
Фасадна изолация
Топлоизолация, звукоизолация и пожарозащита
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Rockwool: Глобална компания

Rockwool International Group e най-големият в света производител

на топлоизолация, звукоизолация и пожарозащита от минерална вата.

Компанията е основана през 1937 в Дания. Днес, Централния офис

е разположен в малкия град

Хедехузене, в околностите

на Копенхаген, заедно 

с научноизследователския

център. Rockwool притежава

заводи в цяла Европа, а също

има два завода в Канада

и Малайзия. Компанията

разполага със световна

дистрибуционна мрежа и има

над 7 хил. служители в цял свят. Oт 1993г. Rockwool успешно навлезе

на пазара в Източна Европа, а от 2000 г. има търговско

представителство в България.

Негоримост
Произведена от вулканична
скала с точка на топене
над 1.000 °C, каменномине-
ралната вата предпазва
сградите от пожар.

Топлоизолационни
свойства
Каменно-минералната вата
има много нисък коефициент
на топлопроводимост, което
я прави идеален топлоизо-
лационен материал.

Водоустойчивост
Продуктите, използвани 
за фасадна изолация са
обработени със специални
масла, за да бъдат изцяло
водонепропускливи. Водата
остава по повърхността на
плочите или се стича по тях,
тъй като водоустойчивостта
им е изключително висока.

ROCK - камък WOOL - вълна

Предимствата на минералната вата ROCKWOOL

Паропроницаемост
Порестата структура 
на каменно-минералната
вата осигурява висока
паропроницаемост.

Завод
Търговско
представителство

Запазване на формата
Каменно-минералните
плочи запазват своята
форма и обем повече 
от 50 години.

Звукоизолационни
свойства
Порестата структура 
на нашите продукти
поглъща по-голямата част
от звуковите вълни, които
удрят повърхността.
Каменно-минералната вата
изолира нежеланият шум 
и разпространяването 
на вибрации.
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Таблица 2

Термовизия на къщи с и без външна
изолация. Къщата без външна изолация има
по-висока температура на фасадата,
показваща по-големи топлинни загуби.

Топлинна защита на сгради

λ коефициенти на различни строителни материали

Стоманобетон 1.4 35 cm

Монолитна тухла 0.8 20 cm

Решетъчна тухла 0.35 9 cm

Дърво 0.15 3.8 cm

Каменна вата 0.04 1 cm

Сравнителна дебелина на материала 
за постигане на коефициент на топлопро-
водимост равен на 1 см каменна вата?

Топлоизолацията възвръща
вложените средства
Топлоизолацията е един от малкото строителни
материали, който моногократно възвръща
вложените средства за периода на живот на
самата сграда. Преди монтирането на външна
изолация трябва да бъдат взети под внимание
всички аспекти на енергоспестяването.

Фактори, оказващи влияние върху
консумираната енергия
• Начин на отопление – избор на топлинен

източник и гориво 
• Контрол на топлината – качествен

превключвател и термостат 
• Преминаване на топлина през отворите

в стените – качество на прозорците и вратите
• Преминаване на топлина през уплътненията 
• Съотношение между отворите и зидарията
• Предверията
• Ориентация на отворите 
• Вид и дебелина на съществуващата топлинна

изолация
• Регенерирането на топлина 
В една еднофамилна къща, например, направената
инвестиция във външна изолация, като се вземат
предвид всички критерии, се възвръща за около
десет години.

Коефициенти на топлопроводим-
ост на избрани материали 
[W.m-1.K-1]
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Дебелина на изолацията
на стените – Европа 2001

Топлоизолация

Външната изолация може да спести
до 50% от вашите разходи за отопление.
Икономическите и екологични анализи
показват, че има тенденция цените на
енергията да се покачват.Топлинната
енергия е най-консумираният вид
енергия от домакинствата и фирмите,
въпреки че в същотото време при нея
има най-много загуби. Причината за това
е, че топлината не се вижда. Почти всеки
може да изгаси лампа, която свети
напразно, но едва ли някой ще се
притесни за хилядите джаули енергия,
изплъзващи се от стени, прозорци
и покриви с недостатъчна или никаква
изолация. 

Допълнителната външна изолация на
различните части на една сграда може
да спести до 50% от разходите за
отопление.

В допълнение към спестяването
на вашите пари, външната изолация
спомага също за опазване на околната
среда. Тя намалява емисиите отровни
газове и употребата на невъзобновяеми
ресурси. Топлинната загуба от фасадите
е основна част от общите топлинни
загуби на сградата - до 30% от общите
загуби в малки къщи, много повече
в блокове и панелни жилища.

Източник: Eurima, Европейска асоциация на производителите 
на изолационни материали
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Отопляеми външни стени Тежка Fasrock 0.30 130 0.20 210
Отопляеми външни стени Тежка Airrock LD, Airrock HD 0.30 140 0.20 220
Външни стени Лека Fasrock 0.30 140 0.20 220
Външни стени Тежка Fasrock 0.38 100 0.25 160
Външни стени Тежка Airrock LD, Airrock HD 0.38 100 0.25 170

Dachrock 0.60 70 0.40 100

Airrock ND 0.60 50 0.40 90

Препоръчителни дебелини
Таблицата показва препоръчителните и задължите-
лните коефициенти на топлопредаване за фасади
съгласно стандартите на ЕN. Тези стойности
включват също и въздействието на топлинните
мостове за съответната структура, такива като
стоманени връзки и поддържащи мрежи при
вентилируеми фасади, а също и влиянието 
на влагата според стандартите на ЕN. В някои 
случаи топлинните мостове могат да предизвикат

увеличаване на коефициента на топлопредаване
в съответната структура до около 40 % в сравнение
с този на самата  изолацията. Дебелините включват
топлинна устойчивост 0.1 м2.K.W-1 за съответните
структури. Коефициента на топлопроводимост,
използван в таблицата е λk = 0.040 W.m-1.K-1.

- Паропроницаемост: изолационният
материал трябва да допълва
естествената система на вентилация
на повърхността.

- Звукопоглъщане: изолацията, инсталирана
на фасадата може значително да подобри
звукоизолационните качества на сградата.

- Лесна за работа и монтаж

- В съответствие с изискваните
механични параметри

- Негоримост: изолацията трябва 
да предодврати разпространението 
на пожара към други етажи в сградата.

- Отлични топлоизолационни свойства 

- Дълъг живот

- Стабилност на размерите

- Малко топлинно разширение. Температурите 
на повърхността на фасадата се променят
значително през годината. Колкото по-малко 
е топлинното разширение на изолационния материал,
толкова по-малко напрежение ще има по повърхнос-
тните слоеве на изолационната система.

Топлоизолация за вътрешни стени

МатериалВид 
конструкция UN

[W.m -2.K -1]

Задължителни стойности Препоръчителни стойности

diz

[mm]
UN

[W.m -2.K -1]
diz

[mm]

Описание на конструкцията

Подове и стени, в контакт със земя 
(1 и повече метра над разделителната
линия) и покриви, и вътрешни стени 
до отопляеми и неотопляеми стаи

Таблица 3

Изисквания към материалите, използвани за външна изолация на фасади

Тази таблица дава само обща
информация преди да изберете
подходящият изолационен
материал. Вижте съответната
техническа характеристика
на продукта за специфичните
параметри.

Топлоизолационни материали – сравнение на характеристиките

Характеристика Каменна вата Rockwool Пенополистирол

Топлоизолация В съответствие с изискванията В съответствие с изискванията

Топлинно разширение Незначително Много по-голямо от каменната. вата

Паропроницаемост (дишане) Отлична 15 до 30 пъти по-малка от каменната вата

Звукопоглъщане (изолация) Отлично Ниско

Технически параметри В съответствие с изискванията В съответствие с изискванията

Негоримост Предпазва от разпространение Може да спомогне за разпространяване 
на пожар на пожара

Таблица 4
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Пожарозащита

Изненадващо, 1 кг полистирол, най-често използван
за изолация на фасади, има по-голяма калорична
стойност от 1 кг петрол. Обратно, каменната вата
има много по-ниска калорична стойност. (Таблица 5)

Уникален тест
за пожароустой-
чивост
Проведен е мащабен
тест за пожароу-
стойчивост, който
има за цел да
покаже разликата при
разпространението
на пожар при фасада,
изолирана с каменна
минерална вата
и фасада, изолирана
с полистирол.

Построени са две двуетажни сгради, едната
изолирана с 10 см. каменна вата, а другата 
с 10 см. полистирол. В двете сгради пожара
започва от дървена конструкция от 40 кг сух бор
на кв.м.  Продължителността на теста е 35 мин.
Изолационната система от полистирол рухва
по време на пожара в резултат от високата
температура, отделяйки голямо количество
отровен дим. Пожарът се разпространява както
хоризонтално, така и вертикално. На 19-тата
минута от теста се получава експлозия на горими
газове в тестовата постройка от полистирол.
Пожарът се разпространява по фасадата

Изолационна система от
полистирол (33-та минута)

След загасяване на 
по-жара: системата от
полистирол е разрушена

Изолационна система
Rockwool (33-та минута)

След загасяване на
пожара:Системата от
Rockwool е минимално
засегната

Калорични стойности
на различните
материали
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Илюстрация 3

Всяка година пожарите нанасят огромни щети
на имуществото, природата и отнемат човешки
живот. В много случаи главната причина за това
са неподходящите строителни материали, които
подпомагат разпространението на пожара
и отделят отровни газове. Вече е възможно
да се намалят или дори да се избегнат тези
щети като се използват подходящи материали
в строителството.

Бихте ли сложили петрол по фасадата?

Следната схема сравнява характеристиките
на няколко различни материала, най-често
използвани при фасадите.

до прозореца на втория етаж. На 33-та минута
изолационната система от полистирол започва
да се разпада и пожарът се разпространява във
всички посоки. След загасяването на пожара
на 35-тата минута, изолационната система
на практика е разрушена. Системата от каменна
вата, основаваща се  на негорим материал, 
не е реагирала на пожара. Няма хоризонтално
или вертикално разпространение на пожара.
Системата е съвсем леко засегната.
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Звукоизолация

Днес сме изложени на все повече и повече шум 
и затова е особено важно да осигурим добра
звукоизолация на сградите. Използването 
на порестата звукоизолация на Rockwool на фаса-
дата може да се увеличи звукопоглъщането 

на вътрешните стени до 20 децибела. Освен
изолацията от каменна вата трябва да се вземе
предвид и какъв материал ще се използва за
уплътняване на отворите, тъй като той оказва
голямо влияние за предаването на шума отвън.

Тази графика показва изменението
в звукоизолацията на стени,
направени от масивни тухли 
с дебелина 24 см. Сравняват 
се стойности измерени при стена 
от масивни тухли без изолация  
и същата масивна стена изолирана
с фасадни плочи с надлъжни влакна
и дебелина 100 мм и 180 мм.
Фасадните плочи са залепени 
за повърхността с лепилна смес 
за минерална вата. Завършващият
слой на системата е минерална
замазка включваща 8 мм. армираща
мрежа. (Илюстрация 10)

Крива на звукопоглъщане

Изолация
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Външна топлоизолация – варианти
Има два варианта за външна топлоизолация, вентили-
руема изолационна система или контактна изолационна
система. При вентилируемите системи топлоизолацията
се поставя между носещата конструкция на фасадната
облицовка. Фасадната облицовка може да бъде напра-
вена от панели от стъкло, метал, дърво, циментови
плочи и други материали. Топлоизолацията се използва
като опорен елемент
на завършващия
слой. Фасадата
обикновенно се изпъ-
лнява със замазка,
т.е. контактна
топлоизолационна
система. По рядко
се прави и с обли-
цовка от фасадни
панели.

Вътрешната топлоизолация обикновенно 
се прилага само там където по някаква причина 
не е възможно да се сложи външна изолация,
например при сгради с историческо значение.
Винаги се консултирайте със специалист преди 
да вземете решение.

Vnější
teplota

- léto

Vnější
teplota
- zima

Vnitřní
teplota

Vnější
teplota

- léto

Vnější
teplota
- zima

Vnitřní
teplota

Vnější
teplota

- léto

Vnější
teplota
- zima

Vnitřní
teplota

Топлинните мостове в стената без изолация,
с вътрешна изолация и с външна изоплацияТоплинните
мостове в стената без изолация, с вътрешна изолация 
и с външна изоплация (Илюстрация 11)

Вентилируема топлоизолационна
система

Фасада с контактна изолационна
система

Контактна топлоизолаци-
онна система

Крива на температурата
в стената без изолация

Крива на температурата
в стената с вътрешна
изолация

Крива на температурата
в стената с външна
изолация

Варианти:

Външна
Контактна изолационна система

Топлоизолационна мазилка

Двойни стени

Вентилируема изолационна система

15 16

17

Варианти за топлоизолация 
на сгради

Вътрешна

Външна
темпе-
ратура 
– лято

Външна
темпе-
ратура 
– лято

Външна
темпе-
ратура 
– лято

Външна
темпе-
ратура 
– зима

Външна
темпе-
ратура 
– зима

Външна
темпе-

ратура –
зима

Вътре-
шна
темпе-
ратура

Вътре-
шна
темпе-
ратура

Вътре-
шна
темпе-
ратура

Вътрешна топлоизолация 
на солидни сгради
При този тип изолация могат да възникнат много 
трудности:

• Температурата на стените, които не са топлоизо-
лирани въшно, може да варира значително.
Такива стени са податливи на резки температурни
промени, което улеснява ерозията и общите
повреди на структурата.

• Влагата може да кондензира както в изолацията,
така и в самата конструкция. При дървените 
конструкции и тавани влагата може също 
да кондензира.

• Топлинните мостове не могат да бъдат
елиминирани.

• Този тип изолация обикновенно е по-неефективна,
тъй като предпазва само отделни части от сградата.

• Няколко слоя пароизолиращо уплътнение трябва
да се постави от вътрешната страна на изолацията.

• Вътрешната изолация означава, че топлината 
не може да се акумулира във външната стена.

Външна топлоизолация
Външните топлоизолационни
системи най-често се ползват, 
за да предпазват сградите 
от топлинни загуби. Тяхното най-
голямо преимущество е, че те
защитават сградата изцяло, 
а не само отделните части. Изпол-
зването на външна топлоизола-
ционна система може драстично
да намали неблагоприятното
влияние на температурата и клима-
тичните промени най-вече върху
облицовката и свързващите точки.
Освен това, изключително важно
е в сгради, където хората живеят
постоянно, да не се поврежда
масивната стена под изолацион-
ната система. Това осигурява
достатъчна топлинна инертност
на вътрешното пространство.
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Вентилируеми топлоизолационни системи

Видът на използваната носеща конструкция
зависи от избрания тип фасадни панели. Оставя
се пространство за вентилация между топлоизо-
лацията и панела. Това пространство осигурява
отвеждането на водните пари, проникващи 
в изолацията отвътре. Топлоизолационните 
плочи от каменна вата са най-добрият материал,
използван при вентилируеми фасади.

Таблица 6

Приложение Брой на  DH  дюбелите
на плоча

Airrock ND

Airrock

Rockwool продукти за вентилирани фасади

Плочи от каменна вата 
за вентилируеми фасади 
и двойни стени.

λD= 0,035 W.m-1.K-1

µ = 3,55

3 до 5

3 до 4

Airrock LD

Airrock SL

Много леки изолационни плочи, под-
ходящи за изолация в касетъчни стени.

λD= 0,037 W.m-1.K-1

µ = 2

Не могат да бъдат 
закрепвани с дюбели

Твърди плочи за вентилируеми
фасади и двойни стени.

λD= 0,035 W.m-1.K-1

µ = 3,55

Airrock HD

Airrock +

Един от вариантите за външа изолация 
на сгради е вентилируемата система. Използва
се едновременно в големи бизнес сгради и малки
еднофамилни къщи. При тази система изолацион-
ните плочи се слагат между профилите – носещата
конструкция - свързващи външната стена 
с новите фасадни панели. Фасадните панели
могат да бъдат от стъкло, керамика, метал,
дърво, камък, пластмаса, ламарина и др.

Изолация на касетъчни 
стени с плочи Airrock LD

Препоръчително разполагане
на DH дюбелите 
(могат да се използват само с плочите 

Airrock ND и Airrock HD)

∅ mm × 
дължина mm

Дълбочина 
на отвора

h ≤ mm

8 × 60 40 20 - 30 30 - 40 350

8 × 80 40 20 - 30 50 - 60 300

8 × 100 40 20 - 30 70 - 80 250

8 × 120 40 20 - 30 90 - 100 250

8 × 140 40 20 - 30 110 - 120 200

8 × 160 40 20 - 30 130 - 140 150 

Дълбочина
на закрепване

T ≤ mm

Дебелина
на изолацията

t ≤ mm

Броя 
в пакет

Пласмасови дюбели за фасадна изолация.
Дюбели с шайба за меки изолационни плочи
с дебелина от  40 до 140 mm, произведени
специално за вентилируеми фасади. Напра-
вени от удароустойчива пластмаса. Ствол ∅
8 mm, устойчива шайба ∅ 90 mm. Подходящи
за бетон и монолитни тухли (устойчивост
на опън прибл. 300 N), решетъчни тухли
и олекотен бетон (устойчивост на опън
прибл. 240 N), и естествен камък. 
Опаковани в картонени кутии.

Таблица 7

Название Приложение

Дюбел DH
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Пример за външна изолация на вентилируеми фасади

5. Поставяне 
на изолационните
плочи между
носещите части 
на фасадната
облицовка

1. Пробиване на
отвори за анкерите 

6. Пробиване на
отвори за дюбелите
за закрепване на
топлоизолационните
плочи 

2. Закрепване 
на анкерите 
на носещите части
на фасадния панел

7. Закрепване на
топлоизолационните
плочи с дюбелите

3. Поставяне 
на носещата
конструкция 
на панелите

8. Поставяне на
фасадните панели

4. Разрязване 
на изолцията.
Изолационните
плочи могат 
да се режат със
специален нож 
или с назъбен нож

20

21

22

23

24

25

26

27



Контактните
топлоизолационни
системи са елегантно
решение за външна
изолация на сгради.
Благодарение на горния
слой мазилка те не
променят оригиналния вид на фасадата. 
Тяхното предимство е в компактната изолацията
на сградата без топлинни мостове. Изолационните
плочи се закрепват между стената и структурната
мазилка посредством лепило и дюбели.

Минерално-каменната вата е идеална 
за контактни топлоизолационни системи. 
Има отлични изолационни свойства, негорим
материал, позволява на стената да “диша” 
и осигурява звукоизолация.

Контактни топлоизолационни системи

Монтаж
Трябва да се спазват строго изискванията относно
качеството на монтаж и използваните материали,
за да се получи желаният ефект от контактната
топлоизолационна система. Ето защо тя трябва 
да се полага от квалифицирани работници, 
минали курс на обучение при производителя 
на топлоизолационната система. Изисквайте 
да Ви представят сертификат за завършен 

курс на обучение.
Топлоизолационната
система трябва
винаги да се състои
от сертифицираните
компоненти. 

Цена
Самата изолация е един от многото компоненти 
от стойността на изолационната система, но
единственият компонент, който реално намалява
топлинните загуби. Ето защо винаги трябва да
определяте дебелината на изолацията в горната
граница на препоръчваната гама. Естествената
минерално-каменна изолация е по-скъпа от
изолацията от пенополистирол. По-високата цена,
обаче, се компенсира от издръжливостта,
паропроницаемостта, малките топлинни
разширения и негоримостта на материала.

За повече подробности за техническите параметри
вижте съответните брошури на Rockwool

Фасада, защитена
с топлоизолация
Rockwool

Преди топлоизолацията

Поставяне на изолационни плочи
Rockwool

След топлоизолацията

Плочи с надлъжно разположени
влакна, предназначени 
за контактни топлоизолационни
системи

Плочи с вертикално разположени
влакна (ламелни плочи),
предназначени за контактни
топлоизолационни системи. Те имат
по-голяма издръжливост на опън,
перпендикулярно на плочата. 
Те са гъвкави и лесни за шлайфане.

Fasrock

Fasrock L

Изолационни материали Rockwool за контактни
топлоизолационни системи Fasrock
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Монтаж на контактната топлоизолационна система
ECOROCK с плочи с надлъжно разположени влакна

По-долу са дадени основни инструкции как
трябва да се инсталира контактната
топлоизолационна система Ecorock с плочи
Fasrock с надлъжно разположени влакна.
Винаги следвайте инструкциите за монтаж, 
придружаващи материалите. Системата трябва
да се инсталира само от квалифицирани лица,
преминали курс на обучение от Rockwool.
Плочите Fasrock могат да използват с всяка
друга сертифицирана топлоизолационна система.

Условия
Топлоизолацията не трябва да се инсталира
ако температурата на въздуха, на основата 
и на продуктите падне под +5 °C или се повиши
над +25 °C и ако има силен вятър.
Новопоставените плочи, лепилото, грундът
и мазилката трябва да бъдат защитени от дъжд.

Изисквания към основата
Основата трябва да бъде солидна и чиста, без
следи от прах или мазни петна. Предишната
мазилка трябва да се отстрани. Използвайте
шпакловъчна смес ако по повърхността има
неравности или издатини по-големи от 1 см.
Основата трябва да се почисти механично 
с четка или водна струя.

Допълнителни изисквания 
при подготовката на фасадата
Монтирайте прозорците, вратите и первазите на прозорците преди
да инсталирате топлоизолационната система. Оставете разстояние
между кофража и повърхността на фасадата и проверете дали
кофражът има желаната форма.

Фасадната система се състои от:

1. смес за лепене
2. фасадни плочи с надлъжни влакна
3. дюбели
4. армираща смес със стъклофибърна

мрежа
5. шпакловъчна смес
6. минерална мазилка (с фасадна боя

или външна облицовка)

Монтиране на цокълен профил ECOROCK

Преди инсталирането на топлоизолационната система, маркирайте височината на цокълния профил 
с хоризонтална линия. Той трябва да се монтира на височина най-малко 40 см над земята. Цокълният
профил се свързва хоризонтално около цялата сграда.

1. Премерване височината 
на цокълния профил

2. Пробиване на дупка 3. Забиване на винта с чук
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Залепване на фасадните плочи
Нанасете основен слой лепило на няколко места 
в средата на фасадната плоча и размажете 
по краищата с неръждаема шпакла.
Поставете фасадната плоча върху пакет вата, 
за да имате достъп от всички страни. Нанесете
топки от лепилото по краищата и на шест
равномерно разпределени места в средата 
на фасадната  плоча. Нанесете достътъчно
количество лепило под формата на топки, 
за да сте сигурни че плочата ще залепне добре
към основата.

Поставяне на фасадните плочи
Фасадните плочи се залепват една до друта и се притискат плътно 
към вече поставените плочи. Не забравяйте да отстраните излишното
лепило, ако е излязло между плочите.

Всички неравности между плочите се
премахват с груба шкурка, закрепена 
към шпаклата, в рамките на 24 часа 
след поставянето на плочите.

Фасадните плочи трябва да са добре
залепени и в ъгълите на сградата.

За да изравните ръбовете при ъглите,
изрежете стърчащите части с помоща 
на летва и изгладете ръбовете с шкурка.

Ъглите при прозорците и вратите трябва да се изолират с цели плочи
(виж картинката). Трябва да има разстояние при свързването между
фасадните плочи и другите елементи, като касата на вратата и корниза

на прозорците, первазите, покрива и балкона.
Това разстояние се запълва с пластичен
материал, като силиконово лепило или
еластична лента за уплътняване.

Отворите на прозорците трябва 
да се изолират както е показано 
на картинката долу

Изолация на
рамката на
прозореца

4. Нанасяне 
на основния
слой лепило

5. Нанасяне
на топки 
и рула 

Изолация на
перваз на
прозорец9. Почистване  на плочата с шкурка

6. Отстраняване на излишното лепило

7. Детайл залепване на ъгъл

8. Изрязване на излишната изолация 
в ъгъла

Разрез на
правилно
изолирана рамка
на прозорец 
с правилно
оформен наклон
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Преди нанасянето на шпакловката изравнете отворите за прозорците
и вратите (страничните части на касата) и фиксирайте ъглите с ъглов
профил и армираща мрежа.
Залепете ленти от армиращата мрежа с размер най-малко 20×30 см
над ъглите на прозорците и вратите под ъгъл 45° спрямо отвора. 
На тези места е възможно да се увеличи напрежението и да се 
получат пукнатини.
Покрийте допълнителната армираща мрежа с шпакловка.
Армиращата смес се нанася с назъбена шпакла със зъбци 10×10 мм.
Първо сложете малко смес на фасадната плоча с гладката част на
шпаклата и после я разнесете с назъбената страна.
Армиращата мрежа се поставя върху прясната шпакловка, като 
се оставя достатъчно за припокриване.
Краищата на армиращата мрежа при ръбовете трябва да се изравнят
с шпакла за ъгли.

Пример за разполагане
на дюбелите

Пример за разполагането 
на 8 дюбела на площ от  1 кв.м
съгласно схемата за дюбелиране.
Минимално разстояние 
от края на стената:
• а > 5 см (бетонна стена)
• а > 10 см (тухлена стена)

a

8 дюбела на кв.м.

10. Разробиване на отвор

12. Укрепване на ъгъла 13. Полагане на шпакловъчна смес 
с гладката страна на шпаклата.

14. Разнасяне на сместа с назъбената
страна на шпаклата

15. Поставяне на армиращата мрежа 
и изглаждане на шпакловката

11. Забиване на дюбел

Фиксиране с дюбели
Фасадните плочи с надлъжни влакна се фиксират с дюбели най-
малко 24 часа след залепването им за основата. Типът и дължината
на дюбелите (минималната дълбочина на разпробиване), 
както и позицията им са описани в техническата документация 
за топлоизолацията и са съобразени с вида на стената, дебелината
на изолацията, височината на сградата и натоварването. Отворите
се разпробиват с ударна бормашина, с изключение на отворите 
в решетъчни тухли и газобетон, където се използва обикновена
бормашина. Пластмасовите дюбели се поставят в отворите 
и се завинтват или забиват.

Минималната дълбочина на отвора трябва да е по-голяма от:
• 5 см при бетон и монолитни тухли
• 8 до 9 см при решетъчни тухли и газобетон
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16. Изглаждане на ръбовете с шпакла
за ъгли

17. Изрязване на излишната мрежа

18. Нанасяне на грунд 21. Нанасяне на силиконова боя

19. Шпакловане на мазилката 22. Пример за декорация

20. Изглаждане с кръгообразни
движения

23. Очертаване на гранична линия 
с покриваща лента

Изгладете ръбовете с шпакла за ъгли.

След като армиращата шпакловка изсъхне, изрежете стърчащите
краища на армиращата мрежа по ръбовете на перваза.

Нанасяне на мазилката
След като засъхне шпакловката, е нанася минерална мазилка 
и ако е необходимо - фасадна боя.

Нанасяне на грунд Ecorock
При нормални атмосферни условия грундът Ecorock може да се нанесе
най-рано 2 дни след шпакловката. Използвайте валяк за полагането му.

Нанасяне на минерална мазилка Ecorock
Минералната мазилка Ecorock може да се нанася 24 часа след грунда.
Пригответе и нанесете мазилката съгласно инструкциите за употреба.

Мазилката Ecorock се нанася
с неръждаема шпакла или
пластмасова шпакла. Излишното
количество мазилка се
отстранява с шпаклата под ъгъл 90°.
Дебелината на полагане трябва да
е по-голяма или равна на грану-
лацията на мазилката.                          
След отстраняване на излишната
смес мазилката трябва да се
шпаклова докато е още мокра.
Търканата мазилка се полира чрез
кръгообразни движения с шпаклата.
Влачената мазилка се
шпаклова в необходимата посока
(хоризонтално или вертикално).

Докато изсъхва и набира якост,
мазилката трябава да бъде защ-
итена от пряка слънчева светлина,
дъжд и вятър. При ниски температу-
ри или висока влажност на въздуха,
времето на съхнене се удължава.

Нанасяне 
на фасадната боя
След като мазилката се остави да
съхне в продължение на 7 дни, се
полага фасадната силиконова боя
Ecorock. Обикновено се нанася
с валяк. Силиконовата боя Ecorock
може да се достави в 360 нюанса
и дава възможност  за декорация.
Използвайте покриващи ленти за
очертаване на границата между
два припокриващи се нюанса.
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Инсталиране на топлоизолационна система ECOROCK - L
с вертикално разположени влакна (ламелни плочи)

С изключение на някои детайли инструкциите
за инсталиране на топлоизолационна система 
с Fasrock L са същите като при фасадните
плочи с надлъжни влакна. В настоящата част
са разгледани само разликите.

Основната разлика и предимство на системата
с ламелни плочи е, че при тях не е необходимо
механично закрепване при сгради по-ниски от 20 м,
освен ако това не се изисква от съответната
фасадна система.

Залепване на изолационните плочи
Фасадните плочи трябва да се почистят добре 
с четка. Нанесете лепилото по цялата повърхност
на плочите на две ивици по “метода на гребена”, 
за да могат да залепнат плътно към основата.

Стъпка 1
Нанесете лепило върху плочата с гладката страна
на шпаклата и го разнесете по цялата повърхност.
Поставете плочата върху пакет минерална вата,
за да имате достъп от всички страни.

Закрепване с дюбели
Изолационните плочи трябва да се закрепят
с дюбели върху носещата основа на височина над
20 м, както и на меки и неносещи повърхности,
като мазилка или газобетон, независимо от
височината на сградата. Типът и дължината на
дюбелите (минималната дълбочина на
разпробиване), както и позицията им са описани 
в техническата документация за топлоизолацията
и са съобразени с вида на стената, дебелината 
на изолацията, височината на сградата
и натоварването.

Минималната дълбочина на отвора трябва 
да е по-голяма от:
• 5 см при бетон и монолитни тухли
• 8 до 9 см при решетъчни тухли и газобетон

Диаметърът на щифта на дюбела трябва 
да е най-малко 140 мм

Стъпка 2
Разнесете лепилото с назъбената страна на
шпаклата (зъбци 12 х 12 мм) равномерно по цялата
повърхност на фасадната плоча. Лепилото трябва
да е добре разнесено по цялата плоча.

Пример за разположението на дюбелите

Минимално разстояние от края на стената:
• а > 5 см (бетонна стена)
• а > 10 см (тухлена стена)

a

4 дюбела на кв.м

Примерът за
разположението
на 4 дюбела 
на площ 1 кв.м 
и 5 дюбела по
ръба, съгласно
схемата за
дюбелиране.

Информацията, посочена в тази техническа спецификация
описва свойствата на продукта кьм момента на изготвянето и.
Поради непрекьснатото подобряване на качествените
характеристики на материалите, са вьзможни промени 
на техните свойства по всяко време.

Разрез на топлоизолационна система 
с Fasrock L с вертикални (ламелни) влакна

1. лепилна смес
2. ламелни фасадни плочи
3. армираща шпакловка със стъклофибърна

мрежа
4. шпакловка
5. минерална мазилка (с фасадна боя или външна

облицовка)
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