΘΝΦΥΚΑΡΥΛ 
3.1 ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΡΖΠ ΒΑΚΚΔΛΖΠ ΔΞΗΦΑΛΔΗΑΠ 

 

Έρεηε αγνξάζεη θνπθψκαηα απφ βακκέλν μχιν θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα 
πξέπεη λα πξνβείηε ηαθηηθά γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηφζν απφ 
άπνςε αηζζεηηθήο φζν θαη ιεηηνπξγηθήο,  ζε απιφ θαζαξηζκφ θαη 
ζπληήξεζε. Γηα λα θαζνξηζηνχλ ηα ηαθηά δηαζηήκαηα απηψλ ησλ 
παξεκβάζεσλ είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδεηε φηη  ε λφηηα ζέζε ησλ 
θνπθσκάησλ είλαη θαιχηεξε απφ ηε βφξεηα θαη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 
πνηθηιία ησλ αξρηηεθηνληθψλ ιχζεσλ πνπ επέιεμε ν ζρεδηαζηήο, ηα 
θνπθψκαηα είλαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν εθηεζεηκέλα ζηε δξάζε ησλ 
αηκνζθαηξηθψλ θαηλνκέλσλ. Ππλεπψο γηα ηελ ηαθηηθφηεηα ησλ 
παξεκβάζεσλ ζπληήξεζεο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη κεηαβιεηέο 
απηέο. Ππγθεθξηκέλα, ηα θνπθψκαηα πνπ εθηίζεληαη ζην λφην θαη 
βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν κε ην παξαπέηαζκα ζα πξέπεη λα ειεγρζνχλ 
θαη λα ζπληεξεζνχλ ζπρλφηεξα ζε ζρέζε κε ηα θνπθψκαηα πνπ εθηίζεληαη 
ζην βνξξά θαη/ή πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ πηεξχγην ηνπ ηνίρνπ. Κε ηα 
δεδνκέλα απηά, ζπληζηάηαη πξνζεθηηθή αλάγλσζε ησλ φζσλ αλαθέξνληαη 
ζην θεθάιαην 3.2 γηα ηνλ εχζηνρν πξνγξακκαηηζκφ ησλ  ρξνληθψλ 
δηαζηεκάησλ. 

 

 

 

 
 

 

 

 

ΔΞΗΦΑΛΔΗΑΘΝΠ 

ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ 

Η βξνρή αλαηαθαηεκέλε κε θαπζαέξην δεκηνπξγεί νμύηεηα πνπ είλαη ζε 
ζέζε λα δηαβξώζεη νπνηνδήπνηε πιηθό. Ο πξνζεθηηθόο κεληαίνο 
θαζαξηζκόο παξαγθσλίδεη απηό ην πξόβιεκα θαη επηηξέπεη ηε 
καθξόρξνλε δηαηήξεζε ηεο αηζζεηηθήο όςεο  θαη ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο 
πξνζηαηεπηηθήο ηαηλίαο ηνπ βεξληθηνύ. Γηα ηνλ επηθαλεηαθό θαζαξηζκό 
ρξεζηκνπνηνύληαη καιαθά θαη θαζαξά παληά κε δηάιπκα λεξνύ θαη 
απνξξππαληηθνύ (1 θνπηαιηά ζε 5 ιίηξα λεξνύ) κε ηε βνήζεηα εηδηθώλ 
πξντόλησλ πνπ ζπληζηώληαη από ηνλ παξαζθεπαζηή ηνπ βεξληθηνύ.  

ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΡΥΛ 

ΚΖΣΑΛΗΠΚΥΛ 

Γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ κεραληζκώλ επαξθεί ριηαξό λεξό θαη έλα παλί, 
θαηά πξνηίκεζε καιαθό. 
 

 
 

 

 
ΓΗΝΟΘΥΠΔΗΠ 
ΒΑΦΖΠ 
 

Οη δηνξζώζεηο ηεο βαθήο είλαη πνιύ απιή εξγαζία πνπ πξνβιέπεη ηελ 
επάιεςε λέαο ζηξώζεο βεξληθηνύ κε ην πηλέιν ζηα ζεκεία όπνπ 
παξαηεξείηαη μεθινύδηζκα ηεο αξρηθήο ζηξώζεο πξηλ από πηζαλή 
εηζρώξεζε ηνπ λεξνύ κε επαθόινπζε θζνξά ηνπ μύινπ. Η εξγαζία 
απηή απαηηεί κόλν ιίγα ιεπηά θάζε ρξόλν, αιιά επηηξέπεη λα δηαηεξεζεί 
ε ζηξώζε ηνπ βεξληθηνύ ζε ηέιεηα θαηάζηαζε θαη λα απνθεπρζνλ 
επηζθεπέο πνιύ πεξηζζόηεξν θνπηαζηηθέο θαη δαπαλεξέο. 
Πξαγκαηνπνηείηαη θάζε θνξά πνπ ρξεηάδεηαη. 

 

 

ΡΑΘΡΗΘΖ 

ΑΛΑΛΔΥΠΖ 

Η ηαθηηθή αλαλέσζε είλαη ε εξγαζία κε ηελ νπνία πεξλάκε λέα ζηξώζε 
βεξληθηνύ ζε όιε ηελ επηθάλεηα ησλ θνπθσκάησλ. Αλ νη δηνξζώζεηο 
εθηειέζηεθαλ ζσζηά, ε εξγαζία απηή δελ ζα είλαη απαξαίηεηε πξηλ απν 
3-5 ρξόληα από ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θνπθσκάησλ αλάινγα κε ηνλ ηύπν 
ηνπο, ηελ έθζεζε θαη ηνλ θύθιν βαθήο πνπ εθάξκνζε ν θαηαζθεπαζηήο 
ηνπο.  

ΚΙΝΔΤΝΟ !!! 
ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ Η ΕΚΘΕΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΑΡΑΘΤΡΑ ΟΣΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΣΑ 

ΔΕΝ ΤΝΙΣΑΣΑΙ Ο ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΜΕ ΤΚΕΤΗ ΑΣΜΟΤ 
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Θάζε θνξά πνπ θαζαξίδεηε ηελ επηθάλεηα είλαη ζεκαληηθφ λα ειεγρζεί ε 
θαηάζηαζε ηεο ζηξψζεο βεξληθηνχ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε βξνρή θαη ν 

ήιηνο επεξεάδνπλ ην βεξλίθη, αιινηψλνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη 
ειαηηψλνληαο ην πάρνο ηνπ κέρξη πνπ ζα γίλεη ηφζν ιεπηφ πνπ δελ ζα 

κπνξεί πιένλ λα πξνζηαηεχεη ην μχιν.   
Πηα θαηλφκελα απηά πξέπεη λα πξνζηεζνχλ ην ραιάδη θαη ελδερφκελεο 
κεραληθέο θζνξέο πνπ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ πξνθαινχλ ξαγίζκαηα 

ζηε ζηξψζε ηνπ βεξληθηνχ θαη  δεκηνπξγνχλ θελά. 
Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο ην λεξφ εηζρσξεί γξήγνξα ζην μχιν θζείξνληαο ηα 

θνπθψκαηα. Γηα ηελ απνθπγή απηήο ηεο θζνξάο επηβάιιεηαη άκεζε 
παξέκβαζε, βάθνληαο έγθαηξα ηα θζαξκέλα ζεκεία.  
Θα απνθεπρζνχλ έηζη κεηαγελέζηεξεο, πην θνπηαζηηθέο θαη δαπαλεξέο 

δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο. 
Ππγθεθξηκέλα, πξέπεη λα ειεγρζνχλ ηα πην εθηεζεηκέλα ζεκεία, φπσο ην 

ηξίην θαηψηεξν ζεκείν ζην εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ παξαζχξνπ, θπξίσο ζηα 
θνπθψκαηα πνπ βιέπνπλ λφηηα ή λνηην-δπηηθά. 
 

3.2 ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΙΑ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 
 

Ξψο 
εληνπίδεηαη ε 

ζσζηή 
ρξνληθή 

ζηηγκή γηα 
ηελ 

αλαλέσζε; 
 

 
Όηαλ ε ζηξώζε ηνπ βεξληθηνύ έρεη γίλεη ΛΕΠΣΟΣΕΡΗ θαη ΣΡΑΥΕΙΑ ζηελ αθή 
ελώ ηαπηόρξνλα έρεη ράζεη ηελ αξρηθή ηεο γπαιάδα (ζπλήζσο όρη πξηλ από 
3-5 ρξόληα). 
Πξάγκαηη, ε αλαλέσζε γίλεηαη όζν ε ζηξώζε ηνπ βεξληθηνύ είλαη αθόκε 
αθέξαηε γηαηί ηε ζηηγκή απηή ε εγξαζία ζα είλαη εύθνιε θαη γξήγνξε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ξψο γίλεηαη 
ε 

ζπληήξεζε; 

 
1. Καζαξίζηε ηελ επηθάλεηα κε λεξό θαη νπδέηεξν απνξξππαληηθό. 
2. θεπάζηε κε πιαζηηθή απηνθόιιεηε ηαηλία ην δηπιαλό ηδάκη γηα λα 
απνθεπρζνύλ ηόζν  νη ηπραίεο ραξαθηέο  ζηελ πιάθα θαηά ηε ιείλαζε κε 
παιόραξην όζν θαη νη ιεθέδεο από βεξλίθη ιόγσ απξνζεμίαο πάλσ ζηε 
ζηιηθόλε θαη ζην ηδάκη. 
3. Υξεζηκνπνηήζηε παλί ιείαλζεο ή παιόραξην κε θόθθν 280 (ιεπηόθνθθν),  
πεξάζηε κε απηό  όιε ηελ επηθάλεηα γηα λα αθαηξέζεηε ηνπο ιεθέδεο πνπ δελ 
εμαιείθνληαη κε απιό θαζάξηζκα, δηεπθνιύλνληαο ηαπηόρξνλα ηελ επάιεηςε 
ηνπ βεξληθηνύ. 
Καηά ηελ εξγαζία απηή πξνζέμηε λα κελ επηκέλεηε παξά πνιύ ζηηο γσλίεο γηα 
λα κελ αθαηξέζεηε ην ρξώκα. Η πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο έρεη 
νινθιεξσζεί όηαλ είλαη όιε καη θαη νκνηόκνξθε. 
4. Καζαξίζηε ηελ επηθάλεηα από ηε ζθόλε πνπ άθεζε ην παιόραξην 
ρξεζηκνπνηώληαο έλα πγξό παλί ή θπζήμηε κε ην πηζηνιάθη καιιηώλ ζηνλ 
θξύν αέξα. 
5. Πεξάζηε κε ην πηλέιν λέα ζηξώζε βεξληθηνύ. Γηα βέιηηζην απνηέιεζκα 
θξαηήζηε ην πηλέιν ινμά θαηά 45ν θαη βάςηε ηα κεκνλσκέλα θνκκάηηα θαηά 
κήθνο. Πεξλάηε ην βεξλίθη ζε ζθηεξό κέξνο, απνθεύγνληαο όζν ην δπλαηό λα 
δνπιέςεηε ζηνλ ήιην. Δελ πξέπεη λα βάςεηε ζε ζεξκνθξαζίεο θάησ από ηνπο 
10ν. Γηα ηελ επηινγή ηνπ βεξληθηνύ βξείηε ζηε ζπλνδεπηηθή θαξηέια κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ πξντόληνο ην αξρηθό βεξλίθη ή επηθνηλσλήζηε κε ηνλ 
παξαζθεπαζηή γηα λα ζαο δώζεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο.  
6. Δελ πξέπεη λα πεξάζεηε ην βεξλίθη ζηα ιάζηηρα. 
7. Μεηά από ην βάςηκν θιείζηε εξκεηηθά ην θνπηί θαη θξαηήζηε ην αλάπνδα 
γηα λα απνθύγεηε εηζρσξήζεηο αέξα. Σν πηλέιν πξέπεη λα πιπζεί 
απνθιεηζηηθά κε λεξό θαη ζαπνύλη θαη ζηε ζπλέρεηα, αθνύ ην ηπιίμεηε ζε 
ραξηνπεηζέηα, ην αθνπκπάηε πξνζεθηηθά νξηδόληηα. Φπιάμηε ην θνπηί ζε 
δξνζεξό κέξνο, αιιά όρη παγσκέλν θαη καθξηά από ηα παηδηά.  
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Ξξφζζεηνη 
έιεγρνη ζην 

μχιν 

 
Σα μύιηλα θνπθώκαηα είλαη εθηεζεηκέλα ζηα αηκνζθαηξηθά θαηλόκελα θαη 
επνκέλσο επεξεάδνληαη πεξηζζόηεξν από ηνλ ήιην θαη ηε βξνρή. 
Είλαη ινηπόλ ζεκαληηθό λα ηεξεζνύλ νη αθόινπζεο ππνδείμεηο ειέγρνπ θαη 
ζπληήξεζεο ηνπιάρηζηνλ θάζε έμη κήλεο: 
1. Εμαθξηβώζηε όηη ην άλνηγκα/θιείζηκν γίλεηαη εύθνια θαη ρσξίο 
θαηαπόλεζε θαη ελ αλάγθε θαιέζηε έλαλ ηερληθό γηα λα ξπζκίζεη ηνλ 
κεραληζκό αλάξηεζεο. 
2. Ειέγμηε όηη δελ ππάξρνπλ ζηάζηκα βξόρηλα λεξά ή ππνιείκκαηα βξσκηάο 
ζην εζσηεξηθό ηεο θάησ εγθνπήο θαη όηη ηα θύιια είλαη ζε  ζηαζεξή επαθή 
κε ην πιαίζην.  
3. Ειέγμηε ηηο μύιηλεο θεθαιέο, δειαδή ην πάλσ θαη ην θάησ κέξνο ηνπ 
πιαηζίνπ. Σα ζεκεία απηά ζπρλά απνξξνθνύλ βξόρηλν λεξό πνπ πξνθαιεί 
ζπλερή δηαζηνιή θαη ζύζπαζε ηνπ μύινπ. 
Λόγσ ηεο θαηαπόλεζεο απηή είλαη εύθνιν λα ζρεκαηηζηνύλ κηθξέο ξνγκέο 
θαηά κήθνο κεξηθώλ εθαηνζηώλ. Δηνξζώζηε ηηο  κε ην πέξαζκα λέαο 
ζηξώζεο βεξληθηνύ πάλσ ζηα ζεκεία απηά γηα λα παξεκπνδίζεηε ζπλερείο 
δηεηζδύζεηο λεξνύ πνπ δηαβξώλνπλ ην ππνζηήξηγκα θαη πξνθαινύλ ην 
μεθινύδηζκα ηνπ βεξληθηνύ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δμάιεηςε 
ηπρφλ 

μερεηιίζκα-
ηνο ηεο 
ξεηίλεο 

 
 

 
Η ξεηίλε είλαη έλα ζπζηαηηθό  ηνπ μύινπ πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αύμεζε ηεο 
δσήο ηνπ εμσηεξηθά. Μεξηθά είδε μύινπ όπσο ην Douglas, Λάξημ  ή Πεύθν 
πεξηέρνπλ άθζνλεο πνζόηεηεο ξεηίλεο. 
Όηαλ ηα θνπθώκαηα ζεξκαίλνληαη από ηνλ ήιην ε ξεηίλε γίλεηαη πεξηζζόηεξν 
ξεπζηή θαη ηείλεη λα μερεηιίδεη πξνο ηα έμσ, θπξίσο δίπια ζηνπο ξόδνπο, 
ζρεκαηίδνληαο ζηαγνλίδηα ή γξακκέο πάλσ από ην βεξλίθη. 
Σν μερείιηζκα ηεο ξεηίλεο δελ είλαη ειάηησκα θαηαζθεπήο θαη πξέπεη λα ην 
δέρεηαη ν θαηαλαισηήο πνπ επέιεμε λα αγνξάζεη μύιηλα θνπθώκαηα. 
Γηα λα εμαιεηθζνύλ ηα ζεκάδηα ηεο ξεηίλεο ππάξρνπλ δύν ηξόπνη, αλάινγα  
αλ ε ξεηίλε βξίζθεηαη ζε ξεπζηή ε παρύξεπζηε κνξθή. 
1. ηελ πξώηε πεξίπησζε, δειαδή όηαλ ε ξεηίλε κόιηο μερείιηζε θαη είλαη 
αθόκε ξεπζηή, αθαηξείηαη ε ζηαγόλα κε έλα ζπλεζηζκέλν θνπηαιάθη ηνπ 
θαθέ θαη ζηε ζπλέρεηα θαζαξίδεηαη ε επηθάλεηα κε εηδηθό θαζαξηζηηθό πνπ ζα 
ζαο ππνδείμεη ν δηθόο ζαο θαηαζεθπαζηήο. 
2. ηε δεύηεξε πεξίπησζε, όηαλ ε ξεηίλε έρεη ήδε ζθιεξύλεη αξθεηά, είλαη 
πξνηηκόηεξν  λα πεξηκέλεηε ην ρεηκώλα, όηαλ εμ αηηίαο ησλ ρακειώλ 
ζεξκνθξαζηώλ ζα θξπζηαιισζεί θαη ζα κπνξείηε λα ηελ αθαηξέζεηε κε κηα 
μύιηλε κπηεξή βέξγα, όπσο ην ζθαιηζηήξη.   
Όηαλ ε ζεξκνθξαζία πιεζηάδεη ην 0ν C ε ξεηίλε ζα είλαη πνιύ ζθιεξή θαη ζα 
μεθνιιήζεη κε κεγαιή επθνιία ρσξίο ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα. 

 
 

Απψιεηα 
ρξσζηηθψλ 
νπζηψλ ζηε 
δηάξθεηα ηνπ 
θαζαξηζκνχ 

ησλ 
ιαθαξηζκέ-

λσλ 
επηθαλεηψλ 

 
Όηαλ ν παξαγσγόο ηνπ βεξληθηνύ ρξεζηκνπνηεί κεγάιε πνζόηεηα ρξσζηηθώλ 
νπζηώλ  γηα λα ρξσκαηίζεη ην ζκάιην, πηέδνληαο κε ηα ρέξηα ή πεξλώληαο 
έλα ηξαρύ παλί ζηελ επηθάλεηα, κεξηθέο απ’ απηέο ηηο ρξσζηηθέο νπζίεο  
κπνξεί λα μεθνιιήζνπλ θαη λα κείλνπλ ζην παλί πνπ ζα βαθεί έηζη κε ην ίδην 
ρξώκα ησλ θνπθσκάησλ. 
Απηή ε απώιεηα ρξσζηηθώλ νπζηώλ αθνξά κόλν ηελ επηθαλεηαθή ζηξώζε, 
όπνπ ε δηθηύσζε ηεο ηαηλίαο δελ θαηαθέξλεη λα παξάγεη κηα αξθεηά ζηέξεε 
δνκή γηα λα ηηο ζπγθξαηήζεη θαη εκθαλίδεηαη  κόλν κε ηνπο πξώηνπο 
θαζαξηζκνύο. Απηέο νη ρξσζηηθέο νπζίεο  πξνέξρνληαη από νξπθηά, δελ 
ιεξώλνπλ ηηο επηθάλεηεο θαη εμάγνληαη κόλν κε κεραληθή βνήζεηα. Σν 
θαηλόκελν απηό ζεσξείηαη θπζηθό θαη αθνξά όια ηα είδε ζκάιηνπ αλώηεξεο 
πνηόηεηαο θαη δελ αιινηώλεη θαζόινπ νύηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηξώζεο 
βεξληθηνύ νύηε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ. 
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Έιεγρνο θαη 
ιίπαλζε ησλ 
κεραληζκψλ 
θιεηζίκαηνο 

θαη 
αλάξηεζεο 

 
 

 
Ο έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο θαη ε ζσζηή ιίπαλζε ησλ θηλεηώλ κεξώλ 
απνηειεί πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο ζπληήξεζε γηα λα δηαζθαιηζηεί ε 
ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ε αζθάιεηα ησλ θνπθσκάησλ. 
Η ιίπαλζε αθνξά όια ηα θηλεηά κέξε (αλνηγόκελεο βάζεηο, αληηθξύζκαηα, 
βέξγεο θιεηζίκαηνο, βέξγεο νιίζζεζεο, απηόκαηα ζηνπ) θαη ζα κπνξεί λα 
γίλεη κε ηερληθή βαδειίλε, ιάδη ζπξέπ ή ιάδη κε ηέθινλ γηα αιπζίδα 
πνδειαηνπ. Η παξαπάλσ ζπληήξεζε ζπληζηάηαη θάζε ρξόλν ή ζπρλόηεξα, 
ζηηο πεξίπηώζεηο πνπ παξαηεξνύληαη δπζθνιίεο ρεηξηζκνύ ή θιεηζίκαηνο.   
  

Οπζκίζεηο 
ησλ 

κεραληζκψλ 

 
Οη ξπζκίζεηο ησλ κεραληζκώλ αλνίγκαηνο θαη θιεηζίκαηνο πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηεζνύλ κόλν από θαηάιιεια ελεκεξσκέλν θαη αξκόδην 
πξνζσπηθό. Οη εξγαζίεο απηέο δελ αλαηίζεληαη ζε άπεηξα άηνκα. 
 

 

☞ 
ΞΟΗΛ ΑΞΝ ΘΑΘΔ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ ΚΔ ΡΝΛ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΖ ΠΖΚΔΗΥΠΡΔ ΡΝΠ 
ΘΥΓΗΘΝΠ ΡΝ ΚΖΣΑΛΗΠΚΝ ΞΝ ΑΛΑΓΟΑΦΝΛΡΑΗ ΠΡΑ ΔΓΓΟΑΦΑ 
ΞΥΙΖΠΖΠ. 

  

☞ 
ΠΛΗΠΡΑΡΑΗ Ζ  ΑΛΑΘΔΠΖ ΡΥΛ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΡΖΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΠΔ 
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΞΝ ΓΛΥΟΗΕΔΗ ΞΥΠ ΣΔΗΟΗΕΝΛΡΑΗ ΡΑ ΠΣΔΡΗΘΑ ΙΗΘΑ. 

 

4. ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΔΗΠ 

! 
Ν ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΖΠ ΓΔΛ ΑΛΑΙΑΚΒΑΛΔΗ ΘΑΚΗΑ ΔΘΛΖ ΓΗΑ ΒΙΑΒΔΠ, 
ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ Ή ΑΡΣΖΚΑΡΑ ΞΝ ΝΦΔΗΙΝΛΡΑΗ ΠΔ ΑΘΔΡΖΠΖ ΡΥΛ 
ΝΓΖΓΗΥΛ ΑΡΝ ΡΝ ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ. 

4.1 ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Γηα ηε ζσζηή ρξήζε ησλ θνπθσκάησλ, ν ρξήζηεο πξέπεη λα δηαβάζεη 

πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο απηνχ ηνπ Δγρεηξηδίνπ. 
 

! 
ΓΗΑΡΖΟΖΠΡΔ ΞΑΛΡΑ ΡΑ ΘΝΦΥΚΑΡΑ ΘΑΘΑΟΑ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΑ 
ΑΘΝΙΝΘΥΛΡΑΠ ΡΗΠ ΠΚΒΝΙΔΠ ΓΗΑ ΡΖ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΞΝ ΞΔΟΗΔΣΝΛΡΑΗ 
ΠΡΝ ΔΗΓΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΑΡΝ ΡΝ ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ. 

1. Γηα ην άλνηγκα ησλ θνπθσκάησλ ρξεζηκνπνηήζηε ην πφκνιν, 
αθνινπζψληαο ηε δηθή ηνπ θίλεζε. 

2. Θξαηήζηε ηα θνπθψκαηα κέρξη πνπ θηάλνπλ ζην ζεκείν αλνίγκαηνο πνπ 
επηζπκείηε. 

3. Αθήζηε ην πφκνιν κφλν αθνχ βεβαησζείηε φηη δελ θπζάεη θαη φηη 
κπνξείηε λα ειέγμεηε ην ρεηξηζκφ. 

4. Κελ αθνπκπάηε ζην πφκνιν θαηά ην άλνηγκα / θιείζηκν. Κε δσξίδεηε ην 
θχιιν πέξα απφ ηελ θαλνληθή ηνπ ζέζε. 
5. Ξξηλ απφ ην θιείζηκν βεβαησζείηε φηη ην θαησθάζη θαη/ή ην κέξνο πνπ 

έξρεηαη ζε επαθή κε ην πιαίζην είλαη θαζαξφ. 

6. Βεβαησζείηε λα κελ ππάξρνπλ θνληά ζηα θνπθψκαηα εζηίεο θσηίαο πνπ 

κπνξνχλ λα ηα θαηαζηξέςνπλ. 
7. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ θνπθσκάησλ πξέπεη λα γίλεη καθξηά απφ πεγέο 

ζεξκφηεηαο. 

8. Κελ αθνπκπαηε αληηθείκελα αλάκεζα ζην θχιιν θαη ζην πιαίζην, πνπ 
κπνξνχλ λα παξεκπνδίζνπλ ηελ θίλεζή ηνπ.  
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     ΝΓΖΓΗΔΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ 
 
Νη νδεγίεο απηέο απεπζχλνληαη ζε έμπειρο προσωπικό θαη ηεξνχληαη 
επηκειψο θαη πξνζεθηηθά κε ηδηαίηεξε κλεία ζηελ αζθάιεηα ηφζν ηνπ 
ηερληθνχ φζν θαη ηνπ ρξήζηε. 

 

 

 

πελζπκίδνπκε φηη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξντφληνο πνπ θέξεη ηε 
ζήκαλζε πξέπεη λα αλαθνηλσζνχλ ζηνλ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΖ πξηλ απφ ηελ 
εθαξκνγή ηνπο θαη λα εγθξηζνχλ απφ ηνλ ίδην ηνλ θαηαζθεπαζηή. Πε 
πεξίπησζε έιιεηςεο ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ εμνπζηνδφηεζεο ηνπ 
ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΖ ε ζήκαλζε CE ζα είλαη άθπξε θαη δελ ζα ηζρχζνπλ νχηε νη 
θαλνληθέο πξνυπφζεζεηο εγγχεζεο ηνπ πξντφληνο. 

  

☞ 
ΓΗΑ ΡΖΛ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΑΘΝΙΝΘΖΠΡΔ ΞΟΝΠΔΘΡΗΘΆ ΡΖ ΠΔΗΟΑ ΡΥΛ 
ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΞΝ ΑΛΑΦΔΟΝΛΡΑΗ ΠΡΝ ΠΖΚΔΗΝ 8 ΑΡΝ ΡΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ. 

 

5. ΑΠΦΑΙΔΗΑ 
5.1 ΣΑ ΤΜΒΟΛΑ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ 

 

ΤΜΒΟΛΟ    ΗΜΑΙΑ     ΔΠΔΞΗΓΗΗ, ΤΜΒΟΤΛΔ, ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 

 
ΘΗΛΓΛΝΠ 

 
Δείρλεη θίλδπλν κε πηζαλό αηύρεκα, αθόκε θαη 

ζαλαηεθόξν, γηα ηνλ ρξήζηε. 

! 
ΞΟΝΠΝΣΖ 

Πξνεηδνπνηεί γηα πηζαλή θζνξά ηνπ πξντόληνο. 

☞ 
ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΖ Επηζεκαίλεη ιεηηνπξγίεο θιεηδί ή ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. 

Πξνζέμηε πνιύ ην θείκελν πνπ ζπλνδεύεη ην  ζύκβνιν 
απηό. 

! 
ΞΟΝΠΘΔΡΔΠ 

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ 
Σα θείκελα πνπ πεξηέρνπλ πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο 
ζπλνδεύνληαη απ’ απηό ην ζύκβνιν. 

 

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ 

ΣΟΖΠΖΠ ΘΑΗ 

ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ 

Δείρλεη κηα αλαθνξά ηνπ Εγρεηξηδίνπ ρξήζεο θαη 

ζπληήξεζεο. 

5.2 ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

 ΜΗ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΣΔ ΣΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ Ή ΜΗΝ ΠΡΟΥΩΡΔΙΣΔ Δ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝ 
ΓΔΝ ΔΥΔΣΔ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΩ ΓΙΑΒΑΔΙ ΣΙ ΟΓΗΓΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ. 

 
 

! 
Ο ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ ΓΔΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΔΙ ΚΑΜΙΑ ΔΤΘΤΝΗ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΒΛΑΒΗ, 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ  Ή ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ ΠΟΤ ΟΦΔΙΛΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΑΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΩΝ ΣΟΤ 
ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟΤ. 

 

Ξξηλ πξνρσξήζεηε ζηελ ηνπνζέηεζε θαη/ή ζπληήξεζε ησλ θνπθσκάησλ, 
πξέπεη λα έρεηε δηαβάζεη πξνζεθηηθά ηε βηβιηνγξαθία απηή. Ζ ηνπνζέηεζε 

θαη ε ζπληήξεζε πξέπεη λα αλαηεζνχλ ζε πξνζσπηθφ θαηάιιεια 
θαηαξηηζκέλν θαη έκπεηξν ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα κέηξα 
αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ. 

Πηε δηάξθεηα ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ θνπθσκάησλ πξέπεη λα εληνπηζηνχλ θαη 
λα απνκνλσζνχλ κε ηελ θαηάιιειε ζεκαηνδφηεζε νη επηθίλδπλεο πεξηνρέο. 
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Ν ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΖΠ δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ αηπρήκαηα ή 
δεκηέο ζε αλζξψπνπο ή αληηθείκελα πνπ πξνθαινχληαη απφ αζέηεζε ησλ 

ππδείμεσλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα γηα εξγαζίεο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζην 
Δγρεηξίδην απηφ θαη/ή γηα ηξνπνπνίεζε πνπ δελ έρεη πξνεγνπκέλσο 

εμνπζηνδνηεζεί απφ ηνλ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΖ. Νη θαλφλεο αζθαιείαο πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζην Δγρεηξίδην ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ αληηθαζηζηνχλ ηνπο 
εζληθνχο θαη επξσπατθνχο θαλφλεο αζθαιείαο θαη ηηο ηζρχνπζεο εζληθέο 

λνκνζεζίεο.  

• Λα ειεγρζνχλ ηαθηηθά ηα εμαξηήκαηα πνπ θζείξνληαη. 

• Πε πεξίπησζε ππξθαγηάο ρξεζηκνπνηήζηε θαηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα. 

• Κελ πξνζπαζήζεηε λα πξνβείηε ζε εξγαζίεο πνπ δελ γλσξίδεηε. 

• Αθνινπζήζηε πηζηά ηηο νδεγίεο ρξήζεο. 

Ν ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΖΠ δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα αλάξκνζηε ρξήζε 
ηνπ πξντφληνο, φπσο γηα παξάδεηγκα: 
• Ππληήξεζε απφ αλεθπαίδεπην πξνζσπηθφ 

• Διιεηπήο ζπληήξεζε θαη/ή ρξήζε κε γλήζησλ αληαιιαθηηθψλ 

• Σξήζε κε ζχλλνκε κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

• Ξιήξεο ή κεξηθή αζέηεζε ησλ νδεγηψλ ρξήζεο. 

Ξξηλ απφ νπνηαδήπνηε παξέκβαζε, πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη νη 

αθφινπζεο ελέξγεηεο: 
• Ξξνζεθηηθφ δηάβαζκα ησλ ηερληθψλ νδεγηψλ θαη εμαθξίβσζε ηεο 
απνπζίαο αλζξψπσλ απφ ηηο δψλεο θηλδχλνπ 

• Έιεγρνο ηεο γλεζηφηεηαο ησλ αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ 

• Ζ ρξήζε αζχκβαησλ εμαξηεκάησλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δπζιεηηνπξγίεο 

θαη θαηαζηάζεηο θηλδχλνπ 

• Θαηά ηε ζπληήξεζε ησλ θνπθσκάησλ, δελ πξέπεη λα θνξάηε ελδχκαηα 

πνπ κπνξνχλ λα πηαζηνχλ ζηα θνπθψκαηα, πξέπεη λα απνθχγεηε ηηο 
θξαβάηεο, ηα καληήιηα, ηηο εζάξπεο, θιπ. Ρα καλίθηα ησλ ξνχρσλ πξέπεη λα 
είλαη εθαξκνζηά ζηνπο θαξπνχο. 

• Νη ζπζθεπέο αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε θαηά 
ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζπληήξεζε ησλ πξντφλησλ πξέπεη λα ηεξνχλ  ηε 

ζρεηηθή λνκνζεζία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 89/686/ΔΝΘ πνπ 
πξνβιέπεη ηε ζήκαλζε CE. 

5.3 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΔ / ΤΝΣΗΡΗΣΔ 

ηαλ ν ζπλαξκνινγεηήο ησλ θνπθσκάησλ είλαη ν ίδηνο ν 
ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΖΠ, ν ηειεπηαίνο αλαιακβάλεη φιε ηελ επζχλε ησλ 

εξγαζηψλ. 
ηαλ ε ζπλαξκνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ μέλν πξνζσπηθφ, ην 

πξνζσπηθφ απηφ νθείιεη λα ηεξήζεη απζηεξά ηηο ππνδείμεηο πνπ πεξηέρνληαη 
ζην Δγρεηξίδην νδεγηψλ (βι. δηάγξακκα ηνπνζέηεζεο – Ξαξάγξαθνο 7). 
Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ πξνβιήκαηα ή ζπκβνχλ αηπρήκαηα πνπ 

νθείινληαη ζε κε ζπκκφξθσζε ησλ ππνδεημέσλ ηνπ Δγρεηξηδίνπ απηνχ, ν 
ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΖΠ δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε θαη ζα απνζχξεη ηελ 

εγγχεζε. 
 
 

 

πελζπκίδνπκε φηη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ζην πξντφλ πνπ θέξεη ήδε ηε 

ζήκαλζε ζα πξέπεη λα αλαθνηλσζνχλ ζηνλ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΖ πξηλ απφ ηελ 

πινπνίεζή ηνπο θαη ζα πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ηνλ ίδην ηνλ θαηαζθεπαζηή.  

Αλ δελ δνζεί εθ ησλ πξνηέξσλ ε εμνπζηνδφηεζε ηνπ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΖ, ε 

ζήκαλζε CE ζα είλαη άθπξε θαη δελ ζα ηζρχζνπλ νη θαλνληθνί φξνη ηεο 

εγγχεζεο ηνπ πξντφληνο. 
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6. ΚΔΡΑΦΝΟΑ, ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΞΝΟΟΗΤΖ 
6.1 ΠΑΡΑΓΟΗ 

Ζ παξάδνζε ησλ θνπθσκάησλ ζηνλ Ξειάηε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα 
κε ηηο ζπκβαηηθέο ζπκθσλίεο θαη φια ηα πξντφληα ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηε 

βηβιηνγξαθία θαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία. 

6.2 ΤΚΔΤΑΙΑ 
Ζ ζπζθεπαζία ησλ θνπθσκάησλ θαη ησλ ζρεηηθψλ εμαξηεκάησλ γηα ηελ 

ηνπνζέηεζή ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε γηα ηε κεηαθνξά ηνπο ζηνλ 
πξννξηζκφ. 

6.3 ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

Γηα ηελ αλχςσζε ησλ εμαξηεκάησλ ησλ θνπθσκάησλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 
30Kg ρξεζηκνπνηήζηε αλπςσηήξα, είηε κεραληθφ είηε ρεηξνθίλεην 
θαηάιιειν γηα ηε κάδα πνπ πξέπεη λα ζεθψζεηε, ή γεξαλφ ζε θνξηεγφ.   

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ θνπθσκάησλ πξέπεη λα γίλεη ζε θαηάιιειν πεξηβάιινλ 
θαη ν πεξηβάιισλ ρψξνο πξέπεη λα είλαη ειεχζεξνο θαη θαζαξφο. 

Ρπιίμηε ηα εμαξηήκαηα ησλ θνπθσκάησλ κε πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα 
θαηάιιεινπ πιηθνχ γηα λα απνθεπρζνχλ δεκηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
κεηαθνξάο. 
Ρνπνζεηήζηε ηα εμαξηήκαηα ησλ θνπθσκάησλ κε ηξφπν πνπ λα ππάξρεη 
πιήξεο ηζνξξνπία. 
Πε πεξίπησζε απνζήθεπζεο ησλ θνπθσκάησλ ζε εξγνηάμην, ηα εμαξηήκαηα 
ηνπ πξντφληνο πξέπεη λα πξνζηαηεπηνχλ θαηαιιήισο.  
Ξξέπεη λα ειεγρζεί φινο ν ρψξνο φπνπ ζα γίλεη ε κεηαθνξά, φπσο επίζεο ν 
ρψξνο ζηάζκεπζεο ηνπ νρήκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κεηαθνξά 
θαη ν ρψξνο εγθαηάζηαζεο ησλ θνπθσκαησλ γηα λα εληνπηζζνχλ ηπρφλ 
«πεξηνρέο θηλδχλνπ». 
Κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηε κεηαθνξά:  

 
 
 

6.4 ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΦΗ 

Ρα μχιηλα θνπθψκαηα παξάγνληαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα UNI EN 14351-
1:2007. ηαλ θζαξνχλ ή θαηά ηελ απφξξηςή ηνπο δελ εθπέκπνπλ 
επηθίλδπλεο νπζίεο θαλελφο είδνπο.  

Θαλνληζκνί αλαθνξάο γηα ηηο επηθίλδπλεο νπζίεο:  

Θνηλνηηθέο Νδεγίεο 76/769/ΔΝΘ- 67/548/ΔΝΘ - 88/379/ΔΝΘ - 76/631/ΔΝΘ 

ΞΓ 904 ηεο 10.09.82 
Λφκνο 256 ηεο 29.05.74 

.Γ. ηεο 5.2.1998 
Ζ θαηαζηξνθή ησλ θνπθσκάησλ πξέπεη λα αλαηαζεί ζε εμεηδηθεπκέλν 
πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ. Γηα ηελ απφξξηςή ηνπο, 

ν ρξήζηεο νθείιεη λα ηεξήζεη ηνπο ηνπηθνχο, πεξηθεξεηαθνχο ή εζληθνπο 
λφκνπο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα ζέκαηα απηά. 

! 
Ζ ΗΘΑΛΝΡΖΡΑ ΡΥΛ ΚΔΠΥΛ ΑΛΤΥΠΖΠ ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΔΗΛΑΗ ΘΑΡΑΙΙΖΙΖ 
ΓΗΑ ΡΖ ΚΑΕΑ ΞΝ ΘΑ ΚΔΡΑΘΗΛΖΘΔΗ – ΑΘΝΙΝΘΖΠΡΔ ΞΗΠΡΑ ΡΝΠ ΔΛ 
ΗΠΣ ΘΑΛΝΛΔΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ. 

 
 

! 
Ν ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΖΠ ΑΞΝΞΝΗΔΗΡΑΗ ΘΑΘΔ ΔΘΛΖ ΓΗΑ ΕΖΚΗΔΠ ΠΔ 
ΑΛΘΟΥΞΝΠ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ ΞΝ ΞΟΝΘΙΖΘΖΘΑΛ ΙΝΓΥ ΙΑΛΘΑΠΚΔΛΖΠ 
ΚΔΡΑΘΗΛΖΠΖΠ ΡΥΛ ΦΝΟΡΗΥΛ ΔΘ ΚΔΟΝΠ ΚΖ ΘΑΡΑΙΙΖΙΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 
Ή ΚΔ ΑΘΑΡΑΙΙΖΙΑ ΚΔΠΑ. 
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7. ΚΟΤΦΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 
Ζ ηνπνζέηεζε εθηειείηαη απεπζείαο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΖ 
θαη/ή απφ άιιν πξνζσπηθφ θαηάιιεια θαηαξηηζκέλν. 

ιεο νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε αλαγξάθνληαη ζην Δγρεηξίδην 
απηφ  θαη/ή παξέρνληαη απφ ηνλ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΖ ζηνλ ζπλαξκνινγεηή. 

Ππγθεθξηκέλα: 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΑΣΗ 1 : Έ ι ε γ τ ο ς  α θ ε ρ α η ό η ε η α ς  

θ α η  ζ η ε ρ έ φ ζ ε ς  υ ε σ δ ώ λ  

π ι α η ζ ί φ λ .  

Φ Α Σ Η 2 :  Κ α ζ α ρ η ζ κ ό ς  

σ π ο ι ε η κ κ ά η φ λ  ζ ο β ά  θ α η  θ ά ι σ υ ε  
υ ε σ δ ο π ι α η ζ ί φ λ .  

Φ Α Σ Η 3 :  Έ ι ε γ τ ο ς  θ α ζ ε η ό η ε η α ς  

θ ο σ θ φ κ ά η φ λ .  

ΦΑΣΗ 4: Δ π ά ι ε η υ ε  ζ η ι η θ ό λ ε ς  

θ α η φ θ ά ζ η .  
Φ Α Σ Η  5 :  Σ ο π ο ζ έ η ε ζ ε  

π ι α η ζ ί ο σ .  
ΦΑΣΗ 6:  η ε ρ έ φ ζ ε  π ι α η ζ ί ο σ .  

ΦΑΣΗ 7: Ρ ύ ζ κ η ζ ε  κ ε λ η ε ζ έ δ φ λ .  ΦΑΣΗ 8: Ξ ά θ ρ η ζ κ α .  ΦΑΣΗ 9 : Δ π ά ι ε η υ ε   ζ η ι η θ ό λ ε ς  

θ α η  η ο π ο ζ έ η ε ζ ε  η δ α κ η ώ λ .  

ΦΑΣΗ 10: Σ ο π ο ζ έ η ε ζ ε  

θ α ι σ κ κ ά η φ λ .  
ΦΑΣΗ 11:  Γηορζώζεης. ΦΑΣΗ 9 : Κύθιος αλοίγκαηος θαη 

θιεηζίκαηος. 
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8. ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΑ 
Γηα λα παξαγγείιεηε ηα αληαιιαθηηθά αξθεί λα επηθνηλσλήζεηε απεπζείαο 
κε ηνλ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΖ ή ηνλ πιεζηέζηεξν ρνλδξέκπνξν. Γηα λα 

δηεπθνιπλζεί ε εληφπηζε ηνπ ζσζηνχ αληαιιαθηηθνχ, δηαβηβάζηε ηα 
ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ θαξηέια ηαπηνπνίεζεο ηνπ πξντφληνο θαη 

ηνπο θσδηθνχο πνπ ηππψλνληαη ζην εμάξηεκα πνπ πξφθεηηαη λα 
αληηθαηαζηαζεί (π.ρ. κεραληζκφ). 
ΝΞΥΠ ΞΟΝΒΙΔΞΝΛ ΝΗ ΔΛ ΗΠΣ ΛΝΚΝΗ, ΞΟΔΞΔΗ ΞΑΛΡΑ ΛΑ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΖΘΝΛ 
ΓΛΖΠΗΑ ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΑ. 

9. ΠΛΡΖΟΖΠΖ          
9.1 ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 
Ζ ζπληήξεζε πεξηιακβάλεη φιεο ηηο αθφινπζεο εξγαζίεο:  
Προκαταρκτική σσντήρηση: είλαη ην ζχλνιν ησλ παξεκβάζεσλ πνπ 
δηελεξγνχληαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ή ζχκθσλα κε θξηηήξηα πνπ 

απνβιέπνπλ ζηε κείσζε ησλ πηζαλνηήησλ ππνβάζκηζεο  ησλ θνπθσκάησλ. 
Ζ πξνθαηαξθηηθή ζπληήξεζε πξνβιέπεη ηε ξχζκηζε, ηνλ θαζαξηζκφ, ηε 

ιίπαλζε θαη ηελ αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ εμαξηεκάησλ. 

Δπισκεσές: είλαη φιεο νη παξεκβάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ επαλαθνξά 

ησλ θνπθσκάησλ ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε. Νη επηζθεπέο πξνβιέπνπλ 
απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ή αληηθαηάζηαζε ειαηησκαηηθνχ ή 
θζαξκέλνπ εμαξηήκαηνο. Ζ έγθαηξε επηζθεπή γιπηψλεη απφ πεξαηηέξσ 

θζνξέο. 

9.2 ΠΡΟΧΠΙΚΟ ΑΡΜΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 

Γηα λα είλαη ζε ζέζε λα επηιχζεη νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ζηνλ ηνκέα ηεο 
ζπληήξεζεο, ην αξκφδην πξνζσπηθφ πξέπεη: 
 λα θαηέρεη ηελ θαηάξηηζε πνπ ηνπ επηηξέπεη λα πξνβεί ζηελ εθηέιεζε 
εξγαζηψλ, 
 λα γλσξίδεη ηηο νδεγίεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ 
ζηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθαξκφζεη, 
 λα έρεη δηαβάζεη θαη θαηαλνήζεη ηε βηβιηνγξαθία απηή, 
 λα μέξεη λα ρεηξηζζεί θαη λα ζπκβνπιεπηεί ηε βηβιηνγξαθία πνπ ηνπ 
παξαδίδεηαη. 

9.3 ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 

Πηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο ζπληήξεζεο πξέπεη λα δσζεί ηδηαίηεξε 
πξνζνρή ζε φιεο ηηο ελδείμεηο πνπ κπνξνχλ λα πξνεγεζνχλ θάπνηαο 
βιάβεο, ζπγθεθξηκέλα: 

   Ίρλε δηάβξσζεο 
   Ίρλε θζνξάο 

   Αλψκαινη ήρνη 

9.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ 

Ζ ζπληήξεζε πξέπεη λα αλαηεζεί ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Ππληζηάηαη 
λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ εηαηξία πνπ είρε αλαιάβεη ηελ ηνπνζέηεζε θαη/ή 
κε ηνλ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΖ. 

Ππληζηάηαη ε αλάγλσζε ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ Δγρεηξηδίνπ απηνχ ζρεηηθά 
κε ηε ζπληήξεζε. 

 

 

πελζπκίδνπκε φηη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξντφληνο πνπ θέξεη ήδε ηε 

ζήκαλζε πξέπεη λα αλαθνηλσζνχλ ζηνλ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΖ πξηλ απφ ηελ πινπνίεζή 

ηνπο θαη λα εγθξηζνχλ απφ ηνλ ίδην. Ζ έιιεηςε ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ έγθξηζεο 

ηνπ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΖ ζπλεπάγεηαη έθπησζε ηεο  ζήκαλζεο CE θαη ησλ φξσλ 

εγγχεζεο ηνπ πξντφληνο. 
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