


Εμπειρία στην παραγωγή διογκωμένης πολυστερίνης 

Στρατηγική σχεδιασμού εταιρείας 

Προσφορά βιώσιμων, αξιόπιστων και οικονομικά 
αποδοτικών λύσεων με ορόσημο την ποιότητα, ως 
μέσο αύξησης της ικανοποίησης των πελατών 

Ενίσχυση σχέσης εμπιστοσύνης 

Αύξηση ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας 



Τι είναι το EPS / Εφαρμογές 

Ελαφρύ, άκαμπτο, πλαστικό και αφρώδες υλικό 98%  αέρας  

EPS 

Θερμομόνωση 

Γεωαφρός 

Διακόσμηση Συσκευασία 

Κορνίζες  
Ροζέτες 
Κίονες  
Τόξα  
Αετώματα 
Τρούλοι 
Φορούσια 
… 
 
 

Επιχώματα οδοποιίας, γεφυρών, ευστάθειας πρανών, τοίχοι αντιστήριξης, θεμελιώσεις, …  

 
Βιομηχανική 
Ιχθυοκιβώτια 
Τελάρα φύτευσης 
Μαρμαροκιβώτια 
… 
 Εφ. Πολιτικού Μηχανικού 



Πηγή: Eumeps 

Πηγή: BASF 



Ο ρόλος της θερμομόνωσης στα κτίρια 

Ενός στόχου που αποτελεί άλλωστε, τη 
βάση της πυραμίδας “ Trias Energetica ” 

H θερμομόνωση του κτιριακού κελύφους 
αποτελεί μία από τις παραμέτρους –κλειδιά 
για την επίτευξη του στόχου της  

Πηγή: Sustainable Construction with eps  insulation –EUMEPS/ Working Report: 
Integrated Building Concepts State of the Art Review, IEA,2006 

Ελαχιστοποίησης της ενεργειακής ζήτησης 
για θέρμανση και ψύξη του κτιρίου  



Θερμομονωτικά προϊόντα διογκωμένης πολυστερίνης για κτίρια 



Διογκωμένη Πολυστερίνη με γραφίτη  Neopor® 

Προϊόν έρευνας και καινοτομίας της BASF (1995 patent) 

Ένα υλικό … 

… Πολλές εφαρμογές 



Neopor® - Πάθος για 
εξοικονόμηση ενέργειας 
και ποιότητα ζωής 



Neopor® -  Καινοτομία στη θερμομόνωση 

Από το σπίτι των 3 λίτρων στο σπίτι μηδενικού κόστους θέρμανσης 

Ανακαίνιση συγκροτήματος διαμερισμάτων που είχαν 
κατασκευαστεί το 1951. 
Μείωση απαιτήσεων θέρμανσης κατά 80% δηλαδή σε 
30kWh ανά τετραγωνικό μέτρο το χρόνο 
 
Ως προς τη θερμομόνωση χρησιμοποιήθηκε Neopor® στην 
οροφή, στην εξωτερική πρόσοψη και στην οροφή υπογείου 
 

Κατασκευή της δεκαετίας 
του 70’ που αναβαθμίστηκε 
σε κτίριο που κερδίζει τα 
δικά του (χαμηλά) κόστη 
θέρμανσης 
 

Κτίριο στο Pfingstweide του Ludwigshafen 
 

Κτίριο στο Knietschstrasse στην περιοχή Brunck του Ludwigshafen 
 

Neopor® 
 

Κατασκευαστική αντίληψη 
μείωσης της ενεργειακής 
κατανάλωσης στο τεχνικά 
και οικονομικά βέλτιστο 
επίπεδο 
 



Εξωτερική θερμομόνωση, η εφαρμογή που κερδίζει συνεχώς έδαφος  

Επιτυχία Μέγιστο όφελος για τον πελάτη/επενδυτή  

Πηγή: EUROPEAN GUIDELINE for the application of ETICS/EAE 



Δομή ΣΣΕΘ (παράδειγμα με θερμομόνωση Neopor® EPS) 



Γωνιόκρανα με ενσωματωμένο υαλόπλεγμα (10x15 cm) 
 

Νεροσταλλάκτες με ενσωματωμένο υαλόπλεγμα (drip edge profiles) 
 

Προφίλ βάσης με ακμή εξόρυξης και ενσωματωμένο υαλόπλεγμα  
 

Προφίλ “plug in” βάσης με ενσωματωμένο υαλόπλεγμα 
 

Προφίλ  αρμού διαστολής ανοιχτής γωνίας με ελαστικό κεντρικό εξάρτημα και 
ενσωματωμένο υαλόπλεγμα  
 

Δυναμικά εξαρτήματα ανοιγμάτων (Dynamic reveal beads) 
 

Επιπρόσθετα εξαρτήματα εξωτερικής θερμομόνωσης 

http://asglatex.com/en/images/products/cb3.jpg
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“ Energy Efficiency has been called a ‘hidden fuel’, yet it is hiding 
in plain sight ”  

“Indeed, the degree of global investment in energy efficiency and the resulting 
energy savings are so massive that they beg the following question: 
 

Is energy efficiency not just a hidden fuel but rather the world’s 
first fuel? ”  

IEA Executive Director Maria van der Hoeven, World Energy Congress, October 2013 Korea 




