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Δομικών

Η Εταιρία
Η VIMATEC – Ν. ΒΙΔΑΛΗΣ ΑΕ ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1995, με αντικείμενο την παραγωγή και 
εμπορία χημικών δομικών υλικών. Πρόκειται για ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα των δομικών 
κατασκευών, καρπών της επιστημονικής συνεργασίας της Χημείας με την Οικοδομική. Ο νέος κλάδος που 
προέκυψε, η Δομική Χημεία, επιβάλλει πλέον όλο και εντονότερα τους δικούς της κανόνες στις σύγχρονες 
δομικές εφαρμογές. 
Η VIMATEC επέλεξε να δραστηριοποιηθεί στον πολύπλευρο αυτόν κλάδο διότι διαθέτει:
• Το κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο.
• Την απαιτούμενη συνεχή επικοινωνία και ενημέρωση με τα ευρωπαϊκά κέντρα ανάπτυξης  

της δομικής χημείας.
• Τη συνεργασία με αντίστοιχα επιστημονικά ινστιτούτα έρευνας και ελέγχου.

Το Έργο
Η VIMATEC φιλοδοξεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη των τεχνολογιών των χημικών δομικών υλικών 
στην Ελλάδα διότι:
• Μπορεί να προσφέρει καλύτερα προϊόντα στην ίδια τιμή με τα όποια εισαγόμενα.
• Βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα κατασκευαστή προσφέροντάς του συνεχή τεχνική υποστήριξη για τη σωστή 

εφαρμογή των καινοτόμων τεχνολογιών, αντλώντας παράλληλα και τις εμπειρίες του, με στόχο τη συνεχή 
βελτίωση των προϊόντων της.

• Μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα σε ειδικές ποιοτικές και ποσοτικές απαιτήσεις των πελατών της. 

Η μέχρι σήμερα σταθερά ανοδική πορεία της και η αποδοχή της στο ισχυρά ανταγωνιστικό περιβάλλον της 
αγοράς επιβεβαιώνει το όραμα της VIMATEC για αναγνώριση και καθιέρωση στο χώρο των εταιριών χημικών 
δομικών. Αποτελεί επομένως πιστεύω της εταιρίας – και αυτή η πεποίθηση μεταβιβάζεται στον τεχνικό κόσμο 
και τους συνεργάτες της – ότι η VIMATEC είναι συνεχώς ένα βήμα μπροστά.

Πολιτική Ποιότητας
Η φιλοσοφία της εταιρίας αντικατοπτρίζεται στην εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001.  
Η σχετική πιστοποίηση συμμόρφωσης έχει χορηγηθεί από την TÜV AUSTRIA HELLAS. Ειδικότερα η συνεχής 
βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και η συμμόρφωσή τους με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα αποτελεί 
την πρωταρχική και διαρκή προσπάθεια της VIMATEC.  
Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της επιτήρησης της παραγωγικής διαδικασίας και των ελέγχων του ιδίου εργαστηρίου 
ελέγχου ποιότητας καθώς και εξωτερικών εργαστηρίων αναγνωρισμένου κύρους, ελληνικών και γερμανικών. 

www.vimatec.eu



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σ.Ε.Θ.

Δημιουργία ενός ενιαίου εξωτερικού μονωτικού 
κελύφους των κτιρίων

      •  Πλήρης εκμετάλλευση της θερμοχωρητικότητας των δομικών 
          στοιχείων

      •  Εξάλειψη θερμικών απωλειών από μη θερμομονωμένα σημεία, τις 
          λεγόμενες θερμογέφυρες 

      •  Εξασφάλιση θερμικής άνεσης χάρη στην εξίσωση της 
          θερμοκρασίας των εσωτερικών δομικών επιφανειών με αυτή του 
          αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων

      •  Εξαιρετική προστασία από το ψύχος και τη ζέστη και με ανάλογη
          μείωση κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση, το χειμώνα και μέχρι 
          εκμηδένισή της για ψύξη, το καλοκαίρι

Προστασία των προσόψεων 
από την επίδραση κάθε μορφής υγρασίας

εξωτερική προσβολή
από βροχή, χιόνι

συμπύκνωση υδρατμών 
μέσα ή πάνω στην 

εσωτερική επιφάνεια 
των δομικών στοιχείων

εξάλειψη κινδύνων 
παγοπληξίας 
και γήρανσης 

των δομικών υλικών

εξάλειψη 
δημιουργίας 

μούχλας

Σύστημα
καθιερωμένο
στην Ευρωπαϊκή
Ένωση από το 1975



ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Νέα κτίρια Υφιστάμενα κτίρια

Αύξηση της ωφέλιμης 
επιφάνειας λόγω μείωσης 

του πάχους 
των περιμετρικών 

τοίχων

Ανακαίνιση χωρίς 
διακοπή λειτουργίας 

του κτιρίου 

Εξωτερική αισθητική 
αναβάθμιση χωρίς 

αλλοίωση της 
αρχιτεκτονικής 

ταυτότητας

Ορθή εφαρμογή της θερμομόνωσης στην εξωτερική 
πλευρά του κτιριακού κελύφους

Ελεύθερη αρχιτεκτονική διαμόρφωση των προσόψεων
λόγω προσαρμοστικότητας του συστήματος

ΤΟ ΣΥΝΘΕΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

1   Κόλλα

2   Θερμομονωτική πλάκα

3   Βύσματα στερέωσης
     θερμομονωτικών πλακών

4   Βασικό επίχρισμα

5   Υαλόπλεγμα οπλισμού

6   Αστάρι

7   Τελικό επίχρισμα



TA ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η VIMATEC αφήνει ελεύθερη την επιλογή του θερμομονωτικού υλικού 
στον χρήστη και τον τεχνικό σύμβουλο-μηχανικό του.

Οι δυνατότητες εφαρμογής θερμομονωτικών πλακών αφορούν στα 
εξής υλικά: 

   1. Διογκωμένη πολυστερίνη EPS (οργανικό υλικό)
   2. Γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη 
 NEOPOR EPS (οργανικό υλικό)
   3. Εξηλασμένη πολυστερίνη XPS (οργανικό υλικό)
   4. Πετροβάμβακας MW (ανόργανο υλικό)

Οι συγκεκριμένοι τύποι των ανωτέρω θερμομονωτικών πρέπει να είναι 
κατάλληλοι και πιστοποιημένοι για εφαρμογή σε Σύνθετα Συστήματα 
Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS).

Το ελάχιστο απαιτούμενο πάχος των θερμομονωτικών πλακών 
προκύπτει από τη σχετική μελέτη.

Θερμική αγωγιμότητα 
θερμομονωτικού υλικού

λ [W/mK]

Ελάχιστο απαιτούμενο 
πάχος θερμομονωτικού 

υλικού d[m]

Απαίτηση ΚΕΝΑΚ* ανάλογα με 
την κλιματική ζώνη του κτιρίου

Μέγιστη επιτρεπόμενη 
θερμική διαπερατότητα

δομικού στοιχείου
U [W/m2K]

U  ~
λ
d

Οι συντελεστές λ και U είναι τα δύο χαρακτηριστικά μεγέθη της 
θερμομόνωσης.

Ο πρώτος [λ] χαρακτηρίζει ένα υλικό ανεξάρτητα από το πάχος 
του. Μεγάλη τιμή λ σημαίνει μεγάλη διαφυγή ενέργειας, άρα κακή 
θερμομονωτική ικανότητα.
Ζητούμενο είναι επομένως ένα κατά το δυνατόν μικρό λ. 

Ο δεύτερος [U] χαρακτηρίζει ένα δομικό στοιχείο που αποτελείται από 
διαφορετικά υλικά συγκεκριμένου πάχους. Και εδώ ισχύει απαίτηση για 
μικρότερη δυνατή τιμή, ώστε να ελαχιστοποιείται η απώλεια θερμικής 
ενέργειας δια μέσου της κατασκευής από μέσα προς τα έξω.

* Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων



VIMATEC - Ν. ΒΙΔΑΛΗΣ Α. Ε.

Μακεδονίας 1-3
54641 Θεσσαλονίκη

+30 2310 858 561
+30 2310 843 093

info@vimatec.eu
export@vimatec.eu

+30 2310 843 566 Διαβατά  
57008 Ιωνία

+30 2310 780 950 factory@vimatec.eu

+30 2310 780 907

ΕΔΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

 

www.vimatec.eu
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