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УНИВЕРСИТЕТ  ПО  АРХИТЕКТУРА  СТРОИТЕЛСТВО  И  ГЕОДЕЗИЯ 
ЦЕНТЪР  ЗА  НАУЧНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ  И  ПРОЕКТИРАНЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ: “ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ 
ПРОДУКТИ И ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ТЕХНИЧЕСКО ОДОБРЕНИЕ” 

София 1046, бул. “Хр.Смирненски” 1, Тел./факс: (02) 866 82 78, Тел. 865 74 30 , E-mail: mspas_nis@uacg.bg;   
 
 

 

І. ЗАКОНОВА ОСНОВА И ОБЩИ УСЛОВИЯ 
1. Това Българско техническо одобрение е издадено от ЦНИП при УАСГ в съответствие с: 

 Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието 

на строителните продукти (НСИСОССП), 2006,изм. 2012 

 Ръководство за Европейско техническо одобрение ETAG 004 Externall thermal 

insulation composite systems with rendering, 2011 

2. ЦНИП при УАСГ е упълномощено да провери дали са изпълнени разпоредбите на това 

Българско техническо одобрение. Това не снема отговорността от притежателя на БТО 

за съответствието на продукта с БТО и годността му за употреба.  

3. Това БТО не се отнася за Производители или техни представители, различни от 

посочените. 

4. Това БТО може да се отнеме от ЦНИП при УАСГ, съгласно чл.60(4) от НСИСОССП. 

5. Копиране на това БТО, включително електронно се прави само изцяло. Частично 

копиране може да се прави само с писмено съгласие на ЦНИП при УАСГ. В този случай 

частичното копие се означава като такова. Текстовете и чертежите от рекламни 

брошури не трябва да противоречат на БТО или да се прилагат неправилно. 

6. БТО се издава от одобряващото лице на български език. Преводите на други езици 

трябва да се обозначат като такива. 

 

ІІ. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ 
 

1. Дефиниция на продукта и предназначение 

1.1. Дефиниция на продукта 

Настоящото БТО се отнася за Топлоизолационна система за външни стени 

МУЛТИПОР,  произведена от фирма  КСЕЛА България ЕООД, гр. София.  

Топлоизолационната система е съставена и се монтира въз основа на проект, 

технология и указания за монтаж/приложение от притежателя на БТО. 
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Системата включва компоненти, фабрично произведени от притежателя на БТО или 

от доставчиците на компоненти. Притежателят на БТО носи изключителна отговорност за 

целия комплект и всички компоненти на системата трябва да бъдат специфицирани от него. 

          Дефиниция на компонентите на системата: 

 Компоненти 
(виж т. 2.2 за по-нататъшно описание, 

характеристики и представяне на 
компонентите) 

 
Покривност 

kg/m2 

 
Дебелина, 

mm 

Изолационен 
продукт със 

свързан метод за 
закрепване 

      Чисто свързана система (min 70%): 
 Изолацинен продукт:  

Минерални топлоизолационни плочи 
МУЛТИПОР 047 – ETA - 05/0093 
размери 600х500 mm 

 Лепилен състав: 
МУЛТИПОР лек разтвор 
(суха смес на циментова основа,  
изискваща добавяне на 40% вода) 

 

- 

 

 

- 

 
75;100;125; 

150;175; 
200 

 
 

 
min 5  

Изолационен 
продукт със 

свързан метод за 
закрепване 

       Механично закрепена система с анкери 
и допълнително лепило (залепване min 
70%):  

 Изолацинен продукт:  
Минерални топлоизолационни плочи 
МУЛТИПОР 047 – ETA - 05/0093 
размери 600х500 mm 

 Лепилен състав: 
МУЛТИПОР лек разтвор 
(суха смес на циментова основа,  
изискваща добавяне на 40% вода) 

 Анкери – навивни:  
- EJOT ejotherm STR U  
- Fisher TERMOZ 8 SV  
- Hilti Schraubdübel D-FV, D-FV T   

 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
- 
- 

 

 
 
75;100;125; 

150;175; 
200 

 
 
 

min 5  
 
 
 

- 
- 
- 

Основно 
покритие 

МУЛТИПОР лек разтвор 
(суха смес на циментова основа,  
изискваща добавяне на 40% вода) 

- min 6  

Стъклофибърна 
мрежа 

Стандартна алкалоустойчива мрежа:  
МУЛТИПОР R117 A101  
(размери на клетките между 3 и 4,5 mm,  
min 3/3mm) 

- - 

Грундиращо 
покритие 

Баумит УниПраймер - универсален грунд 
(за Баумит Силикаттоп) 
(готов за употреба течен продукт) 

0,2÷0,3 l/m2 - 

Финишно 
покритие 

- Готова за употреба, пастообразна, силикатна 
тънкослойна мазилка: 
Баумит Силикаттоп (зърнометрия 
1,5/2,0/3,0 mm) 
- МУЛТИПОР лек разтвор 

 
 

2,5÷4,2 
 

2,5 

 
 
- 
 

2÷3 
Допълнителни 

материали 
Описания съгласно § 3.2.2.5 на ETAG 004 

Остава отговорност на притежателя на БТО 
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1.2. Предназначение 

Топлоизолационната система за външни стени МУЛТИПОР е предназначена за 

изпълнение на външна изолация на фасадни стени на сгради, изградени от зидария (тухли, 

блокчета) или бетон (излят на място или предварително изготвени панели) с клас по реакция 

на огън А1 или А2-s2, d0 съгласно БДС EN 13501-1 или А1 съгласно Решение 96/603/ЕО 

(допълнено). 

Приложима е както върху нови, така и върху вече съществуващи вертикални стени 

(саниране).  

Системата  трябва да осигурява топлинно съпротивление  ≥ 1 m2K/W.  

Системата е неносещ коструктивен елемент, който не допринася непосредствено за 

стабилността на стените, върху които се монтира, но има ефект върху дълготрайността като 

подобрява защитата от атмосферни въздействия. Не е предназначена да осигурява  

херметичност на строителната конструкция.  

Системата, според метода на закрепването й съгласно ETAG 004, се класифицира като 

(1) чисто свързана система или (2) механично закрепена система с анкери и 

допълнително лепило. При втория тип системи натоварването е напълно разпределено от 

механичните приспособления за закрепване, като лепилото се използва преди всичко за 

осигуряване на равнинност на инсталираната система.  

Съществените изисквания към строежите, за които е предназначен продуктът са:  

2 - безопасност при пожар; 

3 - хигиена, опазване на здравето и на околната среда; 

4 - безопасна експлоатация; 

6 - икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност). 

Приетият експлоатационен срок на разглеждания продукт според предназначението 

по смисъла на НСИСОССП е 25 години. 

 

2. Характеристики на продуктите и методи за проверка 

          2.1. Характеристики на системата, покриващи съществените изисквания 

 

2.1.1. Реакция на огън - съгл. ETAG 004, т. 5.1.2.1. 

Дефинираният продукт съгласно т. 1.1. отговаря на следната класификация: 
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Конфигурация Максимално декларирано 
органично съдържание, % 

Минимално 
декларирано  

съдържание на 
забавители за 

горене, % 

Евроклас 
съгл. БДС 
EN 13501-1 

Топлоизолационна 
система за външни 

стени  
МУЛТИПОР 

Основно покритие – 2% 
Финишно покритие: 
- Баумит Силикаттоп - 2% 
- МУЛТИПОР лек разтвор - 2% 

- A2-s1,d0 

 
2.1.2. Абсорбция на вода (капилярен тест) – съгл. ETAG 004, т. 5.1.3.1. 

 Основно покритие  

 - Абсорбция след 1 час - < 1 kg/m2 

 - Абсорбция след 24 часа - < 0,5 kg/m 
 

 Финишно покритие  

  Абсорбция на вода след 24 часа 

  < 0,5 kg/m2 ≥ 0,5 kg/m2 

Финишно покритие: 
основно покритие+ 

грундиращо покритие+ 
мазилка 

Баумит 
Силикаттоп 

 Х 

МУЛТИПОР лек 
разтвор 

Х  

 
2.1.3. Водонепропускливост – съгл. ETAG 004, т. 5.1.3.2. 

 2.1.3.1. Хигротермално поведение – съгл. . ETAG 004, т. 5.1.3.2.1.  

 По време на изпитването не е констатиран нито един от следните дефекти: 

- мехури или олющване на покритието;  

- отслояване на мазилката;  

- напукване, допускащо проникване на вода в изолационния слой.  
 

2.1.3.2. Замразяване-размразяване  

За системата с финишно покритие МУЛТИПОР лек разтвор, абсорбцията на вода след 

24 часа, както на основното покритие, така и на финишното покритие  е < 0,5 kg/m2. 

Съгласно ETAG 004, т. 5.1.3.2.2. системата се приема за устойчива на замразяване-

размразяване без допълнителни изпитвания.  

За системата с финишно покритие Баумит Силикаттоп, абсорбцията на вода след 24 

часа на основното покритие е < 0,5 kg/m2, а на финишното покритие  е > 0,5 kg/m2: не е 

проведено изпитване на замразяване-размразяване. 
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2.1.4. Устойчивост на удар – съгл. ETAG 004, т. 5.1.3.3., 5.1.3.3.1. 

 Устойчивостта на удар с твърдо тяло (3J и 10J), определена  съгл. ISO 7892 води до 

обособяване на следната категория:  

  Единична стандартна 
мрежа 

Финишно покритие: 
основно покритие+ 

грундиращо покритие+ 
мазилка 

Баумит 
Силикаттоп 

Категория ІІ 

МУЛТИПОР лек 
разтвор 

Категория ІІ 

 
2.1.5. Устойчивост на пробиване (Перфотест) – съгл. ETAG 004,  

т. 5.1.3.3., 5.1.3.3.2. 

Когато дебелината на армираното основно покритие е ≥ 6 mm, се счита че системата 

удовлетворява изискването за пробиване, без нужда от изпитване.  

 

2.1.6. Паропропускливост (дифузно съпротивление на паропреминаване) – съгл. 

ETAG 004, т. 5.1.3.4. 

 

Система МУЛТИПОР Еквивалентна дебелина 
на въздушен слой  Sd, m 

Финишно покритие: 
основно покритие+ 

грундиращо покритие+ 
мазилка 

Баумит 
Силикаттоп 

≤ 1m 
(за размер на частиците 

3 mm: 0,4m) 
МУЛТИПОР лек 

разтвор 
≤ 1m 

(0,2m) 
 

2.1.7. Отделяне на вредни вещества – съгл. ETAG 004, т. 5.1.3.5. 

Топлоизолационната система и нейните компоненти трябва да отговарят  на клаузите 

относно отделяне вредни вещества, съгласно Директивата за строителни продукти 

(Ръководство Н).  

Производителят  издава декларация за съответствие на системата в този аспект, на 

базата на Информационните листи за безопасност, придружаващи  компонентите. 
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2.1.8. Якост на сцепление – съгл. ETAG 004, т. 5.1.4.1. 

Якост на сцепление между: Изискване 

Основното покритие и изолационния продукт- 
ETAG 004, т. 5.1.4.1.1. 

Съгл. ETAG 004, т. 6.1.4.1.1. 

    - в сухо състояние ≥ 0,08 MPa 
    - след хигротермални цикли ≥ 0,08 MPa 
Лепилния състав и основата (бетон)-  
ETAG 004, т. 5.1.4.1.2. 

Съгл. ETAG 004, т. 6.1.4.1.2. 

    - първоначално състояние ≥ 0,25 MPa 
    - след потапяне във вода 48h+2h при 23°С/50%RH ≥ 0,08 MPa 
    - след потапяне във вода 48h+7дн. при 23°С/50%RH ≥ 0,25 MPa 
Лепилния състав и основата (тухла)-  
ETAG 004, т. 5.1.4.1.2. 

Съгл. ETAG 004, т. 6.1.4.1.2. 

    - първоначално състояние ≥ 0,25 MPa 
    - след потапяне във вода 48h+2h при 23°С/50%RH ≥ 0,08 MPa 
    - след потапяне във вода 48h+7дн. при 23°С/50%RH ≥ 0,25 MPa 
Лепилния състав и основата (газобетон)-  
ETAG 004, т. 5.1.4.1.2. 

Съгл. ETAG 004, т. 6.1.4.1.2. 

    - първоначално състояние ≥ 0,25 MPa 
    - след потапяне във вода 48h+2h при 23°С/50%RH ≥ 0,08 MPa 
    - след потапяне във вода 48h+7дн. при 23°С/50%RH ≥ 0,25 MPa 
Лепилния състав и изолационния продукт –  
ETAG 004, т. 5.1.4.1.3. 

Съгл. ETAG 004, т. 6.1.4.1.3. 

    - първоначално състояние ≥ 0,08 MPa 
    - след потапяне във вода 48h+2h при 23°С/50%RH ≥ 0,03 MPa 
    - след потапяне във вода 48h+7дн. при 23°С/50%RH ≥ 0,08 MPa 

 
Топлоизолационната система се монтира върху основата със следната минимална 

площ на залепване на изолационния продукт: 

 
Якост на опън перпендикулярно на 

повърхността на изолационния продукт 
≥ 0,08 MPa 

МУЛТИПОР лек разтвор min 70%; 
 
2.1.9. Якост на закрепване (напречно изместване) 

Изпитването не се изисква, тъй като системата отговаря на следните критерии: 

- механично закрепената система е с допълнително залепване над 20%; 

- E.d < 50000 N/mm, 

където:  Е – модул на еластичността на основното покритие без мрежа; 

              d – дебелина на основното покритие. 
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2.1.10. Съпротивление срещу натоварване от вятър 

Анкери 
Търговско наименование Виж. т. 2.2.3  

от настоящото БТО 
Диаметър на шайбата, mm ≥ 60 

Характеристики на 
изолационния продукт 

Дебелина, mm ≥ 75 
Якост на опън 
перпендикулярно на 
повърхностите, MPa 

≥ 0,08 

Броят на анкерите/m2 се определя по изчисление, въз основа на конкретните условия 

на строителство: геометричните характеристики на сградата в план и по височина; 

изчислителната стойност на ветровото натоварване (смучене) за района на строителството 

(съгл. Еврокод 1:  БДС EN 1991-1-4 и БДС EN 1991-1-4/NA); якостните характеристики на 

основата; характеристичната якост на типа анкер (съгл. ETА на анкера). 

За всички изчисления трябва да се използва формулата: 

Rd=5/ x 

Rd ≥ Sd   ;   Sd= Sk.  

където: 

Rd – проектното съпротивление; 

Sd – проектната стойност на смученето от вятър; 

x  – национален коефициент на сигурност за проектната стойност на съпротивление 

на изтръгване на анкерите; при липса на национален коефициент се използва х =2,0. 

  – национален коефициент на сигурност за проектната стойност на смученето от 

вятър;  =1,4. 

 

2.1.11. Топлинно съпротивление и топлопреминаване 

Коефициентът на топлопреминаване на цялата стена, включително топлинните 

мостове, се изчислява съгл. БДС EN ISO 6946: 

                                   Uc = U + p.n,  W/m2K 

където: 

U – коефициент на топлопреминаване на цялата стена, включително системата, без 

топлинни мостове, W/m2K 

U =(RETICS + Rстена(основа) + Rse + Rsi)-1 

                              RETICS = Rизолация+ Rмазилка , m2 K/W 

където: 

Rизолация – топлинно съпротивление на изолационния продукт, m2 K/W  
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Rмазилка – топлинно съпротивление на мазилката, m2 K/W  

Rстена(основа) – топлинно съпротивление на основата, m2 K/W  

Rse – топлинно съпротивление на външната повърхност, m2 K/W  

Rsi – топлинно съпротивление на вътрешната повърхност, m2 K/W  

p – стойността на точковото топлопреминаване на анкера, W/K 

Ако не е определено в ЕТА за анкерите, за p се прилагат се следните стойности: 

= 0.002 W/K за анкери с пластмасов винт/пирон, винт/пирон от неръждаема стомана с 

глава покрита с пластмасов материал и анкери с въздушна празнина в главата на 

винта/пирона; 

= 0.004 W/K за анкери с винт/пирон от галванизирана стомана, с глава покрита с 

пластмасов материал; 

= 0.008 W/K за всички останали анкери (най-лош случай). 

n – брой на анкерите на m2 

 p.n  - взема се под внимание, когато е над 0,04 W/m2K  

 
2.1.12. Якост на сцепление след стареене – съгл. ETAG 004, т. 5.1.7.1.1. 

Финишно покритие: 
основно покритие+ 

грундиращо покритие+ 
мазилка 

След хигротермални цикли 
изискване съгл. ETAG 004,  

т. 6.1.7.1. 

Баумит Силикаттоп ≥ 0,08 MPa 
МУЛТИПОР лек разтвор ≥ 0,08 MPa 

 
2.2. Характеристики на компонентите 

2.2.1.Топлоизолационен продукт: МУЛТИПОР минерални топлоизолационни 

плочи 047 (съгл. ETA-05/0093, 28.06.2011)      

Характеристика Метод за 
изпитване 

Изискване 
/клас,стойност/ 

Номинални размери 
 Дължина БДС EN 822 600mm ± 2mm 

 Дебелина БДС EN 822 75;100;125;150; 
175; 200mm ± 2mm 

 Широчина БДС EN 823 500mm ± 2mm 
Правоъгълност БДС EN 824  4 mm/m 
Равнинност БДС EN 825  2 mm 
Плътност БДС EN 1602 100÷115 kg/m3 

Деклариран коефициент на топлопроводност 
при 23°C и 50% относителна влажност 

БДС EN  
ISO 10456 λ=0,045 W/mK 

Водопоглъщане При кратковременно БДС EN 1609  2 kg/m2 

Топлоизолационна система за външни стени МУЛТИПОР
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 частично потопяване 
 При продължително 

частично потопяване БДС EN 12087  3 kg/m2 

Паропропускливост (число на дифузно 
съпротивление) БДС EN 12086 =3 

Якост на натиск  БДС EN 826  0,35 МРа 
Якост на опън перпендикулярно на 
повърхностите БДС EN 1607  0,08 МPa 

Якост на огъване БДС EN 12089  0,08 МPa 
Якост на срязване БДС EN 12090  0,03 МPa 
Реакция на огън  БДС EN 13501-1 Евроклас А1 
Устойчивост на размерите при определени 
температурно-влажностни условия : 
а)70 °С; б) 23°C /90% относителна влажност) 

БДС EN 1604 ± 0,5% 

Деформация  при концентриран товар 1000 N БДС EN 12430  1 mm 

Опасни вещества*  Информационен 
лист за безопасност 

* Информационен лист за безопасност за съответствие с клаузите  относно отделяне на 
вредни вещества, съгласно Директивата за строителни продукти, представен от  
производителя. 

 
2.2.2. Лепилен и шпакловъчен състав; финишно покритие: МУЛТИПОР лек 

разтвор - ( LW, CS ІІ, W2 – съгл. БДС EN 998-1)   

Характеристика Метод за 
изпитване 

Изискване 
/клас,стойност/ 

Плътност в сухо състояние  БДС EN 1015-10 0,77  1,3 kg/dm3 - LW 
Плътност на пресен разтвор БДС EN 1015-6 0,98  kg/dm3 
Коефициент на топлопроводност при 
10°C (табл. ст-ст) БДС EN 1745 λ10,dry≤0,27 W/mK (50%) 

λ10,dry≤0,30 W/mK (90%) 

Капилярно водопоглъщане БДС EN 1015-18  0,2 kg/m2min0,5 
клас  W2 

Паропропускливост (число на дифузно 
съпротивление) БДС EN 12086 ≤ 10 

Якост на натиск  БДС EN 1015-11 1,5 ÷ 5 N/mm2 
клас CS ІІ 

Якост на сцепление  БДС EN 1015-12  0,08 МРа 
FP:C 

Реакция на огън  БДС EN 13501-1 Евроклас А2 

Опасни вещества*  Информационен лист за 
безопасност 

* Информационен лист за безопасност за съответствие с клаузите  относно отделяне на 
вредни вещества, съгласно Директивата за строителни продукти, представен от  
производителя. 
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2.2.3. Анкери - съгласно ETAG 004 т. 5.3.4.1. 
 

Търговско наименование Диаметър на 
шайбата, mm 

Характеристично 
съпротивление на 

изтръгване 
EJOT ejotherm STR U  ≥ 60 виж ЕТА-04/0023 
Fisher TERMOZ 8 SV ≥ 60 виж ЕТА-06/0180 
Hilti WDVS-Schraubdübel D-FV, D-FV T   ≥ 60 виж ЕТА-05/0039 

 

 
 
2.2.4. Стъклофибърна мрежа МУЛТИПОР 

2.2.5. Финишно покритие: Баумит Силикаттоп (съгл. БДС EN 15824) 

Характеристика Метод за 
изпитване 

Изискване 
/клас,стойност/ 

Плътност  БДС EN 1015-6 1,8  kg/dm3 
Деклариран коефициент на 
топлопроводност  

БДС EN  
ISO 10456 λ≤0,70 W/mK  

Капилярно водопоглъщане БДС EN 1015-18  0,2 kg/m2min0,5 

клас  W2 
Паропропускливост (число на дифузно 
съпротивление) БДС EN 12086 =30 

Якост на сцепление  БДС EN 1015-12 > 0,3 МРа 

Опасни вещества*  Информационен лист за 
безопасност 

* Информационен лист за безопасност за съответствие с клаузите  относно отделяне на 
вредни вещества, съгласно Директивата за строителни продукти, представен от  
производителя. 
 

3. Оценяване на съответствието  

3.1. Система за оценяване на съответствието 

Системата за оценяване на съответствието на продукта Топлоизолационна система 

за външни стени МУЛТИПОР,  съгласно Решение 97/556/ЕО, изменено с Решение 

2001/596/ЕО е 2+. 

 
Остатъчна устойчивост 

след стареене, 
N/mm 

Относителна остатъчна 
устойчивост:  

% (след стареене) от якостта 
на продукта в състоянието,  

в което е доставен 
Основа Вътък Основа Вътък 

R117 A101 
Стъклофибърна 

мрежа с размер на 
клетките min 3/3 mm 

≥ 20 ≥ 20 ≥ 50 ≥ 50 

Топлоизолационна система за външни стени МУЛТИПОР
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3.2. Отговорности  

 3.2.1. Задължения на производителя 

  Първоначално изпитване на типа на продукта 

Първоначалното изпитване се извършва в изпитвателната лаборатория на 

производителя или в упълномощена от него външна лаборатория.  

Характеристиките на продуктите и методите за изпитването им са в 

съответствие с т.2 от настоящото БТО.  
Всеки път, когато има промяна в модела на продукта, изходните материали или 

производствения процес, което може да доведе до промяна в характеристика(и) на 

продукта, изпитването трябва да бъде повторено за съответната характеристика(и). 

Производителят е длъжен своевременно да уведоми писмено лицето, издало БТО 

за такива промени. 

 Производствен контрол  

Производителят въвежда, документира и поддържа система за производствен контрол 

(СПК). СПК съдържа процедури, редовни проверки и изпитвания и/или оценки. 

Производителят извършва постоянен вътрешен контрол на производството - минималната 

честота на контрола и видът на изпитванията се посочват в установен „План за контрол”. 

Планът за контрол се предоставя на нотифицирания орган или органи, включени в 

процедурата по оценяване на съответствието.  

Периодичният контрол на производството и на крайния продукт, упражняван от 

производителя трябва да се документира систематично и да включва необходимото 

коригиращо действие, ако се яви несъответствие. Записите от контрола трябва да съдържат 

минимум следните данни: 

  - обозначение на продукта; 

  - вид на контрола; 

  - дата на производство на продукта и дата на изпитване; 

  - резултати от изпитването и ако е подходящо, сравняване с изискванията; 

  - подпис на лицето, което отговаря за вътрешния производствен контрол. 

Производственият контрол трябва да гарантира, че произвежданият продукт е в 

съответствие с изискванията на БТО.  

За компонентите на системата, които притежателят на БТО не произвежда сам,  

управлението на производството им, извършено от другите производители трябва да 

гарантира съответствието им с БТО. Управлението на производството на тези компоненти 

трябва да бъде в съответствие с „Плана за контрол”.  

Топлоизолационна система за външни стени МУЛТИПОР
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 Изпитване на пробни образци, взети от производството по предписан план на 

изпитване 

Изпитват се характеристиките на готовия продукт, съгласно т.2 на настоящото БТО.  

 

 3.2.2. Задължения на лицата, получили разрешение за оценяване на 

съответствието  

Лицата, получили разрешение за оценяване на съответствието извършват  

сертификация на производствения контрол въз основа на:  

 Първоначален контрол (одит) на производствения контрол 

Целта на този контрол е да потвърди, че вътрешният производствен контрол 

осигурява производството на продукта в съответствие с изискванията на БТО.  

 Постоянен контрол (надзор), оценка и одобряване на производствения контрол 

Целта на надзора е да потвърди продължаващо съответствие с БТО на вътрешния 

производствен контрол. Препоръчителната честота на постоянния контрол, съобразно ETAG 

004 е 2 пъти годишно или  веднъж годишно за производители,  които имат СПК, 

съответстваща на EN ISO 9001 и след проверка, че производството на компонентите на 

системата е в обхвата на този стандарт.  

 

3.3. Маркировка и етикетиране  

Етикетът сe залепва върху оригиналната фирмена опаковка на отделните компоненти 

на системата и трябва да съдържа следната информация: 

 Наименование и идентификационен знак на производителя и на предприятието; 

 Идентификационен номер на участващото лице, получило разрешение за оценяване 

на съответствието; 

 Търговско наименование на продукта – на системата и на съответния компонент; 

 Спецификация на всички компоненти на системата: описанието трябва да гарантира 

разпознаване на отделните компоненти чрез съпоставяне с маркировката на 

съответния компонент; 

 Специфична информация за отделните компоненти: за МУЛТИПОР – съгл. ЕТА 

05/0093; за лепилния и шпакловъчен състав  и крайното покритие – съгл. БДС EN 998-

1; за дюбелите – съгл. ЕТА на дюбела; 

 Номер на БТО; 

 Условия на съхранение и срок на годност на всеки от компонентите. 
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4. Предпоставки, при които годността на продукта, съобразно с 

предназначението е оценена благоприятно 

4.1. Производство 

Производството на продукта се осъществява от фирма КСЕЛА България ЕООД, гр. 

София.  

Предприятието на производителя е с адрес:  гр. Добрич, ул. 3-ти март №60. 

  
4.2. Монтаж 

4.2.1. Общи положения 

Топлоизолационната система за външни стени МУЛТИПОР се монтира на място.  

Трябва да се имат предвид изискванията, дадени в: 

- ETAG 004,  гл. 7;  

- Еuropean Guideline for the application of ETICS, ЕАЕ, 2011; 

- Ръководство (инструкция) за монтаж на производителя на системата. 

Могат да се използват само описаните в дадената система компоненти. 

Монтажът на системата се извършва от обучен персонал под контрола на 

ръководителя на обекта. 

По време на монтажа на системата температурата на въздуха и основата да не е по-

ниска от +5оС и не по-висока от  +30оС. 

Не трябва да се допуска лепило по кантовете на топлоизолационните плоскости с 

оглед избягване на термостове. 

По време на изпълнението фасадата трябва да бъде защитена от вятър, пряко слънчево 

греене и дъжд. 

Препоръчва се поставяне на предпазна фасадна мрежа от външната страна на скелето.  

Притежателят на одобрението носи отговоността да гарантира достигане на 

информацията относно проектирането и монтажа на системата до всички, за които се 

отнася. 

 

4.2.2. Подготовка на основата 

Основата трябва да бъде здрава, суха и без насипни материали.  

При свързани системи, подходящата основа се установява както следва:  

- новите бетонни или зидани повърхности са подходящи при условие, че  не са 

замърсени (кофражни емулсии и др.); 

- старите основи се нуждаят от подготовка (измитане, обезпрашаване изчукване и 

отстранявяне на остатъци от разтвор и др.); 
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- когато има съмнение за качеството на вече съществуваща основа се предприема 

изпитване на място; резултатът от изпитването не трябва да бъде по-малък от 0,08 N/mm2. 

При механично закрепени системи  с анкери и допълнително лепило, бетонни стени 

(съгл. БДС EN 1992) и зидарии (съгл. БДС EN 1996), за които са приети анкери, се счита, че 

удовлетворяват изискванията. При основи, които не отговарят на горните Еврокодове, 

пригодността се установява чрез изпитване на място съгл. Ръководство за Европейско 

техническо одобрение ETAG 014 Plastic anchors for fixing of exernal thermal insulation 

composite systems with rendering. 

 

5. Препоръки към производителя 

5.1. Указания за опаковка, транспорт и съхранение 

Всички компоненти на системата се съхраняват съгласно инструкциите на 

производителя им в оригиналната опаковка в сухи, закрити складови помещения, защитени 

от топлинно въздействие. Опаковката на компонентите трябва да бъде такава, че продуктите 

да са предпазени от влага при транспорт и съхранение. Топлоизолационните плоскости 

трябва да се предпазват и от механични повреди. 

Транспортирането се извършва със закрити превозни средства с общо 

предназначение, като се спазват условията на съхранение.  

По време на товаро-разтоварните дейности се контролира за недопускане нарушаване 

целостта на опаковките на компонентите и на ударни въздействия върху 

топлоизолационните плоскости. 

 

5.2. Указания за експлоатация, поддръжка и ремонт 

По време на експлоатация системата трябва да бъде предпазвана от принудително 

нагряване, пожар, механични удари и деформации.  

Финишното покритие трябва да се поддържа по обичайния начин за да запази 

напълно експлоатационните характеристики на ETICS.  

Периодично или при сигнал на потребителите следва да се извършва профилактичен 

преглед на състоянието на системата и при необходимост да се вземат мерки за отстраняване 

на констатирани повреди. 

Поддръжката на системата включва най-малко: 

- поправка на локални повреди – нарушена повърхност на крайното покритие, 

напукване, отлепване и др., които биха довели до евентуално овлажняване на 

топлоизолацията и компрометиране на работата на системата.  
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- външна поддръжка с продукти, които са адаптирани и съвместими със системата (по 

възможност след измиване или специална подготовка).  

Необходимите ремонти трябва да се извършват без забавяне.  

 

5.3.  Правила за здравословни и безопасни условия на труд и за опазване на 

околната среда 

При производството, монтажа и експлоатацията на системата се спазват изискванията 

на:  

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд от 1997г.(изм.2005г); 

- Наредба №2 от 2004г. (изм.2006г.) за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 

- Наредба № І-209 от 2004г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна 

безопасност на обектите в експлоатация; 

- Наредба №Із-1971 от 2009г. за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на бeзопасност при пожар. 

Да не се изхвърлят строителни отпадъци във водоизточници, водни басейни, 

дренажни и канализационни съоръжения. 

 

5.4.  Здравна и екологична оценка на продукта 

При надлежно боравене и използване съгласно указанията, отделните компоненти на 

системата според опита и наличната информация в съответните Информационни листи за 

безопасност, нямат вредни за здравето въздействия и не замърсяват околната среда. 

Всички продукти след полагането им в обща система са безвредни за здравето на 

експлоатиращите съоръженията и сградите, върху които е монтирана топлоизолационната 

система. 
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Топлоизолационна система за външни стени 
МУЛТИПОР  

Принципен детайл за дебелини до 300 mm – 
еднослойно полагане 

Детайл № 1 КСЕЛА 
България 

148 Минерална топлоизол. плоча Мултипор 
168 Съществуваща стенна конструкция 
173 Мултипор лек разтвор за лепене и мазане 
174 Мултипор армираща стъкловл. мрежа  
280 Мултипор дюбел с метален винт 
281 Външна минерална мазилка 

октомври 2012 

Забележка 
Дължината на дюбела да се съобрази с дълбочината на 
закотвяне в зависимост от вида на стенната конструкция и 
наличието на съществуваща мазилка. 
(За клетъчен бетон закотвянето е ≥ 65 mm) 
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 Топлоизолационна система за външни стени 
МУЛТИПОР  

Схема на дюбелиране 

Детайл № 2 КСЕЛА 
България 

3,3 дюбела/m2 

5 дюбела/m2 

6,7 дюбела/m2 

октомври 2012 
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 Топлоизолационна система за външни стени 
МУЛТИПОР  

Схема на дюбелиране 

Детайл № 3 КСЕЛА 
България 

8,3 дюбела/m2 

10 дюбела/m2 

октомври 2012 
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Забележка 
Дължината на дюбела да се съобрази с дълбочината на 
закотвяне в зависимост от вида на стенната конструкция и 
наличието на съществуваща мазилка. 
(За клетъчен бетон закотвянето е ≥ 65 mm) 

Топлоизолационна система за външни стени 
МУЛТИПОР  

Схема на разположение на плочите около отвори 

Детайл № 4 КСЕЛА 
България 

октомври 2012 

148 Минерална топлоизол. плоча Мултипор 

Правилно 
Погрешно 
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 Топлоизолационна система за външни стени 
МУЛТИПОР  

Допълнително армиране на ъглите на отвори 

Детайл № 5 КСЕЛА 
България 

октомври 2012 

Допълнителното армиране на 
горния ъгъл на отвора трябва да 
обхваща и трите повърхности 

1 Горен ъгъл на отвора 
2 Диагонално армиране със 

стъкловлакнеста мрежа 
(около 20х40 cm)  

3 Разстоянието между ръба на 
отвора и края на плочата 
трябва да е ≥ 15 cm 

148 Минерална топлоизол. плоча Мултипор 
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Топлоизолационна система за външни стени 
МУЛТИПОР  

Преход към цокълната топлоизолация 

Детайл № 6 КСЕЛА 
България 

октомври 2012 

 Хидроизолация 

 

088 Еластичен хидроизолационен слой 
113 Дренаж 
120 Цокълна топлоизолация 
148 Минерална топлоизол. плоча Мултипор 
173 Мултипор лек разтвор за лепене и мазане 
174 Мултипор армираща стъкловл. мрежа  
281 Външна минерална мазилка 
282 Защитна дренажна мембрана 

   

min 

Наклон 
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Топлоизолационна система за външни стени 
МУЛТИПОР  

Преход към цокълната топлоизолация с по-малка 
дебелина 

Детайл № 7 КСЕЛА 
България 

октомври 2012 

088 Еластичен хидроизолационен слой 
120 Цокълна топлоизолация 
148 Минерална топлоизол. плоча Мултипор 
149 Уплътнителна лента 
173 Мултипор лек разтвор за лепене и мазане 
174 Мултипор армираща стъкловл. мрежа  
323 Дюбел с метален винт 
 

 

001 Зидария 
005 Външна мазилка 
065 Цокълна хидроизолация 
068 Цокълна мазилка 
119 Метален цокълен профил 
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Топлоизолационна система за външни стени 
МУЛТИПОР  

Преход към цокълната топлоизолация с по-малка 
дебелина – втори вариант 

Детайл № 8 КСЕЛА 
България 

октомври 2012 

 
113 Дренаж 
120 Цокълна топлоизолация 
148 Минерална топлоизол. плоча Мултипор 
173 Мултипор лек разтвор за лепене и мазане 
174 Мултипор армираща стъкловл. мрежа  
281 Външна минерална мазилка 
283 Водооткапващ профил 
 

 

Наклон 
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 Топлоизолационна система за външни стени 
МУЛТИПОР  

Детайл на деформационна фуга 

Детайл № 9 КСЕЛА 
България 

148 Минерална топлоизол. плоча Мултипор 
168 Съществуваща стенна конструкция 
173 Мултипор лек разтвор за лепене и мазане 
174 Мултипор армираща стъкловл. мрежа  
281 Външна минерална мазилка 
290 Профил за деформационна фуга с  

уплътнителна лента 
 

октомври 2012 
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Топлоизолационна система за външни стени 
МУЛТИПОР  

Прозорец – хоризонтален разрез 

Детайл № 10 КСЕЛА 
България 

081 Вътрешна мазилка 
148 Минерална топлоизол. плоча Мултипор 
149 Уплътнителна лента 
168 Съществуваща стенна конструкция 
173 Мултипор лек разтвор за лепене и мазане 
174 Мултипор армираща стъкловл. мрежа  
175 Външен обкантващ профил  
280 Мултипор дюбел с метален винт 

октомври 2012 

ВЪН 
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Топлоизолационна система за външни стени 
МУЛТИПОР  

Прозорец – вертикален разрез 

Детайл № 11 КСЕЛА 
България 

006 Топлоизолация 
081 Вътрешна мазилка 
117 Еластична уплътнителна лента 
148 Минерална топлоизол. плоча Мултипор 
149 Уплътнителна лента 
168 Съществуваща стенна конструкция 
173 Мултипор лек разтвор за лепене и мазане 
174 Мултипор армираща стъкловл. мрежа  
280 Мултипор дюбел с метален винт 

октомври 2012 

Топлоизолационна система за външни стени МУЛТИПОР
БТО 0182/02.11.2012

30





 

ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ВЪНШНИ СТЕНИ  
„МУЛТИПОР” –  

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ 
 

 
 

І. Общи положения 

Топлоизолационната система за външни стени МУЛТИПОР е произведена от фирма  

КСЕЛА България ЕООД, гр. София.  

Предназначена е за изпълнение на външна изолация на фасадни стени на сгради, 

изградени от зидария (тухли, блокчета) или бетон (излят на място или предварително 

изготвени панели) с клас по реакция на огън А1 или А2-s2, d0, съгласно БДС EN 13501-1 или 

А1, съгласно Решение 96/603/ЕО (допълнено). Приложима е както върху нови, така и върху 

вече съществуващи вертикални стени (саниране).  

Топлоизолационната система за външни стени МУЛТИПОР се монтира на място. 

Монтажът на системата се извършва от обучен персонал под контрола на ръководителя на 

обекта. 

 

Могат да се използват само описаните в дадената система компоненти, съгласно 

БТО №0182/02.11.2012, издадено от ЦНИП при УАСГ, София. В случай на неспазване 

на изискванията на БТО, техническата документация (чертежи) към него, 

техническата документация на компонентите, както и на настоящата инструкция за 

монтаж,  КСЕЛА България ЕООД, като производител на системата, снема от себе си 

отговорността за качеството на монтираната система. 

 

По време на монтажа на системата температурата на въздуха и основата да не е по-

ниска от +5оС и не по-висока от  +30оС. 

По време на изпълнението фасадата трябва да бъде защитена от вятър, пряко слънчево 

греене и дъжд. 

Препоръчва се поставяне на предпазна фасадна мрежа от външната страна на скелето.  
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ІІ. Подготовка на основата 

1. Проверка на основата 

Изискване - основата трябва да бъде здрава, суха, без замърсявания и насипни 

материали.  

 Когато има съмнение за качеството на основата се предприема изпитване на място. 

Резултатът от изпитването на  якост на сцепление при опън трябва да бъде най-малко 0,08 

N/mm².  

 Да се провери съвместимостта между евентуално налично покритие и лепилния 

състав за топлоизолационните плочи.  

 

2. Предварителна обработка на основата: 

 Запрашеност – измита се и се обезпрашава. 

 Напукани и олющени мазилки и замърсявания - изчеткват се с телена четка или се 

отстраняват с шпакла или друг подходящ инструмент и се обезпрашава. 

 Остатъци от разтвор - изчукват се наличните натрупвания и се отстаняват. 

 Почистване със студена пароструйка - при нужда основата се почиства с пароструйка 

с високо налягане; отстраняват се замърсяванията, прахът и други частици.  

 Остатъци от кофражно масло и други емулсии - измиване с водоструйка, като се 

прибавя почистващ препарат и се оставя да изсъхне. Отпадъчната вода и отделеният 

материал се събира и се изхвърля съгласно законовите разпоредби. 

 Ронлива основа, без нужната носимоспособност – отстранява се и отново се изгражда. 

 Висока влажност – оставя се да изсъхне. 

 Дезинфекция срещу плесен/ гъбички - при необходимост. 

 Отлагане на соли – изчеткване и обезпрашаване. 

 При големи неравности и нарушени повърхности - нанася се изравняваща варово-

циментова мазилка. 

 Грундиране на основата - водопоглъщащата основа се грундира. 

 

 

ІІІ. Последователност на полагане 

1. Монтаж на цокълен профил 

 Монтажът започва с подвеждане на котите и фиксиране на горен ръб цокъл. 

 

2. Приготвяне на лепилния и шпакловъчен състав МУЛТИПОР лек  
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разтвор 

Разбъркването става като към 20 kg суха смес се прибавят  с 8 l вода (40 % вода от 

масата на сухата смес) и се бърка с електрическа бъркалка до пълно хомогенизиране на 

разтвора. 

 

3. Лепене на топлоизолационните плочи МУЛТИПОР 047 

Лепенето си извършва отдолу нагоре (от ниво горен ръб цокъл), хоризонтално по 

дължината на фасадата. Лепилото се нанася върху плочата по цялата повърхност (минимум 

70%) с назъбена маламашка (с 12 mm зъб при дебелина на плочата до 125 mm и с 16 mm зъб 

при дебелина на плочата над 150 mm). Минималната дебелина на лепилото е 5 mm. Фугите 

не се залепват. 

Плочите се поставят върху подготвената основа със застъпване ≥ 150 mm 

хоризонтално и се наместват с лек натиск върху стената. 

Нанасяне лепило с 10-mm маламашка, при изравняване неравности мaкс. 3 mm/m. 

Нанасяне лепило с 15-mm маламашка, при изравняване неравности макс. 5 mm/m. 

Нанасяне лепило с 20-mm маламашка, при изравняване  неравности макс.8 mm/m. 

Допуска се напластяване по краищата, при изравняване до макс.10 mm/m. 

 

                              
 

 

 При залепване на топлоизолационните плочи при отвори (за прозорци, врати и др.) да 

се предвиди помощна конструкция/осигуряване срещу подхлъзване, която да се запази  по 

време на целия процес на монтаж. 

4. Дюбелиране на топлоизолационните плочи  

Дюбелирането се извършва за механично закрепената система с допълнително 

лепило, съгласно разработени схеми в зависимост от необходимия брой дюбели (анкери) на 

квадратен метър. Минималната дълбочина на монтаж и видовете основи, върху които могат 

да се монтират описаните в БТО дюбели са дадени в съответното ETA на дюбелите. 
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EJOT ejotherm STR U  ЕТА-04/0023 

Fisher TERMOZ 8 SV ЕТА-06/0180 

Hilti WDVS-Schraubdübel D-FV, D-FV T   ЕТА-05/0039 

 

Броят на дюбелите/m2  се определя по изчисление, въз основа на конкретните условия 

на строителство: геометричните характеристики на сградата в план и по височина; 

изчислителната стойност на ветровото натоварване (смучене) за района на строителството 

(съгл. Еврокод 1:  БДС EN 1991-1-4 и БДС EN 1991-1-4/NA); якостните характеристики на 

основата; характеристичната якост на типа дюбел (съгл. ETА). 

При изчисляването на броя на дюбелите се разглеждат две зони – средна зона и 

крайна зона. Броят на дюбелите в крайната зона е с 20÷50% по-голям от изчисления брой за 

средната зона. 

Широчината на крайната зона се определя като 1/8 от размера на по-тясната страна на 

сградата в план (А), като е не по-малко от 1 m и не повече от 2m. 

 
Механичното закрепване на топлоизолационните плочи трябва да се извърши след 

залепването им към фасадната стена, като се спазва времето, указано от производителя на 

лепилото, но не по-малко от 24 часа след залепването. 

 

5. Шлайфане на топлоизолационните плочи  

Шлайфането на монтираните  минерални топлоизолационни плочи МУЛТИПОР за 

минимализиране на неравностите, се извършва с ренде за Мултипор или с шлайфдъска. 

Шлайфаната повърхност трябва да се измете, респ. да се изсмуче преди нанасяне на 

шпакловката. Не е необходимо грундиране на повърхността поради обемното 

хидрофобизиране на минералните топлоизолационни плочи при производството им. 

 

6. Монтиране на усилващи елементи и профили 

Широчина на 

сградата 
< 8m 8÷12 m > 12 m 

Широчина на 

крайната зона 
1 m 1,5 m 2 m 
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            Преди полагане на шпакловката се оформят външните ъгли на фасадата, както и 

ъглите при прозорци и врати. Това се осъществява с пластмасови ъглови профили с 

алкалоустойчива стъклофибърна мрежа, а при ръбовете над цокъла – с откапващи 

пластмасови профили. Допълнително се полага и диагонална армировка от ленти армираща 

стъклофибърна мрежа 40 x 33 cm при прозорци и над врати. Залепването на допълнителните 

елементи и профили става с МУЛТИПОР лек разтвор. 

 

7. Полагане на армирана шпакловка (основно покритие) 

            На следващия ден се изпълнява шпакловката по цялата повърхност. За шпакловка се 

използва МУЛТИПОР лек разтвор. Приготвеният, както е описано по-горе разтвор се полага 

в слой с дебелина min 6 mm. Армира се с алкалоустойчива мрежа от стъклени влакна, която 

се поставя в горната третина от дебелината. Застъпването на ивиците мрежа е поне 10 cm. 

Разходът на Мултипор лек разтвор е 3,0 - 4,0 kg/m², а на армиращата мрежа - 1,1 m²/m². 

 

8. Полагане на финишно покритие от МУЛТИПОР лек разтвор 

При използването на МУЛТИПОР лек разтвор като крайно покритие, той се нанася 

върху армираната шпакловка в слой с дебелина 2-3 mm, при разход 2,5 kg/m². 

 

9. Полагане на финишно покритие от тънкослойна пастообразна мазилка 

Нанасянето на такава мазилка изисква задължително предварително третиране с 

универсален грунд (Баумит УниПраймер - за Баумит Силикаттоп). Технологичният престой, 

след като се нанесе грундът, е минимум 24 часа, като при силикатна мазилка се препоръчва 

срок 2-3 дни.  

Полагането на мазилката се извършва съгласно инструкциите на производителя й. 

Полага се с неръждаема маламашка в дебелина, равна на едрината на зърната и се 

сруктурира с пластмасова маламашка. Да не се работи при пряко слънчево греене, дъжд и 

вятър, при незащитена фасада. За да се избегне получаване на нежелани цветови нюанси е 

необходимо да се поръчва цялото необходимо количество за дадена фасада. 

 

ІV. Правила за здравословни и безопасни условия на труд и за опазване на 

околната среда 

При монтажа и експлоатацията на системата се спазват изискванията на:  

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд от 1997г. (изм.2005г); 

Топлоизолационна система за външни стени МУЛТИПОР
БТО 0182/02.11.2012

36



 

- Наредба №2 от 2004г. (изм.2006г.) за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 

- Наредба № І-209 от 2004г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна 

безопасност на обектите в експлоатация; 

- Наредба №Із-1971 от 2009г. за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на бeзопасност при пожар. 

Да не се изхвърлят строителни отпадъци във водоизточници, водни басейни, 

дренажни и канализационни съоръжения. 

 

V. Общовалидни указания и бележки  

1. Настоящият текст представлява опис на технологичната последователност на монтажа 

на топлоизолационната система Мултипор без претенции за изчерпателност. 

2. Прилагането на този опис не освобождава конструктора/потребителя  от проверката 

на нормативните изисквания (например възникващите във връзка с предписанията за 

защита от пожар и други подобни). 

3. Необходимо е да се спазват действащите технически правила и строителни норми. 

4. Ако се използват материали, различни от посочените в техническата докуменация, то 

трябва да се докаже тяхната приложимост. 

5. Преди извършването на описаните дейности трябва да са завършени всички 

необходими видове работи.  

6. Основата трябва да е суха, здрава и чиста, както и да се изключи възможността за 

овлажняване. 

7. Хидроизолационният слой срещу капилярно покачване трябва да функционира 

надеждно. 

8. По време на изпълнението и съхненето на топлоизолационната система Мултипор 

температурата на въздуха и на строителния елемент не трябва да пада под 5 °C. 

9. За изпълнението са в сила всички актуални и валидни технически документи на Xella 

Deutschland GmbH, при спазване на националните технически правила и норми. 
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КСЕЛА България ЕООД
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9300 Добрич
бул. „3-ти март“ 60

Западна България
088/828 42 34
088/828 26 67

Централна Северна България
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Централна Южна България
088/828 67 53

Североизточна България
088/588 80 44

Югоизточна България
088/720 23 05

София: 02/819 33 43
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факс: 058/65 59 00
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088/828 46 61
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Интернет страница

www.multipor.bg
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