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Θερμομόνωση με οικολογικά και διαπνεόμενα υλικά 

Ειρήνη Βιρβίλη, 

 Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

1 Η νέα περιβαλλοντική νομοθεσία εις την κτιριακή δόμηση  

Σήμερα παρατηρείται διεθνώς μία στροφή προς την οικολογική δόμηση με την ενσωμάτωση 

ανακυκλωμένων ή οικολογικών υλικών εις όλο το φάσμα της κατασκευής. Η έμφαση αυτή 

δίδεται πλέον και στον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζουμε τα σπίτια μας. Ο Νέος 

Οικοδομικός κανονισμός (ΝΟΚ), με το Άρθρο 25 : «Κίνητρα για την δημιουργία κτιρίων 

ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης», προβλέπει νέα κίνητρα με τα οποία ενθαρρύνεται ο 

οικολογικός σχεδιασμός των κτιρίων τα οποία επιγραμματικώς έχουν ως εξής :  

 10% προσαύξηση συντελεστή δόμησης για κτίρια με διεθνή πιστοποίηση για 

εξαιρετική περιβαλλοντική απόδοση και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας (<10 

kWh/m2 και ανά έτος)  

 5% προσαύξηση του συντελεστή δόμησης όταν το κτίριο είναι Α+ κατά ΚΕΝΑΚ 

Τι εστί όμως ο όρος «εξαιρετική περιβαλλοντική απόδοση» ;  Σύμφωνα με όλα τα διεθνώς 

αναγνωρισμένα πρότυπα περιβαλλοντικής αξιολογήσεως, μεταξύ των βασικών κριτηρίων 

βαθμολογήσεως των περιβαλλοντικών επιδόσεων περιλαμβάνονται:  

• Επιλογή καταλλήλου θέσεως κτιρίου με πρόσβαση στα μαζικά μέσα μεταφοράς και 

επανάχρηση εγκαταλελειμμένων χώρων 

• Εξοικονόμηση ενέργειας 

• Εξοικονόμηση νερού 

• Χρήση ανακυκλωμένων υλικών 

• Ποιότητα περιβάλλοντος εσωτερικού χώρου (φυσικός φωτισμός, οικολογικά υλικά, 

ποιότητα αέρος κλπ) 

• Καινοτομικός σχεδιασμός 

• Χωροταξική προσαρμογή 

Τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα όπως αυτά προβλέπονται ή υπονοούνται από τον ΝΟΚ 

περιλαμβάνουν :  

1. το σύστημα LEED (Leadership in Energy and Environmental Design – Πρωτοπορεία 

στην ενεργειακή και περιβαλλοντική σχεδίαση) του Αμερικάνικου Συμβουλίου 

Πρασίνων Κτηρίων (US Green Building),  

2. το σύστημα BREEAM (British Research Establishment – Enviromental Assessment 

Method - Μέθοδος Περιβαλλοντικής Πιστοποίησης του Βρετανικού Ιδρύματος 

Ερευνών) του Βρετανικού Ιδρύματος Ερευνών 

3. το σύστημα DGNB (DAS DEUTSCHE GUTESIEGEL NACHHALTIGES BAUEN - 

Γερμανικό Πιστοποιητικό Αειφόρων Κτιρίων 
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4. το διεθνές Αμερικάνικο πρότυπο Standard for the Design of High-Performance Green 

Buildings (Πρότυπο για την σχεδίαση πρασίνων κτιρίων υψηλής αποδόσεως), 

υποστηριζόμενο από τους ακόλουθους φορείς : 

i. ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration, AirConditioning 

Engineers – Ενωση μηχανικών θερμάνσεως, ψύξεως και κλιματισμού) 

ii. U.S. Green Building Council (USGBC) 

iii. Illuminating Engineering Society (IES) 

5. το διεθνές Αμερικάνικο πρότυπο International Green Construction Code (Διεθνής 

Κώδικας Πράσινης Δόμησης ), υποστηριζόμενο από: 

i. ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration, AirConditioning 

Engineers – Ενωση μηχανικών θερμάνσεως, ψύξεως και κλιματισμού) 

ii. American Institute of Architects (AIA) (Αμερικανικό Ινστιτούτο 

Αρχιτεκτόνων)  

iii. ASTM (American Society for Testing and Materials – Αμερικάνικη Ενωση 

Δοκιμών και Υλικών) 

iv. U.S. Green Building Council (USGBC) 

v. Illuminating Engineering Society (IES) 

 

Ενα τυπικό παράδειγμα περιβαλλοντικού κτιρίου το οποίο έλαβε υψηλοτάτη διάκριση με το 

σύστημα LEED είναι ένα κτίριο του Πανεπιστημίου της Αριζόνα  

 

 

Μεταξύ των βασικών παραμέτρων οι οποίες συνέτειναν σε αυτήν την αξιολόγηση ήταν :  

 η θερμομόνωση με ανακυκλωμένα Denim Jeans 

 η ανακύκλωση υλικών εργοταξίου  
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2 Τα οικολογικά και ανακυκλωμένα θερμομονωτικά υλικά 

2.1 Γενικά 

Για την επίτευξη υψηλής περιβαλλοντικής αξιολογήσεως απαιτείται με όλα τα διεθνή 

συστήματα αξιολογήσεως η χρήση οικολογικών ή ανακυκλωμένων υλικών και ιδιαιτέρως 

των υλικών θερμομονώσεως. Τα υλικά αυτά είναι στο σύνολό τους διαπνεόμενα, δηλαδή 

επιτρέπουν την διάχυση των υδρατμών εντός αυτών με μεγάλη ευκολία έναντι των 

συμβατικών υλικών.  

Μεταξύ των υλικών αυτών περιλαμβάνεται η φυτική ίνα, το μαλλί προβάτου ο 

ανακυκλωμένος πολυεστέρας όπως παρουσιάζονται εις τις εικόνες που ακολουθούν καθώς 

και ο φελλός ή το ξυλόμαλλο. Το τελευταίο υλικό πρέπει να τοποθετείται σε μεγάλα πάχη 

(άνω των 20 cm) λόγω αυξημένης θερμικής αγωγιμότητας (περί τα 0,09 W ανά m2 και ανά 

°C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Ιδιότητες 

Τα οικολογικά-ανακυκλωμένα αυτά υλικά 

εμφανίζουν πολύ χαμηλούς συντελεστές  

θερμικής αγωγιμότητας, της τάξεως των 0,03 με 

0,035 W/(m°C). Επομένως από πλευράς 

θερμομονωτικής ικανότητας δεν υστερούν 

έναντι των συμβατικών θερμομονωτικών υλικών 

του εμπορίου.  

Πέραν των πολύ καλών θερμομονωτικών 

ιδιοκτήτων τα οικοκλογικά/ανακλυκλωμένα 

υλικά εμφανίζουν επίσης τις ακόλουθες 

ιδιότητες : α)  χαμηλό συντελεστή αντιστάσεως 

και β) μεγάλη υγροσκοπικότητα, στους 

υδρατμούς , γεγονός το οποίο τα χαρακτηρίζει ως «διαπνεόμενα» υλικά.  

Ο όρος «διαπνοή» αναφέρεται εις την ικανότητα διαχύσεως του υδρατμού και όχι του αέρα 

εντός αυτών.  Η ιδιότητα αυτή είναι καθοριστικής σημασίας για την διατήρηση της υγρασίας 

εντός του χώρου σε ικανοποιητικά επίπεδα, χωρίς την χρήση αφυγραντών ή εφυγραντών. Η 

διαπνοή επιτρέπει στα φυσικά υλικά να λειτουργούν ως αντισταθμιστές του ημερησίου 

κύκλου διακυμάνσεως της υγρασίας εντός του κτιρίου. Οταν η υγρασία εντός του χώρου 

Φυτική ίνα Μαλλί προβάτου 

Φυτικές ίνες – φυσικό 

υλικό +20% πολυεστέρας 
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αυξάνεται, τότε τα φυσικά υλικά απορροφούν ταχέως την υγρασία του εσωτερικού αέρα ενώ 

όταν αυτή ξηραίνεται, τα υλικά αποδίδουν στον χώρο την απορροφηθείσα υγρασία.  

Τα οικολογικά υλικά επομένως αποτελούν μία ολοκληρωμένη λύση για την μείωση του 

περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την διατήρηση της στάθμης της σχετικής υγρασίας σε 

ικανοποιητικά επίπεδα (από 40 έως 60% ), την αποφυγή σχηματισμού συμπυκνωμάτων 

υδρατμού καθώς και της μούχλας στα πλέον ψυχρά σημεία του εσωτερικού ενός κτιρίου, την 

διατήρηση των συνθηκών υγιεινής και την σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, όπως 

επεξηγείται στη συνέχεια.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τυπικές ιδιότητες για την φυτική ίνα ΚΕΝΑΦ έχουν ως εξής :  

 

 

 

 

 

 

2.3 Τοποθέτηση 

Η οικολογική θερμομόνωση δύναται να τοποθετηθεί είτε στο ενδιάμεσο διπλής δρομικής 

τοιχοποιΐας ή να τοποθετηθεί εξωτερικώς ή σε ορθοστάτες, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες  

 

 

 

 

 

 

 

 

Πυκνότητα 

kg/m3  

Αγωγιμότητα      

W/(m °C)  

100  0,030  

50  0,035  

30  0,040  

Ίνες πολυεστέρα – 

ανακυκλώσιμο υλικό 

Ίνες πολυεστέρα – 

ανακυκλώσιμο υλικό 

Αντίσταση διάχυσης υδρατμών  μ = 2,3  

για πυκνότητα   50 kg/m3 και πάχος 30 mm 

Διαπερατότητα υδρατμού         δ = 0,31  

για πυκνότητα  50 kg/m3 και πάχος 30 mm 

Υγροσκοπική απορροφητικότητα 95%    u= 0,05 kg/kg  
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Σε περίπτωση εξωτερικής θερμομονώσεως, απαιτείται η χρήση μεταλλικού πλέγματος και 

βισμάτων για την στερέωση των οικολογικών υλικών πριν την τελική επικάλυψη με 

οικολογικό σοβά και εναλλακτικά κονιάματα.  

Η εξωτερική θερμομόνωση συμβάλει στην 

εξάλειψη  των θερμογεφυρών σε μεγάλο βαθμό. Η  

τοποθέτηση εξωτερικής οικολογικής θερμομόνωσης 

γίνεται με την βοήθεια μεταλλικού πλέγματος ή 

υαλοπλέγματος, όπως φαίνεται στο παράπλευρο 

σχήμα.  Η τοποθέτηση γίνεται με κατάλληλα 

βύσματα, με την τοποθέτηση του πλέγματος και 

τέλος με την επίστρωση με εναλλακτικά 

διαπνεόμενα κονιάματα. Η τεχνική αυτή έχει 

πλήρως επιδειχθεί στην χώρα μας και είναι 

απολύτως δόκιμη.  

Τα οικολογικά υλικά δύνανται να εφαρμοστούν και 

στην περίπτωση εξωτερικών θερμοπροσόψεων, στο 

ενδιάμεσο κενό μεταξύ του τοίχου και της 

ορθομαρμαρώσεως. Η θερμομόνωση πάχους 10 cm 

τοποθετείται ενδιαμέσως των διατομών στήριξης 

της ορθομαρμαρώσεως οι οποίες είναι συνήθως από 

ανοξείδωτο χάλυβα Πάλι και εδώ η θερμομόνωση 

στερεώνεται εις τον τοίχο με ειδικό μεταλλικό 

πλέγμα τύπου νεβρομετάλ.  

Γενικώς τα πλεονεκτήματα της οικολογικής θερμομονώσεως έχουν ως εξής: α). πολύ υψηλό 

δείκτη θερμομόνωσης, β) υψηλό δείκτη ηχομόνωσης, γ) πλήρη διαπνοή των κτιρίων, δ) μη 

καρκινογόνα, ανακυκλώσιμα υλικά, ε) μεγάλη διάρκεια ζωής, στ) υψηλές αντοχές σε 

κρούσεις, χτυπήματα κλπ, ζ) εύκολη επιδιόρθωση 

Ένα παράδειγμα οικολογικής εξωτερικής θερμομονώσεως με πλάκες ανακυκλωμένου 

πολυεστέρα δίδεται στις φωτογραφίες που ακολουθούν μίας οικολογικής-βιοκλιματικής 

κατοικίας στο Πόρτο Ράφτη Αττικής (ΒΔ όψη). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σοβάς  

Εναλλακτικό 

κονίαμα 

Θερμομόνωση  

Πλέγμα  

συγκράτησης 
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3 Τα διαπνεόμενα υλικά και η διαχείριση υγρασίας 

3.1 Οι συνθήκες ανέσεως και υγιεινής 

Οι συνθήκες ανέσεως σχετίζονται με τις θερμικές απώλειες του ανθρωπίνου σώματος, 

αισθητές ή λανθάνουσες (υγρασία). Οι αισθητές απώλειες γίνονται μέσω συναγωγής και 

ακτινοβολίας του ανθρωπίνου δέρματος προς το περιβάλλον και είναι ανάλογες με την 

διαφορά θερμοκρασίας του δέρματος με τον εσωτερικό αέρα. Τον χειμώνα η ύπαρξη υψηλής 

σχετικής υγρασίας ευνοεί τις αισθητές απώλειες του δέρματος προς τον αέρα μέσω 

ακτινοβολίας λόγω της αυξημένης συγκεντρώσεως των υδρατμών. Ο υδρατμός στον αέρα 

συμβάλει εις την αύξηση του συντελεστή εκπομπής ε και απορροφητικότητας α του αερίου 

μείγματος και ένεκα αυτού αυξάνει η θερμική απώλεια θερμότητας του δέρματος προς τον 

αέρα η οποία δύναται να προσεγγιστεί διά του τύπου θερμικής ακτινοβολίας μεταξύ αερίου 

και στερεού) : Q ~ σ (ε Τα
4
  - α Τδ

4
), όπου Τα η θερμοκρασία του αέρα (~ 21 °C) και Τδ η 

θερμοκρασία του δέρματος (~37°C). Για ξηρή ατμόσφαιρα οι συντελεστές ε και α είναι 

πρακτικά μηδενικοί ενώ για υψηλή σχετική υγρασία, αυτοί αυξάνοντα αισθητά.  

Κατά το θέρος η υψηλή σχετική υγρασία στην ατμόσφαιρα δυσχεραίνει την εφίδρωση, ήτοι 

την αποβολή λανθάνουσας θερμότητας από το σώμα, γεγονός που αυξάνει το αίσθημα της 

δυσφορίας.  

Επομένως οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τις συνθήκες και το αίσθημα της ανέσεως 

περιλαμβάνουν την θερμοκρασία αέρα χώρου, την θερμοκρασία επιφανειών χώρου, την 

σχετική υγρασία ως και την ταχύτητα του αέρα.  

Υψηλή σχετική υγρασία προκαλεί : 

 Αίσθημα ψύχρας κατά τον χειμώνα 

 Αίσθημα αποπνικτικής ατμόσφαιρας κατά το θέρος 

 Ευνοεί την ανάπτυξη μούχλας  

Η βέλτιστη σχετική υγρασία του χώρου κυμαίνεται μεταξύ 40 έως 60%. 

Η ανάπτυξη της υγρασίας και της μούχλας αποτελεί σοβαρή αιτία διαβρώσεως των υλικών 

και της υποβαθμίσεως των συνθηκών υγιεινής, προκαλώντας το σύνδρομο του «αρρώστου 

κτιρίου».  

3.2 Τα δομικά υλικά και η διακύμανση της υγρασίας 

Η υγρασία εντός της κατοικίας διακυμαίνεται αφ’ ενός μεν α) λόγω της διακυμάνσεως της 

εξωτερικής υγρασίας του αέρα η οποία εισέρχεται εις το κτίριο μέσω του αέρα αερισμού και 

β) λόγω της παραγωγής υγρασίας στο εσωτερικό του κτιρίου από την διαπνοή των 

ανθρώπων, την κουζίνα και το λουτρό. 

Τα φαινόμενα αυτά έχουν ενταθεί κατά την τελευταία εικοσαετία με την ευρεία διάδοση 

κονιαμάτων και σοβάδων με τσιμέντο Portland τουλάχιστον κατά 15% αντί για τα 

παραδοσιακά ασβεστοκονιάματα και λοιπά δομικά υλικά τα οποία ήταν πολύ περισσότερο 

υδροσκοπικά από τα νέα κονιάματα των οποίων μάλιστα η σύσταση προστατεύεται από τους 

νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Συχνά τα σύγχρονα κονιάματα έχουν ελαχίστη 

υγροσκοπιμότητα και μεγάλη αντίσταση στην διάχυση υδρατμών.   
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Το πρόβλημα της υγρασίας επιδεινώνεται με την χρήση πλαστικών φραγμάτων και μη 

υγροσκοπικών επιχρισμάτων. Εις την σημερινή βιβλιογραφία υπάρχουν πολλά άρθρα που 

ασχολούνται με τα θέματα αυτά και παρουσιάζουν μετρήσεις για την διακύμανση της 

εσωτερικής υγρασίας αναλόγως της «διαπνοής» των οικοδομικών υλικών. Σε μετρήσεις που 

έγιναν σε οικολογικό σπίτι στο Ελσίνσκι 
1
 διαπιστώθηκε ότι τα οικολογικά οργανικά υλικά 

συμβάλλουν εις την εξομάλυνση της διακυμάνσεως της υγρασίας στο εσωτερικό ενός 

κτιρίου γεγονός που δεν συμβαίνει με τα πλαστικά φράγματα υδρατμών όπως φαίνεται στο 

γράφημα που ακολουθεί.  

Οι μετρήσεις έγιναν σε δύο διαφορετικά δωμάτια 

το ένα εκ των οποίων έφερε πλαστικό φράγμα 

υδρατμών (plastic) ενώ το έτερο ήταν 

κατασκευασμένο αποκλειστικώς από οργανικά 

οικολογικά υλικά.  

Εις το σχήμα αυτό παρατηρείται ότι και στις δύο 

περίπτώσεις (Plastic και No Plastic) η διακύμανση 

της εξωτερικής υγρασίας ήταν εντονότατη καθ’ 

όλη την διάρκεια των δεκαέξι ημερών των 

μετρήσεων. Ομως εις το οικολογικό δωμάτιο η 

διακύμανση της υγρασίας παρέμενε σταθερή περί 

το 30% σε αντίθεση με το έτερο δωμάτιο όπου η 

υγρασία ακολουθούσε τις διακυμάνσεις του 

εξωτερικού αέρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 C. Rode, M. Salonvaara & T. Ojanen, C. Simonson, K. Grau, «Integrated Hygrothermal Analysis of Ecological 

Buildings» http://www.sbi.dk/download/bsim/ibpc2p121.pdf 

http://www.sbi.dk/download/bsim/ibpc2p121.pdf
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Λόγω ακριβώς αυτών των διακυμάνσεων αυξάνεται συνεχώς η χρήση ηλεκτρικών 

αφυγραντών στις κατοικίες. Οι περισσότεροι εξ’ αυτών λειτουργούν με την αρχή της ψύξεως 

του αέρα και υγροποιήσεως του περιεχομένου υδρατμού, και 

ένεκα αυτού έχουν συμβάλου σε σημαντική αύξηση της 

καταναλώσεως ηλεκτρικής ενεργείας (κατά 5 έως 15%). 

Αντίθετα η με την χρήση οικολογικών και διαπνεομένων 

υλικών, η διακύμανση της υγρασίας διατηρείται εντός των 

βέλτιστων ορίων (40 έως 60%), διότι τα υλικά αυτά δρουν 

ως «ρυθμιστική αποθήκη αντισταθμίσεως της υγρασίας» 

(moisture buffer). Δηλαδή όταν η υγρασία στον χώρο 

αυξάνεται κατά την διάρκεια της ημέρας, τα υγροσκοπικά 

κονιάματα και υλικά επιτρέπουν την προσρόφηση και την διάχυση και αποθήκευση της 

υγρασίας στο εσωτερικό αυτών. Εάν όμως η υγρασία στον εσωτερικό χώρο μειωθεί τις 

επόμενες ώρες, τότε αυτά αποδίδουν την αποθηκευμένη υγρασία στον αέρα του χώρου.  

4 Εξοικονόμηση ενεργείας 

Με την επερχομένη σταθεροποίηση της εσωτερικής από τα διαπνεόμενα υλικά, 

επιτυγχάνεται και σημαντική εξοικονόμηση ενεργείας για την θέρμανση των χώρων.  Και 

τούτο διότι οι ένοικοι ενός κτιρίου έχουν την τάση να αυξάνουν την εσωτερική θερμοκρασία 

προκειμένου να αντιμετωπίσουν την δυσφορία που προκαλείται από την εσωτερική υγρασία. 

Π.χ. εάν σε ένα χώρο η εσωτερική υγρασία είναι 80%  σε θερμοκρασία 20°C, θα χρειαστεί ο 

θερμοστάτης της θερμοκρασίας να ανέλθει στους 24,5 °C προκειμένου η σχετική υγρασία να 

μειωθεί στο 60% λόγω θέρμανσης του αέρα. Αυτό είναι το σύνηθες μέσο καταπολέμησης της 

υγρασίας : με την αύξηση της εσωτερικής θερμοκρασίας. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται 

επίσης και οι συμπυκνώσεις υδρατμών στα ψυχρά σημεία του εσωτερικού χώρου.  

‘Ομως αυτή η τακτική οδηγεί σε σημαντική αύξηση της ετησίας καταναλώσεως θερμότητας 

η οποία δια μία κατοικία δύναται να εκτιμηθεί ως εξής : 

Q = A U Σ(ΔΤ)  = Α U (24 ΒΗΘ)  

όπου Α είναι η παράπλευρη επιφάνεια του κτιρίου, U o ολικός συντελεστής 

θερμοπερατότητας και ΔΤ η ωριαία διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικής 

θερμοκρασίας (π.χ. στους 18°C) και της εξωτερικής. Αθροίζοντας όλες τις ώρες της περιόδου 

θερμάνσεως προκύπτουν οι Βαθμο-Ημέρες Θερμάνσεως (ΒΗΘ) οι οποίες υπολογίζονται με 

βάση την εσωτερική θερμοκρασία για τις διάφορες πόλεις της Ελλάδας ως εξής : 

 

Εσωτερική θερμοκρασία Βαθμοημέρες θερμάνσεως (ΒΗΘ) 

 

Ελληνικό Μίκρα Φλώρινα Τρίπολη Ηράκλειο 

16 °C 584 947 1418 1145 447 

18 °C 946 1336 1780 1507 794 

20 °C 1320 1711 2154 1882 1168 

22 °C 1785 2175 2619 2346 1632 

Aύξηση(%) από 18 σε 20°C 39,5% 28,1% 21,0% 24,9% 47,1% 

Aύξηση (%) από 18 σε 22°C 88,7% 62,8% 47,1% 55,7% 105,5% 
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Βάσει του ανωτέρω τύπου και του ανωτέρω πίνακα προκύπτει ευθέως η τεράστια σημασία 

της υγρασίας εις την αύξηση της καταναλώσεως ενεργείας. Π.χ. εάν σε ένα σπίτι με υψηλή 

σχετική υγρασία οι ένοικοι αυξάνουν το θερμοστάτη κατά 2°C κατά μέσο όρο, αυτό σε 

ετήσια βάση συνεπάγεται μία αύξηση της καταναλώσεως θερμότητας κατά 39% στην 

Αττική, 28% στην Θεσσαλονίκη ενώ στο Ηράκλειο η αύξηση αγγίζει το 47%.  Μεγαλύτερη 

αύξηση της θερμοκρασίας του θερμοστάτη οδηγεί σε δραματικές αυξήσεις της 

καταναλώσεως ενεργείας. 

5 Συμπέρασμα 

Τα οικολογικά υλικά αποτελούν σήμερα μία βιώσιμη τεχνικώς και οικονομικώς λύση για την 

κατασκευή ενός νέου κτιρίου ή την θερμομόνωση ενός υφισταμένου. Επιπλέον παρέχουν ένα 

χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, συνθήκες ανέσεως και υγιεινής και σημαντική 

εξοικονόμηση ενέργειας έναντι των συμβατικών συγχρόνων υλικών, λόγω ακριβώς της 

υγροσκοπικότητας και της χαμηλής αντιστάσεως εις την διάχυση των υδρατμών, λόγω 

δηλαδή της «διαπνοής» την οποία επιτρέπουν. Μέχρι σήμερον εις του κρατικούς 

κανονισμούς ενεργειακής πιστοποιήσεως δεν έχει εισέτι περιληφθεί αυτή η ευνοϊκή επίδραση 

των οικολογικών υλικών εις την εξοικονόμηση ενεργείας. Ομως ανεξάρτητα από αυτό, εις τη 

διεθνή βιβλιογραφία έχει συγκεντρωθεί πλέον επαρκές υλικό με το οποίο τεκμηριώνονται οι 

ανωτέρω ευεργετικές επιδράσεις. 

 


