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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 

ЗА ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО (БАИС) 
 

София 1164, 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 №13 

 

 

НОВИНИ ОТ БАИС 

 

Честито Възкресение Христово! 

 

 
 

Христос Воскресе! Бъдете здрави, вдъхновени и смели, за да 

покорявате нови лични и професионални върхове! 

 

ОТ БАИС 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

БАИС ще проведе  Общо Събрание на 20.04.2017г. 

 
Управителният съвет (УС) на сдружение “Българска асоциация за изолации в 

строителството” (БАИС), гр. София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, по своя 

инициатива, свиква редовно годишно Общо събрание (ОС) на БАИС на 20 април 

(четвъртък) 2017 г. от 14:00 ч. Заседателната зала на Камарата на инженерите в 
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инвестиционното проектиране /КИИП/ в УАСГ, с адрес бул. Христо Смирненски 1, 

ет. 4, входът за сградата е откъм бул. Драган Цанков. Регистрацията на членовете 

за участие в работата на ОС ще се извърши същия ден от 13:00 часа. При 

регистрацията участниците следва да се легитимират с лична карта, а пълномощниците 

и с изрично писмено пълномощно. 

 

ОС ще се проведе при следния дневен ред: 1. Отчет на УС за дейността на БАИС през 

2016 г. Проект за решение – ОС приема за сведение отчета на УС. 2. Отчет на 

ръководителите по направления на дейност на БАИС. 3. Приемане на годишния 

финансов отчет (ГФО) за  2016 г. Проект за решение – ОС приема ГФО за 2016 г. 4. 

Приемане на Програма за дейност на БАИС през 2017 г. Проект за решение – ОС 

приема предложената от УС Програма за дейност на БАИС през 2017 г. 5. Приемане на 

бюджет на БАИС за 2017 г. Проект за решение – ОС приема бюджет на БАИС за 2017 г. 

6. Освобождаване от УС на Мария Кухтева, поради напускане на позицията на 

представляващ „Изовер Сен Гобен” и избиране на нов член на УС на нейно място до 

края на мандата на настоящия УС. 7. Освобождаване на стари членове на Етичната 

комисия на БАИС, поради напускане. Избиране на нови членове на Етичната комисия. 

 

При липса на кворум, ОС ще се проведе от 15:00 ч., на същия ден, на същото място и 

при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите 

членове. Материалите за Общото събрание са на разположение на заинтересованите 

членове в офиса на БАИС, на адрес: гр. София, бул. „Христо Смирненски” № 1, корпус 

„А”, ет. 4, офис 5. 

 

…………………………………………………………………………………….. 

НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ НА БАИС 

 

“КСЕЛА България“ взе участие в конференция ‘’ГРАЖДАНСКАТА 

БЕЗОПАСНОСТ 2017’’ 
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За поредна година, по традиция ‘’КСЕЛА България’’ подкрепи провеждането на осмата 

Научна конференция с международно участие  - ‘’ГРАЖДАНСКАТА БЕЗОПАСНОСТ 

2017’’. Събитието се проведе в периода 6 - 7 Април в Академията на МВР.  

Продуктовият мениджър за Multipor на ‘’КСЕЛА България’’ инж. Васил Манолов 

представи на аудиторията техническите характеристики и предимствата в пожарната 

защита на продуктите с марка YTONG и Multipor. Също така и като единствен 

участник, член на секция „Топлоизолации“ към БАИС, инж. Манолов представи и 

предложението на БАИС за промяна в текста на Наредба № Iз-1971 за Строително-

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, заедно 

с Изисквания за изпълнение на фасади според законовите разпоредби на ключови 

източно-европейски пазари през 2015/2016. Самото официално писмо за предлаганите 

промени е изпратено до Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на 

населението".   

По време на конференцията ‘’КСЕЛА България’’ имаше и изложбен щанд, на който 

всички посетители имаха възможност да получат техническа документация и детайлна 

допълнителна информация за продуктите с марка YTONG и Multipor.  

 

 
Източник: „Ксела България“ 

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

 

 

Баумит опън Климафасада – активно дишащата фасада 
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Принципа Крафт 
През 70-те и 80-те години на миналия век някои фирми започват специализирани 

проучвания за разработване на материи, които да вентилират човешкото тяло и да 

транспортират влагата от неговата повърхност навън към околната среда. Тези усилия 

дават резултат, известен като „Принципът на Крафт”. Той представлява трислойна 

система, подходяща за всекидневно носене, която осигурява перфектен микроклимат за 

тялото, като се грижи температурата и влажността да са максимално близки до 

естествените за човека. Трите слоя на обличане включват: 

 

• първи слой (термобельо) – транспортира влагата далеч от тялото и я 

разпределя към външната част от дрехите; 

• втори слой (полар) – изолация и топлина, транспортира влагата и излишната 

топлина към следващия слой; 

• трети слой (яке) – предпазва от дъжд, вятър и мраз, като същевременно 

освобождава излишната топлина и влага. 

 

Първият, най-близък до тялото слой – термобельото, е изключително важен, защото 

трябва да ни запази сухи и топли, без да нарушава нашия комфорт. Той трябва да е 

функционален, т.е. да транспортира влагата, без да я абсорбира, да притежава 

изолиращо действие и да съхне бързо при намокряне, за да осигури оптимална 

терморегулация на тялото. От това, доколко бързо материалът изпълнява функцията по 

отделяне и изпаряване на влагата, зависи усещането за комфорт, но и не само. Бельо, 

което бързо отвежда влагата от тялото позволява на неговия собственик да не хаби 

енергия за нагряване и изпаряване на водата, която се отделя от организма при 

интензивно физическо натоварване. 

 

Но настоящата статия не е свързана с темата термобельо, нито с трислойната система 

на обличане и нейните предимства. 

 

Ние ще направим аналогия, за да сравним функциите на тази система по отношение на 

човешката кожа и тяло с функциите на топлоизолационната система по отношение на 

фасадата и сградата като един цял организъм. 
 

 
 
Административна сграда Метарем ; проектант: арх. Светослав Луканов 



5 

 

изпълнител: Лидер Строй ВН ЕООД; инвеститор: Метарем АД 

Вложени материали по фасадата: Баумит интегрирана топлоизолационна система опън с 

крайно покритие КреативТоп, НанопорТоп и Металик 

Слоеве 

Изграждането на топлоизолационни слоеве върху фасадите с крайно покритие от 

тънкослойна мазилка започва през 70-те години на миналия век, т.е. преди повече от 

40–45 години. Най-важната цел на топлоизолацията е да намали загубите на енергия от 

сградите, оттам да намали нуждите от производство на тази енергия, което 

благоприятства опазването на околната среда чрез намаляване на отделените емисии 

CO2 и други замърсители в атмосферата. 

 

С изграждане на обичайната топлоизолационна система с плочи от експандиран 

полистирен (EPS), фасадата практически се обвива с „облекло”, което осигурява много 

добър енергоспестяващ ефект. Както при ново строителство, така и при обновяване на 

стари сгради, преди полагането на топлоизолация се монтира нова, плътна дограма. 

Днес съвременните модерни сгради имат много по-плътна обвивка в сравнение с 

миналото. Ето защо сега обмяната на стар с пресен външен въздух през тази обвивка е 

около 10 пъти по-малка. Това води дотам, че вътрешният въздух е до 5 пъти по-

натоварен с вредни вещества в сравнение с преди. Но не само това! През тази фасадна 

обвивка се изнася само сравнително малка част и с неголяма скорост, формиращата се в 

сградата влага. Въпреки относително добрата си паропропускливост, това „облекло” 

възпрепятства свободното движение на парите от вътре навън. „Пакетирането” на 

сградите води до задържане на големи количества влага във вътрешния въздух на 

помещенията и във фасадните стени. Когато този въздух открие по-студени 

повърхности (например повърхността на стъклопакети, термомостове по фасадните 

стени и др.), там част от тази влага кондензира. Ако процесът е продължителен във 

времето, в тези участъци се създават предпоставки за развитие на микроорганизми 

(гъбички и водорасли), което допълнително допринася за нездравословен климат и 

силно снижава комфорта на обитаване. 

 

Решението на тези проблеми трябва да се търси в две посоки: 1) използване на 

строителни материали и мебелировка, произведени с доказано безвредни суровини и 2) 

осигуряване на по-добра обмяна на въздуха. 

 

Въздух  

Жилището трябва да предлага на обитателите си комфорт, чувство за безгрижност и 

високо качество на живот. Особено значение за комфортния климат в него заема 

температурата на въздуха. Установено е, че оптималните граници за човешкия 

организъм са в интервала 19°С–23°С. Същевременно температурата на въздуха, 

намиращ се в непосредствена близост и в допир със стените, не трябва да е по-ниска с 

повече от 2÷3°С от тази в помещенията, за да няма ненужно движение на вътрешния 

въздух, т.е. да не се създават условия за въздушно течение. Това може да се осигури 

само с добре изчислена и добре положена топлоизолационна система. Другите фактори, 

които влияят върху комфорта са: влага, шум, светлина, миризма, цветове, подредба.  

 

Строителството на нова сграда е свързано с влагането на големи обеми вода за 

смесване на  строителните материали (бетон, мазилки, замазки). Една част от тази вода 

се свързва в тях химически или физически, но по-голямата част остава свободна, в 

техните пори. След приключване на строителството, вследствие изпарението на тази 

свободна вода, влажността в помещенията е висока. Този период е продължителен и 

трае обикновено няколко години. 
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По време на експлоатация, едно домакинство за един ден освобождава във вътрешния 

въздух между 5 и 20 литра вода под формата на водни пари. 

Високата относителна влажност на въздуха в помещенията води до опасност от конденз 

върху по-студените повърхности и оттам до по-лош комфорт на обитаване на 

жилището. Това налага тя да бъде поддържана в оптималните граници между 40% и 

60%. 

 

 
Еднофамилна жилищна сграда в с. Марково 

проектант: арх. Елена Апостолова 

изпълнител: Термобилд ЕООД 

Вложени Баумит материали: Баумит интегрирана топлоизолационна система опън с крайно 

покритие НанопорТоп К1,5 

Баумит опън 

От много години специалистите, работещи в развойните лаборатории на Баумит, 

отделят внимание не само на въпроса за топлоизолирането изобщо, а се стремят да 

откриват решения, които да осигурят постоянен висок комфорт на обитаване на 

жилищата. Съпоставяйки фасадната повърхност с кожата на човешкото тяло, те 

достигат до извода, че изолацията трябва да започне и да „диша”. Изхождайки от 

„принципа на Крафт” за системата на обличане и следвайки аналогията, те решават да 

„облекат” сградата с такава фасадна топлоизолация, която бързо и в максимална степен 

да отвежда появилата се влага през всеки от слоевете на системата навън, да съхранява 

топлината през зимния период или, съответно, да предпазва сградата от прекомерно 

нагряване през лятото. 

 

За постигането на тази цел специалистите обръщат внимание на всеки елемент от 

топлоизолационната система: лепило, топлоизолационна плоча, шпакловъчна смес, 

грунд и мазилка. И стигат до решение – създават активно дишащата топлоизолационна 

система Баумит опън® (open – от английски „отворен”). 

 

Комфортът е притегателната сила или ключовата дума, която печели хората на страната 

на системата Баумит опън® Климафасада. Специалната опън® технология предлага 5 

пъти по-добро регулиране на влагата в сравнение с конвенционалните системи с 

експандиран полистирен, което позволява на фасадата да съхне до 5 пъти по-бързо от 

останалите. А това е важно както за новите, така и за старите сгради. В старите къщи 

влагата прониква често откъм основите и се поддържа постоянна във времето. При 
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новите сгради проблемът се свързва с бързото изграждане и въвеждане в експлоатация, 

докато съхненето им продължава през следващите 4–5 години. Към това трябва да 

добавим и формиращата се ежедневна влага, от обитаване. С помощта на системата 

Баумит опън® Климафасада влагата може да се отвежда бързо навън и така да се 

поддържа минимална опасността от поява на микроорганизми по стените и тавана. 

 

Разработената от Баумит система опън® Климафасада комбинира три много важни 

технически иновации, осигуряващи свойствата: оптимален топлоизолационен ефект, 

паропропускливост и дълготрайност на външния вид, което прави тази система 

уникална за пазара. Нейните основни предимства са: 1) отсъствие на термо-мостове; 2) 

паропропусклива („активно дишаща”); 3) местоположението на дюбелите не се 

„отпечатва” върху фасадната повърхност; 4) осигурява дълготрайно красива фасада. 

Основните компоненти, изпитани в съвместна работа и реализирайки идеалната 

комбинация са: Баумит СтарТрек, Баумит опън Терм, Баумит СтарКонтакт бял и 

Баумит НанопорТоп. 

 

 
Еднофамилна жилищна сграда в Севлиево 

проектант: арх. Светлозар Стефанов 

изпълнител: Гипсотехника ООД 

Вложени Баумит материали: Баумит интегрирана топлоизолационна система опън с крайно 

покритие НанопорТоп К1,5 

 

СтарТрек 
Баумит СтарТрек е продукт от бъдещето. При него технологията на лепене измества 

настоящите методи на съединяване чрез заваряване, завинтване или нитоване. 

Крепежните елементи Баумит СтарТрек се монтират директно върху фасадната основа, 

след което топлоизолационните плочи се лепят веднъж към основата и допълнително 

към главите на тези елементи. Това увеличава сигурността на закрепване на 

топлоизолационната система към основата с около 15% по отношение на 

конвенционалните методи на закрепване (чрез дюбелиране през топлоизолационната 

плоча). С отсъствието на конвенционални дюбели се избягва опасността от създаване 

на термо-мостове, както и за „отпечатване” на дюбелите на повърхността, вследствие 

лош монтаж или конденз на вода рано сутрин. 
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Решаващ фактор за съвършеното функциониране на тази система се явява 

топлоизолационната плоча Баумит опън® Терм. Именно тя е в непосредствен контакт 

с фасадната стена и играе ролята едновременно на „термобельо” и „полар”. 

Топлоизолационната плоча изолира с най-добрия топлоизолационен продукт в 

природата – с въздух, защото милионите затворени в нея въздушни мехурчета 

представляват ок. 99% от обема й. Те образуват тапицерия, която съхранява енергията, 

затопляща сградата. Но плочата осигурява и климатичен ефект – тя отвежда свободно и 

бързо достигналата до нея влага от помещенията, без да се омокря. За това съдействат 

направените в нея около 1100 отвора (с диаметър ок. 3 мм), през които парите се 

придвижват навън, без да се задържат в близост до фасадната повърхност. Високата 

степен на паропропускливост на Баумит опън® Терм, идентична с тази на керамичните 

тухли, служи за оптимизиране (намаляване) на влажността на въздуха в помещенията и 

подпомага процеса на съхнене на сградата. Така се осигурява най-добра защита срещу 

развитието на гъбички и плесени, създава се стабилна санитарно-хигиенна среда, т.е. 

здравословни условия за живот. 

СтарКонтакт бял 

От своя страна лепилната и шпакловъчна смес Баумит СтарКонтакт бял е 

едновременно еластична и здрава. Благодарение на иновативната си рецептура, тя 

създава отлично сцепление с последващото покритие. Затова не се налага грундиране 

преди полагане на крайното покритие - пастообразната мазилка. Спестяват се време и 

пари. 

 

 
Еднофамилна жилищна сграда в Гривица 

проектант: арх. Здравко Здравков 

изпълнител: Монолит ООД 

Вложени Баумит материали: Баумит интегрирана топлоизолационна система опън с крайно 

покритие НанопорТоп К2 

НанопорТоп 

Баумит НанопорТоп – пастообразна мазилка покрива напълно изискванията на третия 

слой от „облеклото на Крафт”. Тя съхранява отлично фасадата от дъжд, вятър и мраз. 

Същевременно, големият брой пори с нано-размери успяват да пропуснат навън в 
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максимална степен постъпващата от вътрешността влага. Мазилката, разглеждана под 

микроскоп, притежава много гладка повърхност. Това свойство осигурява другите 

нейни предимства: самопочистване със силите на природата (вятър и дъжд). 

Включеният в състава й фотокатализатор я прави и активно самопочистваща се – чрез 

разграждане на микроорганизмите, попаднали и развиващи се на повърхността й. 

Всичко това осигурява една дълготрайно чиста и искряща в цветовете си фасада. 

 

Но силата в „принципа на Крафт” е в съвместната работа на всички слоеве на 

облеклото. В системата опън® Климафасада висока паропропускливост притежават 

всички продукти. Всеки от тях е произведен така, че съпротивлението му по отношение 

пропускането на водни пари да бъде минимално, близко до това на  фасадната 

конструкцията – тухли, зидарски разтвори и мазилки. 

 

Нова сграда, изолирана с Баумит опън® Климафасада, осигурява още през първите 

месеци и години на обитаване по-ниска относителна влажност на въздуха в 

помещенията и съхне от 2,5 до 5 пъти по-бързо, в сравнение със същата сграда, 

изолирана с конвенционална топлоизолационна система с EPS. Това спомага за 

достигане на оптимални параметри по отношение на комфорта на обитаване още след 

първите 1–2 години. 

 

Перфектната съвместна работа на дифузно отворена и отлична топлоизолация, и 

иновативно крайно покритие – резултат от най-новите постижения на 

нанотехнологиите, запазва ефективността и качествата на системата за десетилетия 

напред. 

 

Влагането на система Баумит опън® Климафасада е инвестиция в бъдещето, която 

гарантира отличен комфорт на жилището, в което живеем. Независимо от това, за какви 

стени става въпрос, дали са изградени от стара зидария или модерни тухли, системата 

се свързва възможно най-хармонично, като формира с тях единно цяло. Ето защо, тази 

супер–фасада е еднакво добра за старо и ново строителство. Тя съхранява ефективно 

суровините, спомага за трайното намаляване на разхода на енергия и спестява от 

средствата за отопление за цял един живот. 

 

Източник: „Баумит България“ 

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

 

 

ХРИСТО ГАТЕВ Е НОСИТЕЛЯТ НА ТИТЛАТА 

DECOR МАЙСТОР 2017 
 

RÖFIX България раздаде годишните си награди за най-оригинална 
декоративна мазилка 

 
На 8 април 2017 г. в пет-звездния Арена ди Сердика Резиденс Хотел в София се 

проведе финалът на Националния конкурс за най-оригинална декоративна завършваща 

мазилка DECOR Майстор. Надпреварата беше част от платформата на RÖFIX „Лигата 

на майсторите“ за поощряване на добрите строителни практики в България. На финала 

се бориха за престижната награда 23-ма майстори от цялата страна. Престижното жури 

беше в състав: арх. Десислава Димитрова, представител на Камарата на архитектите в 

България, проф. Боян Добрев – ръководител на катедра „Стенопис“ в Националната 

художествена академия, инж. Бисер Иванов – управител на строителната компания 



10 

 

„Трейс София“ АД и Петър Колчев – издател на платформата за строителство и 

архитектура CityBuild. 

 
Журито обсъжда своето решение 

 

Титлата DECOR Майстор спечели Христо Гатев от Русе със своята модернистична 

мазилка „PearlCycle“. 

 
Спечелилата мазилка “Pearlcycle”   

Второто престижно място отиде при Марио Георгиев от София, който представи еко-

мазилката „Марио7“ с античен привкус.  

 
Мазилката на второ място – „Марио 7“ 

Наградата на публиката грабнаха Искрен Босилков от Свищов и неговата възрожденска 

антична мазилка „TravertinVintage“.  
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Мазилката, която плени публиката – “Travertin Vintage” 

Носителят на първата награда спечели едноседмична екскурзия до Австрия. Мазилката 

на второ място ще отведе майстора си на едноседмична СПА-почивка в Банско, а тази 

на трето място – на СПА-уикенд във Велинград.  

 

 
Тримата победители в Националния конкурс на RÖFIX – DECOR  Майстор 

 

Майсторите, които достигнаха на финала, са: Павел Симеонов /Горна Оряховица/, 

Владимир Дрънкарев /с. Първомайци, обл. Г. Оряховица/, Венцислав Димитров /Горна 

Оряховица/, Явор Гонев /Кюстендил/, Веселин Георгиев /София/, Хари Хараланов 

/Карлово/, Цветелин Орлов /Плевен/, Петър Ангелов /Ямбол/, Славчо Козарски 

/Хисаря/, Ростислав Георгиев /Разград/, Николай Лефтеров /Бургас/, Петър Зарарев 

/Бургас/, Дончо Тончев /Варна/, Димитър Динев /Стара Загора/, Димитър Зайков /Елин 

Пелин/, Георги Стоянов /с. Лехчево, обл. Монтана/, Стайко Димитров /Сливен/, 

Станислав Донков /Смолян/, Светлин Станков /Пловдив/, Красимир Кръстев /Русе/. 

 
Победителят Христо Гатев със своето семейство 
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По повод инициативата и нейният финал, инж. Красимир Христов – управител на 

австрийския лидер в производството и дистрибуцията на строителни материали RÖFIX 

България, сподели:  „Умишлено избрахме това тематично място за провеждане на 

финала на конкурса – античните останки на амфитеатъра на стара Сердика. Тук 

много ясно се открояват духа на мазилката и живота на декорираните стени. Това, 

което водеше и мотивираше мен и екипа ми през последните месеци, беше целта ни да 

отличим и мотивираме креативността на майсторите на декоративни мазилки. На 

преден план да излязат сръчността и оригиналното мислене. Радвам се, че заедно сме 

тук и раздадохме заслужени награди! Мазилките, които грабнаха престижните 

първи места са много показателни за това кое е актуално при дизайна на стените. Не 

случайно журито се затрудни да отличи първите три творби. Победителят 

безапелационно е един – Христо е млад човек със семейство, има две малки деца. 

Едното е едва на 2 месеца! Безкрайно съм щастлив, че инициативата на RÖFIX ще 

даде стимул и удовлетворение на талантливи бутикови майстори! И все пак, нека не 

забравяме, че с качествени и иновативни мазилки оригиналността е по-лесно 

постижима и доставя удоволствие на майсторите да творят! Точно това споделиха 

с мен и те тази вечер.“ 

 
Инж. Красимир Христов – управител на RÖFIX България приветства гостите 

 

 

Арх. Десислава Димитрова /КАБ/ и проф. Боян Добрев /НХА/ в качеството си на 

членове на журито и професионалисти в областта на архитектурата, изкуството и 

интериорния дизайн също приветстваха финалистите. „За мазилката, която спечели 

сме единодушни, че следва модерните течения и символизира едновременно 

безкрайната цикличност на архитектурните традиции и иновации. Адмирации към 

всички финалисти – много оригинални идеи могат да бъдат взаимствани от вас в 

нашата практика“. С тези думи арх. Десислава Димитрова поздрави победителите. 
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Арх. Десислава Димитрова връчва плакета на носителя на първа награда – Христо 

Гатев. 

 

За настроението на гостите се погрижиха актьорите от „Аламинут“ , които поставиха 

пред финалистите и гостите забавни предизвикателства, за да стане ясно кой е най-

голям „майстор сред майсторите“. На събитието присъстваха ВИП-гости от 

архитектурно-строителния бранш и извън него. Вечерта завърши със стилен коктейл. 

 

Източник: RÖFIX България 

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

 

 

Хидроизолиране на фундаменти и 

подземни бетонни структури 

 

Хидроизолационни решения 

Хидроизолационните системи за подземни структури са 

изправени пред строги изисквания по отношение на 

дълготрайност, излагане на неблагоприятни въздействия, 

методи и последователност на изграждане, степен на 

трудност, условия на полагане, общо управление на разходите и т.н. Устойчивите 

системни решения стават все по-важни за съхраняване на природни ресурси, енергия, 

вода, както и намаляване на емисиите на CO2. Като глобален лидер в предоставянето на 

структурни хидроизолационни решения, Sika има най-пълната и цялостна гама от 

продукти и системи, които са замислени и могат да бъдат адаптирани, за да отговорят 

на специфичните нужди и изисквания на инвеститори, архитекти, инженери и 

строители. 

Сутерените и подземните структури, състоящи се от 

фундаментна плоча, стени и горна плоча са частично или 

напълно изложени на въздействието на заобикалящата ги 

почва и подпочвени води, което резултира в конкретни 

условия на излагане и натоварване с постоянен или временен 

характер. С развитието на технологиите, днес все повече 

инвеститори изискват експлоатационен живот за сгради от 50 

или дори повече години, а при тунели този период достига до 

120 години. Всяка липса или загуба на водонепропускливост 

силно намалява дългосрочната устойчивост на една сграда 

или друга подземна структура и има силно отрицателен ефект 
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върху планираната употреба. Проникването на вода обикновено води до физическа и 

химическа атака на бетона и влошаване на неговите качества. Това от своя страна води 

до много скъпи и трудоемки структурни ремонти, щети, оперативен престой и сериозно 

влияние върху вътрешната среда, причинено от наличие на влага и конденз. 

Изборът на най-подходящ метод за хидроизолация, проектът и специфичните детайли 

на избраната хидроизолационна система и правилното й полагане на място са ключови 

елементи за минимизиране на общата стойност на разходите. Обикновено 

хидроизолационната система се равнява на по-малко от 1% от общите разходите по 

изграждане на една сграда или дадено съоръжение, но от нейното качество и 

правилното й прилагане в огромна степен зависят последващите разходи за ремонт и 

поддръжка през целия експлоатационен живот на конструкцията. 

Sika предоставя пълна гама от технологии и системи за подземни хидроизолации. Това 

включва гъвкави мембранни системи, течни полимерни мембрани, добавки и системи 

за водоплътен бетон, системи за хидроизолиране на фуги, хидроизолационни разтвори 

и покрития, както и инжекционни запечатващи смоли. Всички тези решения са 

предназначени да бъдат използвани самостоятелно или комбинирано, в зависимост от 

специфичните нужди и изисквания. 

Жилищни сгради: 

Хидроизолационни решения за мазета, складове, помещения за фитнес, 

паркинги и др. 

Търговски офис сгради: 

Хидроизолационни решения за трезори, компютърни зали, складови 

помещения, паркинги и др. 

Библиотеки / Архиви: 

Хидроизолационни решения с висока степен на надеждност за чувствителни 

на влага архивни помещения в библиотеки. 

Подземни нива на паркинги: 

Хидроизолационни решения с различни степени на водонепропускливост за 

подземни зони за паркиране. 

Метростанции: 

Специфични хидроизолационни решения при изграждане на метростанции по 

открит способ. 

Производствени помещения: 

Хидроизолационни решения за помещения в заводи, фабрики и подземни 

електроцентрали. 

Търговски обекти и складове: 

Цялостни хидроизолационни решения за защита на чувствителни на влага 

стоки. 

Места за отдих и развлечения: 

Хидроизолационни решения за подземни развлекателни съоръжения и 
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закрити плувни басейни, спортни зали и др. 

 

Въздействия, влияещи на подземните конструкции 

• Различните степени на излагане на влага и/или вода (напр. влажни почви, 

процеждаща се вода, вода под хидростатично налягане или открити води) 

• Агресивни подпочвените води, съдържащи химикали (най-често сулфати и 

хлориди) 

• Неравномерни статични сили (натоварване, слягане, подем и т.н.) 

• Динамични сили (напр. свлачища, земетресения, експлозии и т.н.) 

• Температурни колебания (денонощни и сезонни) 

• Газове в земната основа (напр. метан и радон) 

• Агресивни биологични влияния (коренова система, гъбична или бактериална 

атака) 

Посочените различни видове въздействия може да окажат неблагоприятно влияние 

върху употребата, водонепропускливостта и дълготрайността на подземната структура, 

което да доведе до намаляване на експлоатационния живот на цялата конструкция. 

Последствия за подземните структури, причинени от различните въздействия 

*Проникване на вода  Ефлоресценция (изсолване), подкожушване 

на облицовки, дискомфортна среда (конденз и мухъл), топлинни загуби, корозия 

на стоманената армировка 

*Агресивните химикали  Корозия на бетон (сулфатна атака), корозия 

на стоманената армировка (хлоридна атака) 

*Неравномерни статични сили  Структурни пукнатини 

*Динамични сили  Структурни пукнатини 

*Температурни колебания  Конденз, лющене или напукване на бетона 

*Проникване на газ  Опасност от взрив и радиация (рак на 

белите дробове) 

*Гъбична / бактериална атака  Повреди в системата хидроизолация, 

облицовките или съдържанието 

За да се определи подходящата хидроизолационна система за конкретен проект е важно 

да се вземат предвид не само геоложките условия, но също и изискванията на 

инвеститора и проекта: функционалност и бъдещото използване, срок на експлоатация 

и общо управление на разходите. 

Необходима степен на водонепропускливост 

Степента на водонепропускливост се определя от бъдещото използване на сградата или 

съоръжението, като различните нива са описани в Британски стандарт BS 8102-2009. 

При необходимост, те могат да се комбинират с допълнителни предпазни изисквания. 
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Експлоатационен живот / Дълготрайност 

Проникването на вода оказва основно влияние върху експлоатационния живот на всяка 

конструкция, като зависи от защитните показатели и дълготрайността на избраната 

хидроизолационна система. Графиката по-долу показва връзката между 

Експлоатационен живот/Дълготрайност на структурата, в зависимостта от 

хидроизолационната система и избраната степен на защита: 

 

Без хидроизолация: структура пряко изложена на подземните води без 

хидроизолационна система 

Система A: структура защитени с нисък клас хидроизолационна система 

Система B: Структура защитена със среден клас хидроизолационна система. 

Система С: Структура защитена с висок клас хидроизолационна система 

Общо управление на разходите 
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Общото управление на разходите за собственика и инвеститора включва всички 

разходи за изграждане за целия срок на експлоатация на конструкцията, вкл. 

първоначалната инвестиция, цената на всяка загуба или повреда на интериорно 

обзавеждане, стоки и т.н., причинени от проникване на вода/влага, цената за ремонт и 

поддръжка, както и всички икономически загуби, свързани с неефективна експлоатация. 

Графиката по-долу илюстрира общата цена за управление на разходите по конкретен 

проект (напр. търговска сграда) с необходим експлоатационен живот от минимум 50 

години. 

 

Хидроизолиране на фундаменти – стратегия и концепции 

Принципно, съществуват три различни хидроизолационни концепции, които съдържат 

в себе си всички възможни проектни изисквания: 

ИНТЕГРИРАНА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА 

Хидроизолационна система интегрирана в бетонната 

конструкция. Проникването на вода е спряно от самата 

структура и не позволява цялостно преминаване към 

вътрешността на сутерена. Типични продукти са добавките за 

водоплътен бетон, комбинирани с подходящи системи 

уплътнение на конструктивни и дилатационни фуги. 

*Степен на водонепропускливост: от 1 до 3 

*Предназначение: ново строителство 

*Осигурена защита: хидроизолация 

*Дълготрайност:                                     много висока (при неагресивни подпочвени води) 

 

ВЪНШНА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА 

Хидроизолационна бариера, която се полага върху външните 

повърхности, изложени на подпочвени води (позитивна страна). 
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Структурата е защитена срещу проникване на вода, агресивни вещества или влияния. 

За полагане на някои от системите, напр. хидроизолационни мазилки и покрития, е 

необходимо осигуряване на достъп до външните повърхности след приключване на 

бетонирането. 

*Степен на водонепропускливост: от 1 до 4 

*Предназначение: ново строителство 

*Осигурена защита: хидроизолация и защита на бетон 

*Дълготрайност: от ниска до висока (в зависимост от системата) 

ВЪТРЕШНА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА 

Водоустойчивата бариера се нанася върху вътрешните 

повърхности на конструкцията (негативна страна). Тези системи 

не предотвратяват увреждането на структурата от проникване на 

вода, нито разрушения в бетона, причинени от агресивни 

химикали. Обикновено тези системи се прилагат като покрития 

или листови мембранни и се препоръчват само за ремонтни 

дейности, където е невъзможен пряк достъп до изложените повърхности. 

*Степен на водонепропускливост: от 1 до 3 

*Предназначение: предимно за ремонтни дейности 

*Осигурена защита: хидроизолация 

*Дълготрайност: силно ограничена (конструкцията остава 

незащитена) 

 

Хидроизолационни технологии: 

 Хидроизолационни мазилки и замазки 

 Течни реактивни мембрани (полиуретан / полиуреа) 

 Концепция Sika White Box / Водоплътен бетон 

 Площно залепени полимерни мембрани 
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 Течни битумни състави и битумни мембрани 

 Рулонни мембрани с разделяне на сектори 

Характеристиките на различните хидроизолационни технологии могат да бъдат 

представени със следната диаграма: 

 

 

Дълготрайност / Надеждност: 

много ниска: < 10 г.  проникването на вода като цяло не се контролира 

ниска: 10 - 20 г.  проникването на вода е ограничено 

средна: 25 - 50 г.  проникването на вода е силно ограничено 

висока: > 50 г  проникването на вода е под цялостен контрол 

Излагане на агресивни условия 

ниско: водно налягане 0-5 м  без слягане на основата, без агресивни подпочвени 

води 

средно: водно налягане 5-10 м  без агресивни подпочвени води, пукнатини 

< 0.2 мм 

високо: водно налягане 10-20 м  агресивни подпочвени води, слягане на 

основата 

екстремно: водно налягане > 20 м  силноагресивни подпочвени води, земетръс, 

проникване на газ 
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Изкоп и строителство 

Видът и дълбочината на изкопа и технологията на 

строителство също оказва влияние на избора и монтажа на 

хидроизолационната система, напр. за някои външно 

положени хидроизолационни системи се изисква работно 

пространство. Тези особености  трябва да бъдат взети под 

внимание на по-ранен етап във фазата на проектиране, за да 

се планират изкопите и временните работи и т.н. 

ОТВОРЕН ИЗКОП С ОТКОСИ 

Този основен изкопен метод използва полегати откоси и позволява безпроблемно 

строителство без да оказва влияние върху избора или полагането на 

хидроизолационната система. 

Хидроизолационни системи: 

* Интегрирани хидроизолационни системи: 

- Sika White Box / Водоплътен бетон 

* Външно положени хидроизолационни системи: 

- Мембранни, разделени на сектори 

- Предварително положени или положени след бетонирането площно 

залепени листови мембрани 

- Течно положени мембрани 

- Хидроизолационни замазки и покрития (в комбинация с дренажни системи) 

ОТВОРЕН ИЗКОП С ПОДПОРНИ СТЕНИ 

Отворените изкопни с временно укрепване / подпорни 

стени не влияят на избора или полагането на 

хидроизолационната система, когато може да се осигури 

достатъчно пространство (> 1.0 м) между подпорната 

стена и изграждащата се конструкция. 

Хидроизолационни системи: 

* Интегрирани хидроизолационни системи: 

- Sika White Box / Водоплътен бетон 

* Външно положени хидроизолационни системи: 

- Мембранни, разделени на сектори 

- Предварително положени или положени след бетонирането площно 

залепени листови мембрани 

- Течно положени мембрани 

- Хидроизолационни замазки и покрития (в комбинация с дренажни системи) 

ПИЛОТНИ / ШЛИЦОВИ СТЕНИ, КОИТО НЕ СА ЧАСТ ОТ КОНСТРУКЦИЯТА 

Пилотните или шлицовите стени ограничават избора на 

хидроизолационната система, поради ограниченото 

пространство и достъп. Това е така, защото 
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новоизграждащата се структура се разполага в непосредствена близост, което не 

позволява употребата на площно залепени мембрани след изливането на бетона. 

Хидроизолационни системи: 

* Интегрирани хидроизолационни системи: 

- Sika White Box / Водоплътен бетон 

* Външно положени хидроизолационни системи (под фундаментна плоча): 

- Мембранни, разделени на сектори 

- Предварително положени площно залепени листови мембрани 

ПИЛОТНИ / ШЛИЦОВИ СТЕНИ КАТО ЧАСТ ОТ КОНСТРУКЦИЯТА 

Този метод може да се използва, както при нормално 

изграждане на конструкцията отдолу нагоре, така и 

обратно - отгоре надолу. За разлика от другите методи, 

тук шлицови стени се използват като част от новата 

конструкция. Ключово значение в случая има 

хидроизолацията на пресечните точки между плочи и 

стени. Външно положена хидроизолация може да се 

използва само под фундаментната плоча. 

Хидроизолационни системи: 

* Интегрирани хидроизолационни системи: 

- Sika White Box / Водоплътен бетон 

* Външно положени хидроизолационни системи (под фундаментна плоча): 

- Мембранни, разделени на сектори 

- Предварително положени площно залепени листови мембрани 

 

ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ РАЗТВОРИ И БИТУМНИ СЪСТАВИ 

Външно положени 

системи с или без 

способност за 

премостване на 

пукнатини 

Водоустойчивите 

мазилки и покрития на 

битумната основа на Sika 

са твърди или 

полугъвкави 

хидроизолационни 

продукти. Те се доставят 

като готови за употреба 

решения за сутерени за 

изолиране от почвена 

влага и процеждаща се 



22 

 

вода. Полагат се върху предварително подготвени основи след изливане на бетона и 

набиране на необходимата якост. Трябва да се използва в комбинация с подходящи 

хидроизолационни системи за конструктивни и дилатационни фуги. Необходимо е 

добро външно отводняване с постоянна система за отвеждане на водите - използват се 

дренажни тръби, поставени на или под нивото на фундаментните плочи, за да се 

предотврати задържането на вода под налягане. 

Употреба: 

• Като хидроизолационна система за степени на водонепропускливост 1 или 2 

• За защита на структурата срещу процеждаща се вода 

• За ограничени почвени условия (без слягания, слабоагресивна среда, ниско 

водно налягане) 

Основни предимства: 

• Рентабилни решения (материал + полагане) 

• Готови за употреба и лесни за нанасяне 

• Предоставяне на допълнителна защита на бетона 

Типични приложения 

• Битови приложения 

• Жилищни сгради 

• Промишлени сгради 

Системни решения на Sika 

SikaTop® Seal-107  2-компонентен, полимер-модифициран, циментов 

състав за вътрешна и външна площна хидроизолация и 

хидроизолация на резервоари 

SikaSeal®-210 Migrating  1-компонентна, твърда, активна, 

кристализационна хидроизолация на циментова основа, за 

вътрешни и външни приложения върху бетон 

Sika® Igolflex®-100 серия  1-компонентна, гъвкава, несъдържаща 

разтворители, битумна емулсия с пълнител от полистирен 

за защита срещу проникване на вода и контакт с подземни 

води (положително водно налягане) 

Sika® Igolflex®-200 серия  2-компонентна, гъвкава, несъдържаща 

разтворители, армирана с фибри, битумна емулсия за 

защита срещу проникване на вода и контакт с подземни 

води (положително водно налягане) 

Допълнителни системи за хидроизолация на фуги: 

Sika® Waterbars  Централно или външно разположени водоспиращи 

ленти от PVC или ТPO за уплътняване нa конструктивни и 

дилатационни фуги 
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SikaSwell®  Гама от хидрофилни профили и уплътнители, 

предназначени за запечатване и хидроизолация на 

конструктивни фуги и прониквания (напр. тръби) 

 

КОНЦЕПЦИЯ SIKA WHITE BOX И СИСТЕМИ ЗА ВОДОПЛЪТЕН БЕТОН 

Интегрирана твърда 

икономически 

ефективна система 

Концепцията „Sika White 

Box“ включва оптимален 

дизайн, с интегрирана в 

самата структура, твърда 

хидроизолационна 

система. Тя се състои от 

водоплътен бетон в 

съчетание с подходящи 

системи за уплътнение на 

всички налични фуги. За 

производството на бетон, 

който да не пропуска 

проникване на вода се 

използват специални 

добавки, включително 

суперпластификатори, 

блокиращи порите добавки или активни кристализационни агенти, за осигуряване на 

оптимална консистенция и лесно уплътняване на бетонната смес и получаване на 

плътна матрица с минимален обем пори. За уплътняване на фугите, Sika разполага с 

множество решения, включващи хидрофилни лепила и профили, водоспиращи ленти от 

различни материали и характеристики, инжекционни маркучи или уплътнителни ленти, 

в зависимост от вида и разположението на фугите и специфичните изисквания. 

Употреба: 

• Като хидроизолационна система за степени на водонепропускливост от 1 до 3 

• За неподвижни структури (без вибрации и пукнатини) 

• За слабоагресивна среда (без допълнителна защита на бетона) 

Основни предимства: 

• Рентабилни решения (материал + полагане) 

• Дълготрайна хидроизолационна система 

• Намалени работни процеси на обекта 

Типични приложения 

• Подземни паркинги 

• Търговски сгради 

• Жилищни сгради 

• Промишлени съоръжения 
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Системни решения на Sika 

Sika ViscoCrete®  Силноводоредуциращи добавки за намаляване на 

порите и повишена обработваемост на бетонната смес при 

ниско водоциментно отношение 

Sika® WT-100 /-200  Добавки за блокиране на порите и активни 

кристализационни добавки за защита срещу проникване на 

вода 

Sika® Control  Добавки, редуциращи съсъхването и напукването на 

бетона по време на втвърдяване 

Sikafume®  Добавки на основата на микросилициев диоксид, 

които се използват за намаляване на обема на порите на 

втвърдения бетона 

Sika® Waterbars  Централно или външно разположени водоспиращи 

ленти от PVC или ТPO за уплътняване нa конструктивни и 

дилатационни фуги 

SikaSwell®  Гама от хидрофилни профили и уплътнители, 

предназначени за запечатване и хидроизолация на 

конструктивни фуги и прониквания (напр. тръби) 

SikaFuko®  Инжекционни маркучи за конструктивни фуги, които 

могат да бъдат използвани за уплътняване чрез 

инжектиране и реинжектиране в случай на проблеми и 

бъдещи движения 

Sikadur-Combiflex® SG  Високоефективна уплътнителна система, състояща се 

от гъвкава лента и епоксидно лепило за уплътняване и 

хидроизолация на конструктивни и дилатационни фуги 

Tricosal® Waterbars  Централно или външно разположени водоспиращи 

ленти и фланци на база каучук за фуги с високо натоварване 

ТЕЧНО ПОЛАГАНИ, РЕАКТИВНИ ПОЛИМЕРНИ МЕМБРАНИ 

Премостващи пукнатини, течни мембрани на база полиуретан и полиуреа 

Течните 

хидроизолационни 

мембрани на Sika са 

силно еластични, гъвкави 

полимерни системи, на 

база полиуретанови 

смоли или полиуреа с 

отлични технически 

характеристики за 

приложения с висока 

ефективност. Тези 

материали се нанасят 

върхо предварително 
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подготвени / грундирани външни бетонни повърхности ръчно или чрез пръскане и 

предоставят отлични комплексни решения. 

Течните мембрани предотвратят образуването на пълни с вода „джобове“ в случай на 

локално увреждане. Изпълнението им под фундаментната плоча се прави със специална 

армираща тъкан, която се вгражда в системата. 

Употреба: 

• Като хидроизолационна система за степени на водонепропускливост от 1 до 4 

• За допълнителна защита на бетоннa срещу агресивни влияния като хлориди, 

сулфати и биологична атака 

Основни предимства: 

• Висока способност за премостване на пукнатини 

• Висока химическа и абразионна устойчивост 

• Лесно полагане, особено при сложни детайли 

Типични приложения 

• Подземни паркинги 

• Търговски сгради 

• Жилищни сгради 

• Промишлени съоръжения 

• Инженерни съоръжения (напр. тунели по открит способ) 

Системни решения на Sika 

Sikalastic®-801 /-801 SL  Високоеластична, 1-компонентна, течна, 

полиуретанова мембрана за вертикални (801) и 

хоризонтални (801 SL) приложения 

Sikalastic®-841 ST  Високоеластична, течна мембрана на база чиста 

полиуреа с висока химическа устойчивост за вертикални и 

хоризонтални приложения 

Допълнителни системи за хидроизолация на фуги: 

Sika® Waterbars  Централно или външно разположени водоспиращи 

ленти от PVC или ТPO за уплътняване нa конструктивни и 

дилатационни фуги 

SikaFuko®  Инжекционни маркучи за конструктивни фуги, които 

могат да бъдат използвани за уплътняване чрез 

инжектиране и реинжектиране в случай на проблеми и 

бъдещи движения 

SikaSwell®  Гама от хидрофилни профили и уплътнители, 

предназначени за запечатване и хидроизолация на 

конструктивни фуги и прониквания (напр. тръби) 

Sikadur-Combiflex® SG  Високоефективна уплътнителна система, състояща се 

от гъвкава лента и епоксидно лепило за уплътняване и 

хидроизолация на конструктивни и дилатационни фуги 
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ПЛОЩНО ЗАЛЕПЕНИ, ГЪВКАВИ МЕМБРАНИ 

Предварително положена, площно залепена за основата мембрана с висока 

способност за премостване на пукнатини 

SikaProof® е система от 

площно залепени, 

гъвкави листове 

хидроизолационна 

мембрана на база FPO 

(гъвкав полиолефин). 

Предостявя постоянно 

предотвратяване на 

образуването на водни 

„джобове“ между 

хидроизолацията и 

бетонните структури в 

случай на локално 

увреждане на 

мембраната, дори ако 

това се случи под 

фундаментна плоча. 

Площно залепените 

хидроизолационни 

мембрани SikaProof® са прости и лесни за употреба, което спомага за бързото и 

сигурно полагане на обекта. Връзката на всички челни и станични припокривания, 

както и всички детайли се осъществява много просто, чрез залепване със 

самозалепващи уплътнителни ленти. Няма сложни процедури по заваряване и на обекта 

не се изисква специализирано оборудване. 

Употреба: 

• Като хидроизолационна система за степени на водонепропускливост от 1 до 4 

• При агресивни почви и подпочвени води 

• При газове в почвата (вкл. радон) 

Основни предимства: 

• Рентабилни решения (материал + полагане) (в сравнение с мембраните със 

секторно разделяне) 

• Висока дълготрайност 

• Без образуване на водни „джобове“ 

• Високоеластична, с висока способност за премостване на пукнатини 

• Цялостна, завършена система с одобрени детайли 

Типични приложения 

• Всички видове бетонни фундаменти, сутерени и т.н. (вкл. търговски, жилищни и 

др.) 

• Промишлени съоръжения 

• Производство на готови бетонни елементи 

Системни решения на Sika 
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SikaProof® A  Площно залепена към основата, листова 

хидроизолационна мембрана, която се полага преди 

изливане на бетона, специално проектирана за фундаментни 

плочи и стени, които се изливат в едностранен или 

двустранен кофраж 

SikaProof® P  Площно залепена към основата, листова 

хидроизолационна мембрана, която се полага след изливане 

на бетона, специално проектирана за покривни плочи и 

стени, които се изливат в двустранен кофраж 

Допълнителни системи за хидроизолация на фуги: 

Sika® Waterbars  Централно или външно разположени водоспиращи 

ленти от PVC или ТPO за уплътняване нa конструктивни и 

дилатационни фуги 

Sikadur-Combiflex® SG  Високоефективна уплътнителна система, състояща се 

от гъвкава лента и епоксидно лепило за уплътняване и 

хидроизолация на конструктивни и дилатационни фуги 

SikaSwell®  Гама от хидрофилни профили и уплътнители, 

предназначени за запечатване и хидроизолация на 

конструктивни фуги и прониквания (напр. тръби) 

SikaFuko®  Инжекционни маркучи за конструктивни фуги, които 

могат да бъдат използвани за уплътняване чрез 

инжектиране и реинжектиране в случай на проблеми и 

бъдещи движения 

 

РАЗДЕЛЕНИ НА СЕКТОРИ МЕМБРАНИ С РЕВИЗИОННИ И ИНЖЕКЦИОННИ 

ГНЕЗДА 

Високонадеждна, премостваща пукнатини система, осигуряваща цялостен 

контрол върху водонепропускливостта на конструкцията 

Гъвкави системи, 

използващи листови 

хидроизолационни 

мембрани Sikaplan на 

база PVC или FPO, които 

се полагат външно като 

покриват цялата 

подземна част на 

конструкцията. 

Хидроизолационния слой 

е разделен на отделни 

сектори с помощта на 

мрежа от водоспиращи 

ленти, заварени към 

мембраната. Това 

позволява значително 
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намаляване на риска, в случай на каквито и да било течове (от увреждане на 

мембраната). Позицията на теча е се локализира лесно и точно чрез ревизионни и 

инжекционни гнезда, като това позволява да се предприемат незабавни коригиращи 

действия (т.е. инжектиране), за да се гарантира дълготрайната водонепропускливост и 

защита на бетона на системата по всяко време през целия експлоатационен живот. 

Употреба: 

• Като хидроизолационна система за степени на водонепропускливост от 1 до 4 

• При високи изисквания и тежки работни условия 

• Защита срещу газ радон или метан 

• За структури в агресивни подпочвените води (напр. крайбрежни зони) 

Основни предимства: 

• Осигурена и контролирана водоплътност на системата по всяко време 

• Висока способност за премостване на пукнатини 

• Бърз и лесен ремонт в случай на пробив в мембраната, поради секторното 

разделяне 

• Осигурява цялостна защита на стоманобетонната конструкция 

Типични приложения 

• Подземни паркинги 

• Всички видове фундаменти на сгради (вкл. търговски, жилищни и др.) 

• Промишлени съоръжения 

• Производство на готови бетонни елементи 

Системни решения на Sika 

Sikaplan® WP 1100  Хомогенни, листови хидроизолационни мембрани и 

газонепроницаеми бариери от пластифициран PVC за 

цялостно изолиране; застъпките на отделните листове 

мембрана се обработват чрез топлинно заваряване 

Sikaplan® WT 1200  Хомогенни, листови хидроизолационни мембрани и 

газонепроницаеми бариери от FPO (гъвкав полиолефин) за 

цялостно изолиране в силно агресивна среда; застъпките на 

отделните листове мембрана се обработват чрез топлинно 

заваряване 

Sika® Waterbar WP/WT  Монтирани на място, външно разположени 

водоспиращи профили на базата на PVC или FPO за 

секторно разделени хидроизолационни системи, 

заварварени към съответните хидроизолационни мембрани 

с топлинна заварка 

Ревизионни и  Предварително изготвени детайли на базата на PVC 

или FPO, 

инжекционни гнезда свързани с гъвкави тръбички, позволяващи достъп от 

отделните сектори на хидроизолационната система за 

контрол и ревизия на водоплътността на системата и 

инжектиране в случай на пробив в мембраната 
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Допълнителни системи за уплътняване: 

Sikaplan® WT Tape 200  Уплътнителни ленти, на базата на FPO (гъвкав 

полиолефин), съвместими с листови хидроизолационни 

мембрани Sikaplan WT за оформяне на завършващи детайли 

Sika® Dilatec E/ER  Уплътнителни ленти, на базата на пластифициран PVC, 

съвместими с листови хидроизолационни мембрани 

Sikaplan WP за оформяне на завършващи детайли 

 

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ФУНДАМЕНТИ – ПРЕГЛЕД НА СИСТЕМИТЕ ЗА 

НОВО СТРОИТЕЛСТВО 
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РЕШЕНИЯ ЗА САНИРАНЕ И РЕМОНТ 

Инжекционни разтвори Sika за ремонт и ремонтни дейности 

В ситуации, при които се 

наблюдава проникване 

на вода, дължащи се на 

локално увреждане на 

хидроизолационната 

система, следва се 

предприемат подходящи 

дейности за ремонт и 

уплътняване на 

проблемните зони. 

Много често, поради 

ограничения достъп при 

подземните структури, 

това може да се извърши 

единствено чрез 

инжектиране. 

Използването на 

определени ремонтни 

системи зависи от вида 

на повредата / теча (през фуги, пукнатини, райони с десортирал или неуплътнен бетон и 

т.н.), както и определените хидроизолационните изисквания. Успешните и дълготрайни 

ремонти решения чрез инжектиране се осигуряват единствено при отлична комбинация 

от експертна оценка, използване на подходяща система и оборудване за полагане и 

обучени професионални апликатори. 

Употреба: 

• Уплътняване на пукнатини и фуги 

• Уплътняване на отделни сектори (при секторно разделяне) 

• Инжекционни завеси 

Основни предимства: 

• Без нужда от изкопни дейности 

• Възможност за локално или площно инжектиране 

• Дълготраен ремонт 

Типични приложения 

• Подходящ за сутерени, фундаменти и всички видове подземни съоръжения 

Системни решения на Sika 

Sika® Injection-100 серия  Гъвкави, несъдържащи разтворители, 

полиуретанови пени (PUR) с бързо пенообразуване за 

временно спиране на течове през пукнатини, фуги и кухини 

в бетона 
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Sika® Injection-200 серия  Еластични, несъдържащи разтворители 

полиуретанови инжекционни смоли (PUR) за постоянно 

запечатване на сухи, влажни или водоносни пукнатини и 

фуги в бетон 

Sika® Injection-300 серия  Еластични, полиакрилна инжекционни смоли 

с много нисък вискозитет за постоянно запечатване на 

водоносни пукнатини, кухини и фуги в бетон; използват 

също за ремонт на повредени хидроизолационна мембрана 

(разделена на сектори), инжекционни завеси и инжектиране 

на инжекционни маркучи SikaFuko® 

Sika® Injection-400 серия  Високоякостни, несъдържащи разтворители, 

нисковискозни 

Sikadur®-52 Injection епоксидни смоли за структурно залепване и уплътняване на 

пукнатини, включително и във влажни условия 

Sika® InjectoCem-190  2-компонентен, инжекционен състав на циментова 

основа, съдържащ инхибитори на корозия за запечатване и 

укрепване на пукнатини и кухини в бетон; може да се 

използва за запечатване на конструктивни фуги чрез 

инжектиране на инжекционни маркучи SikaFuko® 

Sika разполага с пълна гама хидроизолационни системи в 

комбинация с огромен опит от обекти по целия свят, с над 100 

годишна история в предоставянето на успешни 

хидроизолационни решения за изграждане на сутерени и 

подземни инженерни структури, като тунели, резервоари и т.н. 

Нашите експерти в хидроизолирането са в състояние да оказват 

подкрепа на нашите клиенти през цялата фаза на проектиране и 

изграждане на даден обект, от първоначалното определяне на 

икономически най-изгодната и сигурна концепция за 

хидроизолация, през подробното проектиране и разработка на 

детайли, до успешното полагане на избраната система, като това 

включва и множество решения за компрометирана 

хидроизолация или хидроизолация на съществуващи структури. 

 

Забележка: Информацията в настоящото и всички други съвети се предоставят 

добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия 

на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с 

препоръките на Sika. Информацията се отнася само за приложенията и продуктите, 

упоменати в настоящото. При промени в параметрите на използване като напр. промени в 

основата и др., или за друг вид приложение, консултирайте с Техническата служба на Sika 

преди да използвате продуктите на Sika. Информацията, съдържаща се в настоящото, не 

освобождава потребителя на продуктите от задължението да ги изпита за пригодност. 

Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. 

Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на Лист с 

технически данни за съответния продукт, копия от които се предоставят по заявка. 

 
Източник: „Сика България“ 

…………………………………………………………………………………. 
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ГЛОБАЛЕН ПОГЛЕД: НОВИ ПРОДУКТИ, РЕШЕНИЯ И ПОДХОДИ  

 

Устойчивото състояние на сектор строителство на покриви 

 

 
 
Изминалото десетилетие беше белязано от значими промени по отношение на 

устойчивостта в сектора. За по-малко от десет години станахме свидетели на пускането 

на пазара на нови продукти и технологии включително нови енергийно ефективни 

покривни мембрани, лепила с ниско съдържание на летливи органични съединения, 

вградени покривни соларни панели и много други. Всяка една от тези иновации 

увеличи изискванията както към уменията на специалистите по покривни работи, така 

и към бизнес политиките в сектора. Като се имат предвид предизвикателствата, които 

създадоха тези нови продукти, ще бъде полезно да споменем и предимствата, които те 

осигуриха през последните десет години. 

 

Покривите пестят повече енергия 

 

За по-малко от десетилетие енергийната ефективност на новите покриви за търговски 

обекти се е покачила с повече от 100%. За типичния покрив на търговски обект с 

изолация над основата кодът за термо устойчивост  се е повишил от R-10 през 2006г. по 

тогавашните стандарти до R25 по стандартите за 2015г. В допълнение на значителното 

покачване на термо устойчивостта, енергийната ефективност на покривите на 

търговски обекти се е развила още повече благодарение на новите изисквания за 

хладни покриви и въздушни бариери. 

 

Покривите произвеждат повече енергия 
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Според Greentech Media (GTM), нова соларна фотоволтаична система се инсталира в 

САЩ на всеки 80 минути през 2006г. Прогнозите на GTM са, че през 2017г. честотата 

на инсталиране на нова система ще достигне до 80 сек. Не толкова драстичен, но 

значителен ръст има и при други форми на покривна енергия  - соларни термо панели, 

капандури и слънчеви тръби. 

 

Покривите са по-устойчиви 

 

Според наскоро проведени маркетинг проучвания, устойчивостта на покривните 

системи се е увеличила през последното десетилетие. В общи линии данните показват, 

че покривните мембрани стават все по-дебели, монтират се повече покривни дъски и 

все повече детайли се вграждат в покривните системи. 

 

Покривните материали стават по-екосъобразни 

 

В последните десет години в САЩ се провеждат много активни програми за 

рециклиране, които включват покривни керемиди, изолация и еднослойни покривни 

изолации. 

 

Емисиите, свързани с покривни работи като летливи органични съединения, също 

намаляват, тъй като все по-често се използват лепила и уплътнители, при които не се 

отделят или се отделят ниски нива на летливи съединения. Повишените нива на 

топлоизолация намалява дългосрочното влияние върху околната среда, свързано с 

намаляването на потреблението на електричество и горива. 

 

Покривът е по-безопасно работно място 

 

Според Министерството на труда на САЩ процентът на инциденти с изпълнители на 

покривни работи е намалял с 24% за последните десет години, което предполага, че 

фирмите се справят по-добре с опазването на здравето на работниците си. 

 

Източник: www.roofingcontractor.com  

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

 

Творете с цветове 
 

 
  

Freefoam пусна на пазара нов онлайн инструмент, с който може да избирате цветовете 

на фасадни корнизи, вътрешни корнизи и улуци и е подходящ за всеки строителен 

обект. 

http://www.roofingcontractor.com/
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Ясна визуализация на покривната линия дава възможност на потребителите да избират 

от палитра с цветове и да нанасят цветовете на всеки от елементите – фасадни корнизи, 

вътрешни корнизи и улуци. Инструментът има опция за избор между осем плътни 

цвята и осем дървесни покрития, което дава възможност на клиентите да карат 

цветовете на оживяват онлайн. 

 

Въпреки че цветът се утвърждава като важна част от много проекти, клиентите остават 

консервативни в избора си и не винаги е лесно да си представят как ще изглежда 

крайният продукт. Този инструмент им позволява да експериментират с различни 

цветове, като е възможно да се направи информиран избор. 

 

Colin St John, търговски директор на Freefoam обяснява: „С пускането на пазара на този 

онлайн визуалиращ инструмент ние оставяме избора на цвят буквално в ръцете на 

проектантите и възложителите. Това заедно с възможността за производството на 

цветове в много кратки срокове, прави изборът на цвят за покривната линия все по-

лесно решение.“ 

 

Отчитайки нарастващото значение на цвета за архитекти, проектанти и възложители, 

Freefoam се възползва от възможността преди 15 години и разработи патентованата си 

технология Colormax. Внимателно селектирани багри се извличат едновременно с 

бялата пяна, за да се произведе устойчиво покритие. Палитрата от цветове и елементи 

на Freefoam включва фасадни корнизи от 10 мм & 18 мм, вътрешни корнизи в различни 

стилове заедно с необходимите первази и закрепващи елементи в съответни цветове. 

 

Източник: www.rcimag.co.uk  

  

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

 

 

Термопластичен полиолефин с търговската марка Firestone с добро 

представяне в гимназията в Уигстън 

 

 
 

 

Инсталирането на топлата покривна система Firestone е част от двугодишната програма 

на училищното настоятелство за обновяване на гимназията Уингстън в Лестършър. 

 

Техническият екип на Firestone работи съвместно с архитектите на проекта от 

архитектурното бюро GSS Architecture в Кетъринг върху спецификацията на системата, 

която има за цел да подобри топлинните характеристики на няколко сгради в кампуса и 

http://www.rcimag.co.uk/
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да ги защити с устойчива хидроизолационна мембрана с отлични показатели UltraPly™ 

TPO (термопластичен полиолефин). 

 

Топлата покривна система, монтирана в гимназията Уигстън  се състои от Firestone V-

Force – самозалепващ се слой за контрол на парите, над който е разположена 200 мм 

термо изолация Firestone ISO 95+GL, която напълно прилепва към субстрата с 

двойнозалепващо лепило Firestone I.S.O., двукомпонентно лепило с полиуретан, 

специално разработено за прикрепяне на подходящите изолационни системи към 

субстрата.  

 

Екосъобразност 

 

Щом изолацията се залепи напълно, всяка част от покрива ще бъде покрита с  1,5 мм. 

хидроизолационна мембрана  UltraPly™  TPO (термопластичен полиолефин) в светло 

сив цвят. Покривната мембрана TPO е екосъобразна, енергийно ефективна, има 

отразителни свойства за ултравиолетовите лъчи  и предоставя отлична устойчивост и 

голяма продължителност на живот, а допълнителна здравина се гарантира със споени с 

горещ въздух шевове. 

 

Търговският мениджър на Firestone г-н John McMullan коментира: “Настоятелството на 

Уигстън поставя много високи стандарти за учениците и като обучение и като учебна 

среда, така че не е изненадващо, че настоятелството също инвестира и в покривна 

система с високи стандарти като част от подобрението на кампуса. 

 

Покривната система TPO е популярен избор в Обединеното кралство средата на 

първото десетилетие на 21 век. Не само че е устойчива и трайна, но светлият цвят 

спомага за намаляване на ефекта на „градски остров”, а напълно рециклируемият 

материал е още едно от предимствата, които я правят екосъобразна. 

 

Източник: www.roofingtoday.co.uk  

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

 

 

Соларният покрив на Tesla ще струва по-малко от обикновения 
 

 
 

Новият продукт излиза в продажба през 2017 г. 

 

http://www.roofingtoday.co.uk/
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Соларният покрив, който компанията Tesla представи наскоро, ще струва по-малко от 

един обикновен, коментира създателят на Tesla Илън Мъск. Новият продукт на 

производителя на електромобили ще излезе в продажба през 2017 г. 

 

„Соларният покрив всъщност ще струва по-малко от един нормален покрив, без да се 

взима под внимание стойността на електроенергията ", каза той. "Така че основното 

твърдение би било, ако искате един покрив, който изглежда по-добре, отколкото един 

нормален покрив, издържа два пъти по-дълго, разходите са по-малко заради начина, по 

който генерира електричество? Тогава защо да получите нещо друго?" 

 

Вече 85% от акционерите на Tesla Motors и енергийната компания SolarCity са 

одобрили сливането на двете компании, което се очаква да приключи скоро. С 

последния си продукт Tesla доказа, че двете фирми могат да си бъдат полезни в 

разработката на иновационни технологии. 

 

В края на октомври американският производител на електрически автомобили Tesla 

Motors представи нов модел слънчеви батерии, предназначени за монтаж на покриви на 

къщи. Чрез Powerwall 2.0 се натрупва получената от слънцето електроенергия и се 

превръща в електроенергия, която осветява и затопля къщата. Покрития са налични в 

четири дизайна: стъклени и шистови плочки, керемиди и текстурирано стъкло.  

 

Все още не е ясно точно колко ще струва иновативният продукт на Tesla за дома, но е 

ясно едно - компанията ще преобърне строителния пазар и представите ни за бъдещето 

на умните домове. 

 

Източник: www.economic.bg  

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

 

 

Един хотел, насред Виена с нулево енергийно потребление 
 

 
 

Тризвездният хотел „Щадтхале" във Виена е първият в света с нулево енергийно 

потребление, твърди специализираното издание energieleben.at. 

 

Проектът започва преди няколко години, когато на площ от 130 кв.м. са монтирани 

слънчеви панели за топла вода за целите на хотела. Соларната система е разположена 

на покрива на хотела. Междувременно сградата се е превърнала в нискоенергийна, а 

http://www.economic.bg/
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съседната къща е била закупена и превърната в пасивен дом. В хотела е било 

инсталирано още и оборудване за използване на геотермална енергия. Поетапно, по-

късно са били закупени и монтирани фотоволтаични панели за ток за нуждите на 

хотела. Единствената еко придобивка, с която хотелът не е успял да се сдобие е да 

монтирана вятърна перка на покрива, тъй като общинските власти не са дали 

разрешение. 

 

Хотелът се състои от три хармонично свързани една с друга сгради. Главната сграда е 

впечатляващ строеж от началото на XXI век и привлича любопитните погледи 

заслужено. Другите две сгради са „Зелената" и иновативната пасивна къща, която 

всъщност изиграва главна роля за бъдещето и за концепцията на бутиковия хотел да не 

потребява на практика никаква ел. енергия. 

 

Зелената част от хотела е „родно място" на станалия много популярен лавандулов 

покрив. Става дума за плосък покрив, който напук на урбанизация, насред града е 

засаден с лавандула и червени рози. 

 

Ъпсайклингът – възможен 

 

Бутиковият хотел има едно особено послание и то е да запознае гостите си по-обстойно 

с темата ъпсайклинг. Дизайнерите определят ъпсайклинг като процес, при който се 

дава нов живот, втори шанс на излишни или овехтели материали и предмети да станат 

като нови, с още по-добро качество. (За разлика от рециклирането, при което 

ненужните вещи се преработват, за да могат да бъдат използвани отново и отново). 

 

През 2014 г. в сътрудничество с Университета за приложни изкуства – Виена, седем 

стаи на хотела са били ремонтирани цялостно и са обзаведени изцяло с ъпсайклинг 

мебели. Например купчини с вестници са превърнати в табуретки, дузина  книги - в 

нощни шкафчета, а дървени трупчета – в холни масички. Стари прибори са вложени в 

закачалки за дрехи, а от части за колелета са сглобени гардероби и етажерки. 

 

Хотелът описва себе си като завършена концепция за защита на околната среда и 

устойчиво развитие. 

 

Ето няколко факти в подкрепа на това твърдение: 

 

  - Водата се топли от слънчеви панели на площ от 130 кв.м. 

  - Токът идва от фотоволтаик на площ от 93 кв.м. 

  - Една водна топлинна помпа генерира с кланденчова вода голяма част от 

необходимата енергия за отопляването на стаите. Същата кладенчова вода от топлите 

радиатори (след като изстине) се използва пък за пускане на вода във WC и за поливане 

на градината. 

  - Има специален гараж за колелета на гостите със зареждащи станции за т.нар. е-байк 

(електрическите велосипеди). 

  - Водата е витализирана по метода на Йохан Грандер, което допълнително намалява 

употребата на почистващи препарати. 

  - Всички стаи в пасивната къща са оборудвани със светодиоди и енергоспестяващи 

лампи. 

 

Тази концепция на хотел „Щадтхале" е успешна и го доказват многобройните му 

отличия: Австрийската държавна награда за туризъм, Австрийската награда за опазване 

на климата, а също и избор за най-обичан хотел на Австрия. 
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Източник: http://the-building.eu 

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

 

 

Защо сме строили и строим кръгли къщи? 
 

 
 

 

Най-старите форми на строителство са почти само в кръгла форма. Сред примерите 

може да си представим шатрите на индианците, древните глинени къщи и дори някои 

сгради в Антична Гърция. Но защо предците ни са строили в кръгла форма? Най-

очевадният отговор е, че защото това са виждали около себе си като форма – яйцето, 

слънцето, камъка. Поради някаква причина кръглите къщи също така са и по-уютни, 

енергийно ефективни и по-безопасни. Но какво ще стане, ако обединим тази древна 

форма с материалите на съвременното строителство? 

 

В зоните със силни ветрове и риск от цунами, кръглите домове са за предпочитане, тъй 

като стихиите по-лесно минават покрай тях. Кръглият покрив пък ще бъде по-труден за 

събаряне от силен вятър. Има още десетки причини да изберем кръгла структура пред 

нормалните квадратни къщи. Едно време постройките са били изграждани най-често от 

въжета, глина и слама. Модерните материали, за щастие, са по-здрави и устойчиви. Те 

позволяват на носещата структура да е трудно разрушима, а сградата получава 

едновременно гъвкавост и сила, все необходими качества в зони с променливо време, 

земетресения, вилни ветрове и снежни виелици. 

 

Кръглият покрив е добре познат на архитектурата още от планинското строителство в 

Централна Азия. Отделни греди се срещат в един център по средата и образуват нещо 

като пръстен. Тази форма е особено устойчива и създава добра компресия. Дори 

модерните къщи използват древната техника за строителство. 

 

Естествените термо-динамика на отворената в най-горната си част архитектура успява 

да предостави добра циркулация на температурата и то без външна енергия. Тя работи 

по следния начин: затопленият въздух естествено се издига, докато достигне изолиран 

таван, той се движи нагоре по куполна тавана, докато стигне до центъра на покривния 

прозорец, който е по-хладен, а въздухът реагира като пада към пода, където се движи  

http://the-building.eu/
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по стените и се издига отново. Това действие на постоянно циркулиращия въздух 

регулира температурата в дома. 

 

Кръгли сгради ползват и по-малко материали за строителство. Те изискват по-малко 

стенни, подови и покривни материали, а квадратурата накрая не е по-малка от тази на 

обикновена правоъгълна къща. 15 до 20% по-малко материал се използва за създаване 

на същата по площ сградата в сравнение с правоъгълен дизайн! Това означава, че 

екологичният отпечатък е доста по-малък за повече жизнено пространство за по-малко 

разходи. Също така се сдобиваме и с по-малко площ в контакт с неблагоприятни 

атмосферни условия, което подобрява цялостната издръжливост и енергийната 

ефективност на дома. 

 

Акустиката в кръгло пространство може да бъде направо извънземно. Кривата 

омекотява звуците вътре в сградата, което я прави идеалното място за почивка и 

размисъл или за общуване и слушане на музика. Формата също така предотвратява 

външния шум от проникване във вътрешната страна. Звуковите вълни се разсейват, тъй 

като те обгръщат сградата. 

 

През 21 век строителството със съвременни материали ни позволява да правим още по-

здрави, енергийно ефективни и екологични къщи, идващи от миналото ни. 

 

Източник: http://1kam1.com/ 

 

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

 

Отчетен е ръст в строителството 
 

 
 

 

Месечни изменения в Строителството 

 

През февруари 2017 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от 

сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от 

сградното строителство нараства с 3.9%, а от гражданското/инженерното строителство 

- с 0.2%. 

 

Годишни изменения в Строителството 

 

На годишна база понижението на строителната продукция през февруари 2017 г., 

изчислено от календарно изгладени данни, се определя от отрицателния темп при 
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гражданското/инженерното строителство, където спадът е с 9.7%, докато при сградното 

строителство e регистрирано увеличение с 8.3%. 

 

Източник: http://www.infostock.bg 

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

Тухла, панел, ЕПК... Има ли значение за качеството? 

 
 

Разбира се, това решение е важно, но и същевременно въпрос на лично предпочитание. 

Затова в нашата традиционна рубрика Apartmenttherapy този път ще се опитаме да 

дадем отговор на въпроса кои елементи от жилището са от голямо значение за неговото 

качество, като ще ви напомнили съвсем накратко плюсовете и минусите на видовете 

строителство. 

 

Мнозина от вас със сигурност знаят много по този въпрос, но според брокерите хората 

често не са запознати точно какво строителство искат. А това също е важен избор. 

 

Като цяло има много типове имоти, някои и по-нестандартни, но традиционно ще се 

спрем върху трита типа най-често строителство - панелните, тухлените и ЕПК-сгради. 

 

Панелните сгради у нас са хит на соцстроителството. Тези сгради са така масови, че в 

България има цели квартали, само с такива блокове. Лесно ще ги познаете – те са 

обикновено високи 6 или 8 етажа, с класически балкони и са наредени като по калъп. 

Като цяло и цените на подобни апартаменти са малко по-ниски от останалите, което е 

плюсът на панелното строителство. 

 

Тези сгради се характеризират със стени от бетонни плочи, свързани помежду си със 

"свръзки" и заварки. Като цяло изключително важно за тези блокове е, тези свръзки да 

бъдат изследвани през годините и ако (и когато) е необходимо да бъдат ревизирани. В 

противен случай рискувате един ден да се събудите без външна стена например. 

 

Като минус на такова жилище може да се посочи сравнително лошата топло и 

шумоизолация. Имайте предвид, че панелите бързо приемат външната температура, в 

резултат на което в тях става голяма жега през лятото и студ през зимата. Често се 

случва и появата на мухъл по стените заради недобрите връзки между отделните 

панели по време на строителството. 

 

И нещо много важно за любителите на преустройството в домовете си – при панелното 

жилище няма особен шанс за преустройство и строителство. Събарянето на която и да е 
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стена е изключително опасно и нежелано, защото може да доведе до нарушение на 

целостта на цялата сграда. 

 

ЕПК. Този вид строителство също може да бъде лесно разпознато, като най-често това 

са високи блокове. И това е съвсем нормално, защото един от плюсовете на това 

строителство е по-висока устойчивост на земетресения. За разлика от панелките, тук 

бетона се излива нацяло по време на строежа, което прави сградите по-стабилни и 

сигурни, и разбира се, по-скъпи от панелките. 

 

Често вътрешните стени, които не са носещи, се правят от различни материали, дори и 

от тухли, което дава възможност за известни преустройства вътре в жилището. Разбира 

се, това далеч не е най-добрият вариант. Плюс на ЕПК-то е също, че в повечето случаи 

изолацията тук е с една идея по-добра от панелките, макар че това не винаги е така. 

 

Минус на подобно строителство е голямата зависимост от асансьор, поради високото 

строителство. Имайте и предвид, че ако закупите апартамент в такава сграда, вероятно 

ще имате доста съседи, което поражда трудности при събирането на месечни вноски и 

съответно поддръжката на общите части. Ремонт в общите части на подобен блок е 

доста трудна задачи и освен добър домоуправител, ви е необходимо и доста разбиране 

между всички живеещи в един блок. А това не е много лесно, нали? 

 

Тухлените сгради изглеждат най-добрия вариант за ваше жилище, но респективно са и 

най-скъпи. Като плюс тук веднага трябва да изтъкнем, че за разлика от панелните и 

ЕПК блокове, това строителство има най-добри шумо и топлоизолационни качества. 

Освен това тухленото строителство дава възможност за по-интересни и нестандартни 

апартаменти, а не просто класическите правоъгълни "кутийки", които мнозина по-

артистични хора не харесват особено. 

 

Ако пък нещо не ви хареса, то доста по-лесно може да помислите за промяна, с 

условието разбира се, да не бутате носещи стени. 

 

Минусът тук логично е цената, която трябва да платите. Но имайте и предвид, че 

жилищата в тухлени сгради най-много пазят цената си и ако след години решите да 

продадете жилището си, то може да му вземете добра цена, макар и вече да е по-старо. 

 

Разбира се, освен самото строителство, е добре да обърнете внимание и на дограмата в 

дадено жилище. Макар че това е поправим факт – дори да не ви харесва, то пазара днес 

е богат и лесно може да изберете най-доброто предложение за вас. 

 

Ако искате нещо по-новаторско, може да се огледате и за смарт технологии във вашето 

жилище. Те биха улеснили и направили по-приятни часовете, прекарани в жилището ви, 

а също биха ви били и от практическа полза, като например с това да намалят 

разходите ви за електроенергия. 

 

Източник: http://www.dnes.bg/  

…………………………………………………………………………………………………. 
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РУБРИКА „ЗЕЛЕНИ КЪЩИ“ 

 

Жив покрив и водопад 

 

 
 

Тази необикновена къща в пустинята на Аризона разполага със соларни колекторни 

панели, които служат за естествен сенник, както и със зеленина във всекидневната и на 

покрива, за филтриране на въздуха. Наличието на „жив покрив“ намалява сметките за 

енергия, като охлажда къщата през лятото и я изолира през зимата, а къщата 

произвежда повече енергия, отколкото има нужда. Има също и вътрешен водопад,  

който охлажда въздуха като климатик. 

За коментари и въпроси относно бюлетина: 

E-mail: baisbg.marketing@gmail.com 

GSM: 0886386192 

mailto:baisbg.marketing@gmail.com

