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Какво е хидроизолационна система?

Хидроизолационните системи са много важна част от всяка конструкция и съоръжение.
Изискванията към тях нарастват значително поради тежките климатични условия.

Хидроизолационната система има за цел да предотврати проникването на вода и да
предпазва конструкциите от вредното въздействие на водата и влагата. Влагата влияе пагубно
върху механичните характеристики, вида и дълготрайността на конструктивните елементи.

Сградите и съоръженията са подложени непрекъснато на въздействието на водата. Това
са атмосферни води – от дъждове и топене на снега, които проникват през покрива, стените и
конструктивните елементи на сградата. Може да се подземни води, които проникват през
основите – фундаменти и сутеренни стени. При съоръжения със специално предназначение –
мостове, виадукти, тунели, хидроизолационните системи предпазват конструкцията им от
влиянието на водата и нейното агресивно, корозивно действие върху тях.

За предпазване от неблагоприятното въздействие на водата се използват различни
видове хидроизолационни системи, които се различават по предназначението им, вида на
използваните материали, начина на полагане и физико-механичните характеристики.



Минималните изисквания при проектирането, изпълнението, контрола и приемането на
хидроизолационни системи на строежите (сгради и съоръжения) са дадени в НАРЕДБА №РД 02-
20-2 от 08.06.2016 г. Изискванията на тази наредба се прилагат както при изпълнение на
хидроизолационни системи на нови строежи, така и при обновяване, основен ремонт,
реконструкция или преустройство на съществуващите сгради и съоръжения.

При проектирането на строежите се предвиждат, а при изпълнението им трябва да се
влагат хидроизолационни материали, които:

➢ Отговарят на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета за
определяне на хармонизирани условия за предлагане на пазара на строителни продукти, когато
за продуктите има публикувани хармонизирани европейски стандарти или са издадени
Европейски технически одобрения;

➢ На Наредба №РД 02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в
строежите на Република България, когато липсват хармонизирани европейски стандарти или
европейски технически одобрения.



Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на представена декларация, в
която е посочена предвидената употреба на съответния продукт и инструкции за безопасна
работа. В зависимост от техническите спецификации, в съответствие с които са оценени
строителните продукти, декларациите са:

 Декларация за експлоатационни показатели – когато за дадения продукт има хармонизиран
европейски стандарт или европейско техническо одобрение;

 Декларация за характеристиките на строителния продукт – когато няма хармонизиран
европейски стандарт или европейско техническо одобрение.

Декларациите трябва да демонстрират съответствие на експлоатационните показатели
с българските национални изисквания за предвидената употреба. Тези изисквания са посочени
в съответнитe продуктови стандарти. Част от тези стандарти за най-често употребяваните
материали са изброените по долу:



 БДС EN 13707:2013/NA:2017 – Огъваеми хидроизолационни мушами. Армирани битумни
мушами за покривни хидроизолации. Определения и характеристики. Национално
приложение (NA);

 БДС EN 15814:2011+ А2:2015/NA:2017 – Дебелослойни битумно-полимерни покрития за
хидроизолация. Определения и характеристики. Национално приложение (NA);

 БДС EN 1304:2013/ NA:2014 – Глинени покривни керемиди и допълнителни елементи.
Определения и изисквания за продуктите. Национално приложение (NA);

 БДС EN 544:2011 – Битумни керемиди (шиндли) с минерална и/или синтетична армировка.
Изисквания за продукта и методи за изпитване.

За материалите, за които няма национални приложения, минималните
експлоатационни показатели, които те трябва да покрият са посочени в НАРЕДБА №РД 02-
20-2 от 08.06.2016 г.



Хидроизолационните системи се изпълняват в съответствие с изискванията на проекта и
с указанията на съответния производител на продукта, което включва и условията за тяхното
транспортиране и полагане.

Проектната документация (проектните решения) на хидроизолационните системи на
строежите се представя в част архитектурна или в част конструктивна на инвестиционния проект
в зависимост от вида и предназначението на строежа.

В обяснителната записка към фаза идеен проект се обосновават проектното решение и
изборът на строителни продукти за изпълнение на хидроизолационната система.

В случаите на еднофазно възлагане във фаза технически проект или на двуфазно
възлагане във фази идеен и технически проект, техническият проект съдържа и подробни
характерни детайли и проектни решения за изпълнението на хидроизолационните системи, вкл.
минималните експлоатационни показатели на изискваните хидроизолационни продукти и
начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж.



КЛАСИФИКАЦИЯ НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

СПОРЕД ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ:

➢Подземни хидроизолации – предпазват подземните части на сградите и съоръженията;

➢Покривни хидроизолации – предпазват подпокривното пространство от проникване на вода;



➢ Хидроизолации за пътни съоръжения – мостове, виадукти, тунели;

➢ Хидроизолации за хидротехнически съоръжения;

➢ Хидроизолации за басейни и резервоари;
➢ Хидроизолации в санитарни помещения.



КЛАСИФИКАЦИЯ НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

СПОРЕД ВИДА НА МАТЕРИАЛА:

➢Мазани хидроизолации – представляват водонепропусклив слой, изпълнен в няколко пласта,
обикновено с дебелина 1-2 мм. Прилагат се предимно върху бетонни повърхности. Изпълняват се
от битумни, битумно-полимерни, полимерни и цименто-полимерни материали.

➢ Импрегнационни и инжекционни хидроизолации – прилагат се когато трябва да се запълнят
пукнатини или открити пори, за да се предотврати проникването на вода. Импрегнационните
материали са полимери, разтвори в органичен разтворител (епоксидни смоли, силикони и др.).
Инжекционните състави са циментно-водни суспензии, полиуретанови смоли и др.

➢ Листови хидроизолации – наричани още рулонни хидроизолации, се изпълняват от един или
няколко слоя листов материал, който може да бъде битумна мушама или полимерно фолио.
Листовите хидроизолации, познати още като фолиа, са изработени на база полимери.
Битумните мушами се изпълняват от окислен битум или от битум, модифициран с полимери.

Подробна информация за характеристиките на тези продукти е дадена в НАРЕДБА №РД
02-20-2 от 2016 г.



Мушами на база на окислен битум: По време на процеса “окисление” се постига изменение на
свойствата на битума посредством « натоварване » на молекулите на въглеводорода с атоми на
кислорода, т.е предизвиква се ускорено стареене с цел придаване на постоянни физикомеханични
свойства на битума в определени температурни диапазони - 00С – 80 0С. Тези мушами имат ниска цена,
но битумната смес има много ниска еластичност, много ниска устойчивост на свличане при повишени
температури и ниска устойчивост на стареене на материала.
Модификация на битума с полимери: Изменение на свойствата на битума, аналогични на свойствата
на полимер – модификатора. Като модификатори най-често се използват – атактен полипропилен
(АРР); стирол-бутадиен-стиролов каучук (SBS) и аморфен поли-алфа-олефин (АРАО).

APP - Атактен полипропилен (пластомер)
Свойства на битума с APP модификатор :
 увеличена устойчивост на стареене на материала – пукнатини в АРР модифицираните битумни
хидроизолации се появяват след 10 – 15 години, на след 3 – 5 както е при тези с окислен битум;
 добра огъваемост при ниски температури (от - 5 до -150С);
 отлична топлоустойчивост ( 120 – 1400С), а тези с окислен битум – (70 – 800С);
 модифицираните с АРР битум хидроизолации са отлични за работа в горещите дни през летните
месеци – минимален риск от стичане и омекване при работа – предимство пред всички останали
хидроизолации.



“АРАО”– Аморфен поли-алфа-олефин
Свойства на битума с АРАО модификатор :
 съчетават предимствата на АРР и SBS хидроизолациите;
 отлична огъваемост при ниски температури (до –350С);
 отлична топлоустойчивост (до 130 - 1400С);
 устойчив на UV лъчи – поради тази причина хидроизолационните мембрани не се нуждаят
от защита от минерална посипка или допълнителна тежка защита;
 подходящи за използване на соларни покриви.

“SBS” - Стирол бутадиен стиролов каучук (еластомер)
Свойства на битума с SBS модификатор :
 много добра еластичност на материала;
 добра топлоустойчивост (до 100 – 110 0С );
 отлична огъваемост при ниски температури(до -300С), а тези с окислен битум - 00С;
 модифицираните с SBS битум хидроизолации имат много добра адхезия (лепливост) към
предварително грундирани бетонни повърхности.



І. ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ НА ПОДЗЕМНИ ЧАСТИ НА 
СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Хидроизолацията на подземните части на сгради и съоръжения (основи) е решаващ
фактор, от който зависи правилната и дълготрайната им експлоатация.

При неправилно положена, нарушена или липсваща хидроизолация, водата прониква
във фундаментите, стените и плочите, разрушава бетона и способства за корозията на
армировката.

Така проникналата в бетонната конструкция и в зидарията влага се придвижва
капилярно нагоре по стените.

Влагата в стените причинява големи поражения с течение на времето – подкожушване,
отлепване на вътрешните мазилки, поява на плесен и мухъл. В някои технически помещения,
като асансьорни шахти например, влагата би могла да доведе до проблеми с експлоатацията
на съоръженията.

За да бъде подземната хидроизолация трайна и надеждна, при проектирането трябва
да се имат предвид нормативните изисквания и най-вече на Наредба №РД 02-20-2 от 2016 г. за
проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите.



Хидроизолационните системи на подземни части на сгради и съоръжения се
класифицират в зависимост от:

▪Функцията и предназначението им за защита от: капилярно покачена вода и почвена
влага; безнапорни води и напорни води;

▪Разположението им спрямо водния напор – външни – откъм страната на водния напор;
вътрешни – разположени откъм противоположната страна на водния напор;

▪Вида на продуктите за хидроизолационната система – огъваеми битумни мушами;
огъваеми пластмасови и каучукови мушами; полимерни течни състави битумни и битумно-
полимерни течни състави; циментно-полимерни състави; бентонитови; импрегнационни и
инжекционни състави.

Видът на хидроизолационната система зависи от: нивото и вида на подпочвените води;
вида на строежа – нов, основен ремонт; реконструкция и др.



При изграждането на нови сгради се препоръчва прилагането на външни хидроизолации.
Те имат няколко основни предимства:

- разполагат се откъм страната на водния напор, като той притиска изолацията към
основата. Може да се изпълни и под основите.

- по този начин носещата конструкцията е защитена от прякото въздействие на
подпочвените води, които могат да бъдат и агресивни и във времето да я компрометират;

- не е необходима допълнителна хидроизолация за защита от капилярна влага.

За изпълнение на такива хидроизолации се използват:

• огъваеми битумно-полимерни мушами /мембрани/
Препоръчват се SBS модифицираните битумни мушами с основа от нетъкан полиестер.

Основата от нетъкан полиестер спомага за повишаване на физико – механичните свойства на
мембраните (якост на опън, относително удължение при скъсване, динамично и статично
натоварване). Модифицираните с SBS битум хидроизолации имат по-голяма еластична
деформация дори при ниски температури.

Тези хидроизолации имат по-добра адхезия (лепливост) към предварително грундирани
повърхности и затова намират широко приложение за направа на вертикални стени в основи при
открит способ, а също така и за полагане под основите.



Трябва да се имат предвид изискванията на Наредба № РД-02-20-2 от 2016 г. относно броя
на слоевете и тяхната дебелина в зависимост от височината на водния стълб.

ПРИМЕРНИ ДЕТАЙЛИ ЗА ПОДЗЕМНИ ХИДРОИЗОЛАЦИИ:

Детайл за хидроизолационна система на база битумно-полимерни мушами на основа и стени на 
сутерени изпълнявани по открит способ



• огъваеми пластмасови мембрани /фолиа/

Използват се мембрани от поливинилхлорид – PVC или от полиолефини – ТРО (FPO)
мембрани.
PVC – синтетична мембрана от пластифициран поливинилхлорид (PVC –P).
ТРО (FPO) – термополиолефинови мембрани. Произведени от гъвкава полипропиленова смес ,
модифицирана с полиолефини.

За подземни хидроизолационни системи се използват хомогенни (без армировка)
листови мембрани. Те са с висока устойчивост на стареене.

Да се обърне внимание, че хидроизолационните мембрани предназначени за
подземни хидроизолации трябва да са водонепропускливи при налягане на воден напор 0,06
МРа.

Битумните мембрани се залепват газопламъчно към подложния бетон, а синтетичните
(пластмасови) мембрани се закрепват механично и се снаждат чрез горещ въздух.



ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ФУНДАМЕНТ С ПЛАСТМАСОВА PVC МЕМБРАНА

1 – хидроизолационна мембрана по вертикални  
фундаментни  стени;

2 – защитен слой, съобразен с вида материал за 
обратен насип;

3 – уплътнител; 

4 – уплътнител;

5 – фундаментна  плоча;

6 – водоспираща лента;

7 – хидроизолационна мембрана;

8 – защитно фолио HDPE;

9 – защитна замазка или бетон;

10 – подложен бетон;

11 – основа.



Над изпълнените пластове обикновено се полага геотекстил и/или полиетилен върху
който се изпълнява слой предпазен бетон или цименто-пясъчен разтвор, който служи за
защита на хидроизолацията при армиране и изливане на фундаментната плоча.

Освен дъното трябва да се защитят и слоевете при вертикалните и хоризонталните
повърхности. Защитата може да бъде от:
❑ слой от цименто-пясъчен разтвор или бетон с дебелина, не по-малко от 4 см – за
хоризонтални повърхност;
❑ платна от екструдиран полистирен XPS с дебелина от 4 см – за вертикални повърхности;
❑ полимерна релефна мембрана;
❑ стоманобетонни панели с дебелина 4 см;
❑ зидария от бетонни тухли с широчина 12 см (1/2 тухла).

полимерна релефна мембрана



ЗАЩИТА НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯТА С ПОЛИМЕРНА РЕЛЕФНА МЕМБРАНА

Забележка: Дренажната тръба трябва да 
се постави на минимум 20 см под кота 
фундамент.



При проникване на вода в сутеренните помещения в процеса на експлоатация на сградата
(което предполага липса на достъп до външната повърхност) от вътрешната страна могат да се
използват следните системи: инжекционни и импрегнационни състави; течни битумни, битумно-
полимерни или полимерни състави.

ИНЖЕКЦИОННИ МЕТОДИ:
Инжектира се специален състав, който запълва пукнатините, каверните и др. в бетона на

ограждащата конструкция и предотвратява проникването на вода. Изпълнява се след разработка на
работен проект за инжекционни работи с технологични обяснения и детайли.

.
1- Работни фуги, каверни, 
пукнатини  и др.;
2 - Стоманобетонна стена;
3 - Земен насип;
4 - Фундаментна плоча;
5 - Инжекционни пакери; 
разположени по схема 
(схема 1)
6 - Отвори за пакери.



МАЗАНИ (НА БАЗА ТЕЧНИ СЪСТАВИ) ХИДРОИЗОЛАЦИИ ОТ ВЪТРЕШНАТА СТРАНА 
НА СУТЕРЕННА СТЕНА И ФУНДАМЕНТНА ПЛОЧА

1. Стоманобетонна стена;
2. Земен насип;
3. Мазана хидроизолация;
4. Холкер – катет 7 - 7cm;
5. Подова настилка;
6. Фундаментна плоча;



ІI. ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ НА ПОКРИВИ
Хидроизолационните системи на покриви се класифицират в зависимост от:

▪ Вида и наклона на покрива – плосък покрив – наклон от 1,5 до 7% и наклонен (скатен) покрив –
наклон по-голям от 7%.

▪ Вида на водотвеждането – вътрешно или външно;

▪ Предназначението на покрива – използваем плосък покрив – покрив-градина; покрив-тераса;
покрив-паркинг; или неизползваем покрив;

▪ Вида на продуктите за хидроизолационни системи на плосък покрив – огъваеми битумни
мушами, огъваеми пластмасови и каучукови мушами; течни битумни и битумно-полимерни
състави; течни полимерни състави; циментно – полимерни състави;

▪ Защитата на хидроизолационната система при плоски покриви – тежка или лека.



Видът на хидроизолационната система за покриви се избира в зависимост от:
➢ наклона на покрива;
➢ ново строителство или основен ремонт, преустройство;
➢ вида на основата, върху която ще се изпълнява хидроизолационната система – бетон,
дървесина, метал;
➢ използваемостта на покрива – само за плоски покриви.

ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ НА ПЛОСКИ ПОКРИВИ

Плоският покрив е един от видовете покриви на сгради. При него наклонът към
водоприемниците под 7%. При плоските покриви атмосферните води се оттичат по-бавно и
затова осигуряването на пълна водонепропускливост е от ключово значение за
предотвратяване на течове и влага.

Основните изисквания към хидроизолационните покривни мембрани са:
водонепропускливост; устойчивост на UV лъчи и слънчевото греене; топлоустойчивост;
еластичност – да могат да поемат температурните разширения и свивания; висока устойчивост
на стареене.



Хидроизолационните системи, които могат да се използват за изпълнение на плоски
покриви са:

ОГЪВАЕМИ БИТУМНИ МУШАМИ

За климатичните условия на България се препоръчва да се използват мушами с битум,
модифициран с АРР /атактен полипропилен/. Те имат повишена устойчивост на UV – лъчи и на
висока температура (130 – 1500С). Това тяхно свойство позволява да се изпълнява
хидроизолация на покриви по силно наклонени повърхности без опасност от свличане от
високата температура.

Битумните хидроизолации се произвеждат с армираща основа (стъклен воал,
стъклотъкан, нетъкан полиестер или комбинирана основа – полиестер, усилен със стъклени
нишки), която се намира в средната третина от дебелината им.

Начинът на полагане е чрез залепване към основата и между слоевете чрез
газопламъчно нагряване, при което битумът, намиращ се от долната страна на основата
трябва да се разтопи, за да може да изпълнява ролята на лепило.

По тази причина дебелината на битумната хидроизолационна мушама,
предназначена за газопламъчно залепване трябва да бъде МИНИМУМ 3 ММ.



СТРУКТУРА НА РУЛОННИТЕ  БИТУМНИ МАТЕРИАЛИ



Полагането на битумната хидроизолация се изпълнява в повечето случаи чрез
цялостно залепване към основата.

ДВУСЛОЙНА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА С НАПЪЛНО ЗАЛЕПЕНИ БИТУМНО –
ПОЛИМЕРНИ МУШАМИ ПРИ ТОПЪЛ ПЛОСЪК ПОКРИВ

1 – стоманобетонна плоча;
2 – пароизолация;
3 – топлоизолационен слой;
4 – полиетиленово фолио;
5 – бетон за наклон;
6 – битумен грунд;

7 – първи пласт хидроизолация от битумно –
полимерни мушами без посипка;

8 – втори пласт хидроизолация от битумно –
полимерни мушами с минерална посипка или 
без посипка ако има тежка защита от чакъл; 
настилка на използваем покрив или зелен 
покрив



Най-добрият начин за изпълнение на покривна хидроизолационна система за плосък
покрив е чрез използване на перфорирана хидроизолационна мембрана.

Ролята й е да осигури пародренаж на хидроизолационната система. Използва се, за да
осигури залепването на хидроизолационната мембрана точково към основата.

Перфорираната мембрана се полага свободно, без застъпване и без лепене Първият
слой хидроизолация се залепва газопламъчно върху него, като се осигурява проникването на
разтопения битум през отворите на перфорираната мембрана. По този начин се получава
точково залепване и влагата, достигаща до покривната конструкция се разпределя между
точките на залепване и се отвежда в атмосферата чрез отдушници. Така се избягва и
възможността за образуване на мехури по хидроизолационната система.



ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ОБЪРНАТ  ПЛОСЪК ПОКРИВ

Разликата между този тип покриви и плоския покрив е, че
при този тип покриви топлоизолационният слой се намира над хидроизолационния.

Този покрив е познат в два варианта:

➢MONO – топлоизолацията е разположена над хидроизолацията;

➢ DUO – една част от топлоизолацията е разположена под хидроизолацията, а другата над нея.

Предимствата на този тип покриви е:

• хидроизолацията е защитена от температурни амплитуди;

• по-малък разход на материали.

Недостатъци:

• специални изисквания към топлоизолацията – водонепоглъщаемост и якостни показатели;

• задължително трябва да има тежка защита.

ПРИМЕРЕН ДЕТАЙЛ ЗА ОБЪРНАТ ПОКРИВ:



1;2 – стоманобетонна конструкция; 

3 – бетон за оформяне на наклон на покрива;

4 – циментова замазка;

5 – хидроизолация от битумно-полимерни мушами;

6 – топлоизолационен слой с дебелина по изчисление;

7 – геотекстил, който предпазва топлоизолацията от механични увреждания

8 – циментова замазка, армирана с мрежа, върху която се изпълнява подовата облицовка на използваемите покриви;

9, 10, 11 – тежка защита от чакъл фракция 5 -30 см; или тежка защита от мозаечни или бетонни плочи; или плочки за подова 
защита. 



ПЛАСТМАСОВИ ИЛИ КАУЧУКОВИ МЕМБРАНИ ЗА ПОКРИВИ

PVC – синтетична мембрана от пластифициран поливинилхлорид (PVC –P). Тези мембрани
притежават много добри механични свойства – висока температурна и ветрова устойчивост, UV
– защита и устойчивост на стареене. За покриви мембраната е армирана с полиестерна
армировка или стабилизирана със стъклен воал.

ТРО (FPO) – термополиолефинови мембрани. Мембрани от ново поколение синтетични
хидроизолации, чийто състав не съдържа пластификатори хлориди и други вредни за околната
среда съединения. Армирана е с полиестерна армировка.

EPDM – каучукови мембрани, произведени от етилен пропилен диен терполимер. Не е
армирана и притежава голяма еластичност. Предлага се на рула с ширина 15 м, не много
удобни за работа.

Тези мембрани се полагат само в един слой и се закрепват механично към основата и
се заваряват при снаждане.



ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ НА  НАКЛОНЕНИ /СКАТНИ/ ПОКРИВИ 

Наклонен /скатен/ покрив – с наклон над 7%. Материалите, които се използват за
хидроизолация на тези покриви са:

 Глинени покривни керемиди
 Керемиди от бетон;
 Покривни плочи от естествен камък или дърво;
 Битумни керемиди (шиндли);
 Метални керемиди;
 Вълнообразни битумни листове;
 Профилни вълнообразни ламарини;
 Фиброциментни дисперсно армирани листове;
 Вълнообразни профилни полимерни листове;
 Плоски метални листове;
 Покривни сандвич-панели.



КЕРЕМИДИ (глинени, бетонови) – най-старият, доказал се във времето покривен
материал.
Предимства: лесен монтаж, многократна употреба, устойчиви на тежки климатични условия,
устойчиви на огън, дълъг експлоатационен живот – до 100 години.
За увеличаване на функционалността им се предлагат керемиди с приспособления за
задържане на сняг или осигуряващи вентилация, с отбелязани места за заковаване, също така
и аксесоари за било или скат.



РЕКОНСТРУКЦИЯ  НА  СКАТЕН ПОКРИВ С ДЪРВЕНА НОСЕЩА КОНСТРУКЦИЯ  И 
КЕРЕМИДИ 

1 – керемиди; 

2 – летви;

3 – контралетви; 

4 – битумно-полимерна хидроизолационна мушама 
без посипка с  дебелина 2 мм или синтетична 
мембрана с дебелина 0,8 мм;

5 – обшивка – водоустойчив шперплат, OSB –
плоскости, дъски и др.;

6 – въздушен вентилируем слой над 
топлоизолационния слой, с дебелина 20 мм;

7 – нов топлоизолационен слой с дебелина по; 
изчисление;

8 – съществуващ топлоизолационен слой;

9 – пароизолационна мембрана;

10 – таванска обшивка.



БИТУМНИ КЕРЕМИДИ - лентов хидроизолационен материал, произведен на база
модифициран битум и с основа стъклен воал. Покрити са от едната страна с фин кварцов
пясък, а от другата страна с цветни минерални гранули(минерална посипка). Минералната
посипка придава на керемидите цвят и завършеност и предпазва битумния слой от действи-
ето на UV – лъчите и осигурява дълготрайността им. Предлагат се в различни форми и това
позволява разнообразие на дизайна на покривите.

Полагат се върху плътна дъсчена обшивка или дървесни плоскости.

1 – битумни керемиди
2 – мембрана за под керемиди;
3 – водоустойчив шперплат, OSB, 
дъсчена обшивка и др.
4 – дървена конструкция
5 – дървена конструкция



РЕКОНСТРУКЦИЯ  НА  СКАТЕН ПОКРИВ С ДЪРВЕНА НОСЕЩА КОНСТРУКЦИЯ И 
БИТУМНИ КЕРЕМИДИ 

1 – битумни керемиди; 

2 – битумно-полимерна хидроизолационна мушама без 
посипка с  дебелина 2 мм или синтетична мембрана с 
дебелина 0,8 мм;

3 – обшивка – водоустойчив шперплат, OSB – плоскости, 
дъски и др.;

4 – вентилируем слой  с дебелина 20 мм;

5 – нов топлоизолационен слой с дебелина по; 
изчисление;

6 – съществуващ топлоизолационен слой;

7 – пароизолационна мембрана;

8 – таванска обшивка.



ІII. ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ НА ТЕРАСИ

Независимо дали става дума за нова тераса или за ремонт на стара тераса, трябва
внимателно да се подбере нужната за целта хидроизолация и тя да се изпълни правилно.

За хидроизолация на открити тераси могат да се използват:

▪ рулонни хидроизолации

▪ течни хидроизолации

Недостатък на класическите рулонни хидроизолации са т.нар ”слаби места” при
снадките между отделните ленти, също така по-трудното изпълнение на участъци с повече
ъгли и чупки.

Недостатък на течните хидроизолации е тяхната голяма зависимост от прецизността на
изпълнението и технологичната дисциплина.



Течната хидроизолация е многослойна система, която се изгражда на място чрез
последователно намазване на няколко слоя. След полагането се получава водонепропусклива
мембрана с висока еластичност, без фуги и пукнатини.

8 – хидроизолационни ленти и ъгли;

9 – втори слой двукомпонентна течна хидроизолация;

10 – лепило за плочки;

11 – плочки;

12 – полиуретанов пълнител за ъгли, фуги.

1 – запълване на по-големите неравности отвори и 
дълбоки наранявания с водоплътен бетон;

2 – грундиране със свързващ грунд;

3 – циментова замазка за наклон;

4 – грундиране и полагане на битумна мембрана;

5 – хоризонтален дренаж и полагане на 
топлоизолационни плочи;

6 – армирана циментова замазка;

7 – първи слой еластична двукомпонентна течна 
хидроизолация;



ДЕТАЙЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОКРИВ – ТЕРАСА  БЕЗ БОРД

1 – стоманобетонен борд;

2 – битумен грунд;

3 – битумно – полимерна мушама;

4 – топлоизолационен слой;

5 – битумно – полимерна мушама;

6 – топлоизолационен слой;

7 – мрежа от фибростъкло;

8 – шпакловъчна смес;

9 – профил студено огънат;

10 – водооткапващ профил от поцинкована 
ламарина;

11 – дюбел – пирон;

12 – лепило за топлоизолация.



ДЕТАЙЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОКРИВ – ТЕРАСА  БЕЗ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА 
БОРД

1 – стоманобетонен борд;

2 – битумен грунд;

3 – битумно – полимерна мушама;

4 – топлоизолационен слой;

5 – битумно – полимерна мушама;

6 – топлоизолационен слой;

7 – мрежа от фибростъкло;

8 – шпакловъчна смес;

9 – профил студено огънат;

10 – водооткапващ профил от поцинкована 
ламарина;

11 – дюбел – пирон;

12 – лепило за топлоизолация.



Благодаря за 
вниманието!


