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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 

ЗА ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО (БАИС) 
 

София 1046, бул. „Христо Смирненски” №1, корпус „А”, ет. 4, офис 5   

Тел./факс: +359 2 963 10 71; +359 886 372 236  

info.bais@bais-bg.com; bais.bg@gmail.com; www.bais-bg.com 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН №7 

  

Асоциация за изолирани кофражни форми 
Асоциацията за изолирани кофражни форми (ICFA) e основана през 1992г. с цел 

насърчаване употребата на изолирани кофражни форми (ICF) в Обединеното кралство. 

Изолираните кофражни форми (ICF) са метод за изграждане на носещи стени на 

жилищни и търговски сгради. Функцията на асоциацията е да представлява членовете 

си и да осъществява консултантска дейност относно техническа документация, новини 

от бранша и запитвания. 

 

 

  
Асоциацията за изолирани кофражни форми (ICFA) се разраства непрекъснато от основаването 

си и играе основна роля за налагането на изолираните кофражни форми на строителния пазар в 

Обединеното кралство.  ICFA провежда регулярни срещи в цялата страна. Сред членовете на 

асоциацията са фирми, работещи в областта на бетона, пластмасите и химическата индустрия. 

Асоциацията се занимава и с издателска дейност. Сред основните принципи на асоциацията е 

безпристрастността при препоръчването на членове. 

 

 
 

Източник: http://www.icfa.org.uk/   

 

………………………………………………………………………………………………... 

http://www.icfa.org.uk/
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Архитектурните профили - модерният начин да променим дома си  
 

Достолепните фасади, красиво изваяните декорации и орнаменти, специфичните 

архитектурни форми и детайли, придаващи чувство за аристократизъм в екстериора – 

ако допреди години всички тези резултати бяха плод на големи вложения и трудно 

изпълнение, то днес нещата далеч не стоят така. Тенденциите в архитектурния дизайн 

при изпълнението на една фасада в наши дни, ни позволяват постигането на 

забележителни резултати с минимални разходи на средства, време и усилия. 

Без значение дали става въпрос за пресъздаването или реставрирането на архитектурни 

шедьоври от различни епохи, заедно с техните особености или за работа по изцяло 

индивидуален проект при оформлението на дома, офиса или провинциалната вила, 

архитектурните профили и декорации от EPS на МАРИСАН предоставят перфектен 

отговор на всички нужди и желания.  

Богат избор от готови решения или работа по индивидуален проект 
Широката гама от готови решения предоставя перфектна възможност за ефектно 

претворяване на всяка една фасада. Без значение дали целта е преобразяване на 

провинциалната вила във венециански стил или умелото вплитане на жилищните 

площи в традиционния за града архитектурен пейзаж, продуктовото портфолио на 

http://marisanbg.com/bg/arhitekturni-detayli-i-fasadni-profili-ot-eps/page/386
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МАРИСАН предоставя неограничени възможности.  

Богатото портфолио в серията архитектурни профили и декорации на МАРИСАН 

обхваща в себе си множество различни категории от готови предложения като 

например: 

 Корнизни, рамкови, линейни, первазни и подпрозоречни профили – за умело 

акцентиране върху специфични участъци от фасадата; 

 Профили с рустикални канали – перфектно решение за придаване на 

традиционно рустикално излъчване; 

 Пиластри, колони и полуколони, както и капители и базиси за тях – модерен 

начин за имитация на традиционни за множество различни архитектурни 

стилове, ключови детайли; 

 Фронтони, арки, сводове и ключови камъни – с тяхна помощ, вратите, 

прозорците и другите отвори в стените придобиват запомнящо се излъчване в 

типичен аристократичен стил; 

 Ъглови камъни – перфектно решение за разчупване на традиционния облик на 

ъглите на сградата;  

 Декоративни орнаменти и подпори – за акцентиране върху отделните нотки от 

архитектурния стил, в който се изпълнява фасадата; 

 Балюстради, декоративни парапети и шапки – чувство за стабилност, умело 

съчетано с духа и специфичното излъчване на сградата; 

 Декоративен сайдинг – за изпълнение на фасадата в особено популярната 

облицовка, имитираща дървено покритие; 

 

 „Ако можете да визуализирате идеята си, ние можем да я 
изработим.“ 

Иво Колев, мениджър 

 

Освен обширното портфолио от готови решения, МАРИСАН предоставя свободата за 

самостоятелно проектиране на цялостната визия на фасадата, съобразявайки се с 

изискванията на клиента към облика на всеки отделен детайл. По този начин се 

осигурява практически безгранични възможности за изработване на различни 

архитектурни профили и геометрични форми. 

 

Предимствата на EPS материала 
 

Ако допреди години красиво изваяните архитектурни детайли се произвеждаха от 

тежки материали като гипс, мрамор, гранит или други, то днес това става с помощта на 

свръх лекия експандиран полистирол (EPS). Благодарение на структурата на материала, 

на фасадата не се налага да издържа допълнителна тежест, влияеща негативно върху 

нейната стабилност и дълготрайна експлоатационна надеждност. Противно на ниското 

си тегло, архитектурните детайли от EPS се характеризират с особена здравина, 

устойчивост на стареене, температурни промени, влага и механични влияния от 

външната среда. Всичко това се дължи на специалното полимерно покритие, което се 

полага върху профилите. Образуваният твърд финишен слой, гарантира здравината на 

детайлите и тяхната красива визия напред във времето.  

http://marisanbg.com/bg/kornizni-profili/page/410
http://marisanbg.com/bg/ramkovi-profili/page/413
http://marisanbg.com/bg/lineyni-profili/page/411
http://marisanbg.com/bg/pervazni-i-podprozorechni-profili/page/541
http://marisanbg.com/bg/profili-s-rustikalni-kanali/page/1526
http://marisanbg.com/bg/pilastri/page/415
http://marisanbg.com/bg/koloni-i-polukoloni/page/414
http://marisanbg.com/bg/kapiteli-na-koloni-i-pilastri/page/416
http://marisanbg.com/bg/bazisi-na-koloni-i-pilastri/page/1033
http://marisanbg.com/bg/frontoni/page/419
http://marisanbg.com/bg/arki-i-svodove/page/417
http://marisanbg.com/bg/klyuchovi-kamani-i-aktsenti/page/418
http://marisanbg.com/bg/aglovi-kamani-i-profili/page/420
http://marisanbg.com/bg/dekorativni-podpori-i-ornamenti/page/1036
http://marisanbg.com/bg/balyustradi/page/421
http://marisanbg.com/bg/dekorativni-parapeti-i-shapki/page/1037
http://marisanbg.com/bg/dekorativen-sayding/page/1096
http://marisanbg.com/bg/kakvo-predstavlyavat-fasadnite-dekorativni-profili-ot-eps/page/1630/tipid/151
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Лесен и експресен монтаж 
 

Полагането на профилите става бързо и удобно, а процесът по преобразяване на 

фасадите и интериорите се превръща в лесна и приятна задача за всеки един. 

Благодарение на своята структура, архитектурните профили и детайли от EPS се 

полагат само и единствено с помощта на обикновено полиуретаново или лепило за 

EPS/XPS. В някои специфични случаи се налага и допълнителното закрепване на 

профилите с дюбели, за да се гарантира тяхната дългосрочна експлоатационна 

надеждност. 

 

Многообразие от цветови възможности 

 

 
Архитектурните профили и декорации могат да бъдат боядисвани с обикновени 

фасадни бои в богата палитра от цветове. Благодарение на тази възможност, детайлите 

от EPS могат да влязат в перфектно съчетание с цялостната идея на сградата.   

Гамата архитектурни профили и декорации на МАРИСАН предоставя на всеки желаещ, 

без значение дали става въпрос за опитен професионалист или за любител-ентусиаст, 

възможността да преобрази до неузнаваемост фасадата на своя дом или вила.  

Допълнителна техническа и търговска информация, както и подробни инструкции за 

монтаж на архитектурните профили, можете да откриете на корпоративния сайт 

www.marisanbg.com или блог blog.marisanbg.com. 

 

Източник: „Марисан и Колев“ АД 

………………………………………………………………………………………………… 

http://marisanbg.com/bg/termofleks-pu-contact-pistoletno-poliuretanovo-lepilo/page/1669
http://marisanbg.com/bg/termofleks-lepilo-za-epsxps-s-fibri/page/1651
http://marisanbg.com/bg/termofleks-lepilo-za-epsxps-s-fibri/page/1651
http://marisanbg.com/bg/pokritiya-i-boi-za-fasadni-profili/page/1655
http://www.marisanbg.com/bg/montaj-na-fasadni-profili-ot-eps/page/1630/tipid/152#.VI6fVRbjv2o
http://www.marisanbg.com/bg/montaj-na-fasadni-profili-ot-eps/page/1630/tipid/152#.VI6fVRbjv2o
http://www.marisanbg.com/
http://blog.marisanbg.com/
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Облицовайте добре с новия материал STRUCTUREGUARD 

 
 

 
   

  

От Fforest Timber споделят, че в търсене на специфичен продукт с висока 

функционалност, дълъг живот и гарантиране на безпроблемни строителни дейности за 

новия си строителен проект решават да се обърнат към DuPont за инсталиране на най-

новата мембрана от портфолиото Tyvek Systems.  

 

Строителният обект се намира в Aberdare, Уелс и включва две триетажни постройки, 

които се издигат на мястото на театър в центъра на града с прекрасна гледка към 

долината. 

 

Едната постройка е 981 кв.м., а другата – 255 кв.м. и двете образуват внушителна 

конфигурация със скатен покрив и елегантна фасада, изградена от блокчета, боядисана 

и декорирана с каменни орнаменти. Особеността на строежа е, че се налага да има 8-

седмичен интервал между монтажа на обвитите с мембраната дървени елементи и 

полагането на външната облицовка, така че се изисква максимална функционалност, от 

една страна, за да се предпази структурата на дървените елементи, а от друга – да се 

довърши безпроблемно работата на обекта. 

 

Според DuPont продуктът Tyvek StructureGuard  има всички необходими свойства на 

дишаща мембрана, включително отлична паропропускливост, голяма устойчивост и 

водонепропускливост, както и защита срещу отмиване от вятъра. Този наскоро пуснат 

на пазара продукт е изцяло сертифициран от BBA (Британска сертифицираща 

организация в областта на изолациите) и е  предназначен за търговски обекти особено 

за тези, които са изложени на по-агресивни атмосферни влияния. Подходяща e за 

полагане извън строителния обект (като в конкретния случай), както и когато е 

необходимо бързо полагане на място на строителния обект. 

 

Tyvek StructureGuard e съвместима с всички специализирани ленти и уплътнители, 

образува пашкул около даден обект, за да се съхрани изолацията му и да се увеличат 

енергийната ефективност и удобството на обектите, като влязат в експлоатация. 
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Когато се положи и поддържа правилно като част от цялостен и систематизиран подход, 

мембраната допринася за добрия дизайн и устойчивостта на сградата. 

 

 

Източник: www.rcimag.co.uk 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Urbanscape – система зелени покриви 

от Кнауф Инсулейшън 

Защо зелени покриви?  С времето проектирането на 

сградите се променя, но функцията им остава същата – да осигуряват защита, комфорт, 

топлина през зимата и прохлада през лятото. През последните няколко години се 

обръща все повече внимание на въздействието на сградите върху околната среда и 

решенията, които предвиждат озеленяване на покривите стават все по-важни. Зелените 

покриви надхвърлят понятието за съвременна архитектура и придават ново значение на 

ролята на сградите в урбанистичното планиране. Целта им е не само да върнат 

природния елемент в градската среда, но и да предложат решения на важни проблеми, 

каквито са ефектът на градския топлинен остров и управлението на дъждовните води.  

 Фирма Кнауф Инсулейшън е една от най-бързо развиващите се 

компании в областта на производството на топлоизолационни материали с минерален 

произход (стъклена и каменна минерална вата). Отскоро компанията започна да 

предлага на българския пазар система „зелени“ решения за сградската среда 

Urbanscape.   

http://www.rcimag.co.uk/
http://www.knaufinsulation.bg/
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Urbanscape е разработена за следните три области на приложение: зелени покриви 

(Urbanscape Green Roof system и Urbanscape Modular Green Roof System), 

озеленяване (Urbanscape Landscaping Solutions), градинарство 

 Urbanscape Green Roof system 

– система екстензивни зелени покриви 

Urbanscape green roof system е лесна за инсталиране система зелени покриви с висока 

степен на влагозадържане, специално предназначена за озеленяване на покриви в 

жилищни, нежилищни и индустриални сгради в градски зони:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=jMQCESHH5hg 

Urbanscape Green Roof system може да се инсталира върху всякакви покривни 

структури: покриви със стоманена конструкция с трапецовидни ламаринени профили, 

покриви със стоманобетонна носеща конструкция, обърната покривна конструкция или 

всякакъв друг тип материал, използван за покрива.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=jMQCESHH5hg
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Системата е цялостна и включва коренова мембрана, дренажна система с или без 

буфер, Green roll субстрат – уникална, патентована растежна среда(основа) от 

минерална вата с механично преплетени нишки и растителен слой. Система за 

напояване се осигурява в зависимост от местните климатични условия.  

Urbanscape Green Roof system гарантира: 

 Цялостно решение - Системата се предлага със завършени, лесни за инсталация 

слоеве, доставяни директно на клиента. Благодарение на растежната среда Urbanscape 

Green Roll, инсталацията и поддръжката не изискват използване на специализирано 

оборудване. 

 Отлично разпределение на водата - Системата Urbanscape осигурява напояване 

и перфектно разпределение на водата между растителния слой и растежната 

основа. Отличният капацитет на водоотдаване (разпределение на водата равномерно в 

радиус до 50 см, във всички посоки) осигурява икономия на вода в сравнение със 

спринклерните системи, напояващи основно горната част на растенията.  

 Устойчиво решение – Растежната основа Urbanscape Green Roll е с минерален 

произход - суровините използвани за производството й са вулканичните скали - 

доломит, диабаз и базалт, като нишките получени при разтапянето им са механично 

преплетени без свързващи вещества и добавки. Тази лека, отворена структура на 

основата способства за развитието на кореновата система и растежа на растенията! 

 Висока хигроскопичност - Основата Urbanscape Green Roll осигурява бързо и 

стабилно във времето повторно поглъщане и задържане на вода. В зависимост от 

климатичните зони се използват различни типове основи Urbanscape Green Roll. 

 Ефикасен и лесен монтаж - Основата Urbanscape Green Roll гарантира 

значително по-ниска трудоемкост. За достатъчен капацитет за влагозадържане и 

създаване на подходяща основа за развитие на растенията на озеленен покрив с площ 

1000 м², са необходими 2-5 тона основа Urbanscape Green Roll, в сравнение с над 100 

тона традиционни основи за озеленяване на покриви. 

 Висока пожароустойчивост – Растежната основа Urbanscape Green Roll е с клас 

по реакция на огън A1 Euroclass съгласно EN 13501-1. Продуктите от клас по реакция 

на огън A1 са негорими и не позволяват разпространението на пожар. 

 Лекота - Urbanscape Green Roll е средно 8-10 пъти по-лека и може да задържа в 

обема си 3-4 пъти повече вода в сравнение с други основи за озеленяване на покриви. 
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 Топлинна ефективност - Благодарение на високата си влагозадържаща 

способност системата Urbanscape осигурява дълготраен охлаждащ ефект през лятото. 

Звукоизолационни качества - Системата Urbanscape Green Roof намалява 

звуковото замърсяване и представлява средство за понижаване на недопустимите нива 

на шума, засягащи здравето, безопасността и благоденствието на населението. 
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Единствената битумна покривна мембрана с 40-годишна 

устойчивост 
 

 
 

Хидроизолационната мембрана на Alumasc Derbigum е единствената битумна покривна 

мембрана с висока функционалност, която е сертифицирана за 40-годишна 

продължителност на живот от BBA (Британска сертифицираща организация в областта 

на изолациите).  

 

Декларираната продължителност на живот на конкурентните й продукти обикновено е 

между 20 и 25 години, така че продуктът на Alumasc Derbigum се откроява със своя 

сертификат за 40 години, който дава допълнителна увереност на специалисти и крайни 

потребители, че са избрали надежден продукт.  

 

Доказано успешните системи на Alumasc Derbigum се сертифицират от ВВА от 1980г. и 

се характеризират с екосъобразност и устойчивост в това число мембрани, изработени 

от рециклирани материали, иновативни мембрани, които неутрализират СО2, 

енергийно ефективни „хладни“ покриви и растителни, небитумни продукти. 

 

Повече от 20 милиона кв.м. от оригиналния и качествен продукт на Alumasc Derbigum, 

модифициран с атактен полипропилен, са вложени в различни сгради в Обединеното 

кралство включително в “The Shard” (най-високата сграда във Великобритания) и в 

намиращия се в Лондон бизнес квартал Canary Wharf. 

 

 

Източник: www.roofingtoday.co.uk  

 

………………………………………………………………………………………………….... 

 

 

 

Нормативна база 
 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) пуска за 

обществено обсъждане: 

 

Проект за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 

2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, 

http://www.roofingtoday.co.uk/
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отговорни за реализацията й (обн., ДВ, бр. 10 от 2015 г., попр., ДВ, бр. 18 от 2015 г., 

изм. и доп., ДВ.,бр. 35 от 2015 г. ) 

 

За повече информация: http://www.mrrb.government.bg/  

 

………………………………………………………………………………………………...... 

 

 

РУБРИКА „Зелени къщи“ 
 

Плантация „Athena Marie“ 

 

 

 
 

 

Плантацията „Athena Marie“ на остров North Hutchinson в щата Флорида поставя рекорд 

като най-голямата зелена къща в САЩ с обща площ около 14 000 кв.м. Тя също така е и 

първата къща в САЩ, която има вятърни турбини на покрива си и първата във Флорида 

със 100% потребление на възобновяема енергия. Може би е доста екстравагантна, но и 

много значима. 

http://www.mrrb.government.bg/

