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1Топлоизолационна система за външни стени MULTIPOR 

 

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;

Разрешение № РОССП - 03/12.03.2009, получено на основание чл. 58  от Наредбата за съ-
ществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителни-
те продукти, която въвежда Директива 89/106/ЕЕС

БЪЛГАРСКО ТЕХНИЧЕСКО ОДОБРЕНИЕ* 
№ 0182/02.11.2012 г.

Българското техническо одобрение е изготвено съгласно изискванията на 

Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти.

Търговско наименование:  Топлоизолационна система за външни 

стени МУЛТИПОР

Притежател на одобрението:  КСЕЛА България ЕООД, с адрес: 

гр. София 1870, кв. Кремиковци 

Тип и употреба на строителния продукт:  Външна топлоизолационна 

комбинирана система с минерални 

плочи за топлоизолация на външни 

стени на сгради

         

*Настоящата брошура съдържа извадки от БТО 0182/02.11.2012 г.
За повече информация може да се свържете с нас на тел. +359 88 828 4661 и multipor.bg@xella.com
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 Топлоизолационната система за външни стени MULTIPOR 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 съществу-

ващи вертикални стени (саниране).  Системата  трябва да осигурява 

топлинно съпротивление  ≥ 1 m2K/W. 

 Системата е неносещ коструктивен елемент, който не до-

принася непосредствено за стабилността на стените, върху които 

се монтира, но има ефект върху дълготрайността като подобрява 

защитата от атмосферни въздействия. Не е предназначена да оси-

гурява  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 инсталирана-

та система. 

 Съществените изисквания към строежите, за които е пред-

назначен 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.
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Основно покритие

MULTIPOR лек разтвор

(суха смес на циментова основа, 

изискваща добавяне на 40% вода)

– min 6 

Стъклофибърна мрежа

Стандартна алкалоустойчива мрежа: 

MULTIPOR 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)

- MULTIPOR 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

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

тики и представяне на компонентите)

Покривност 

kg/m2

Дебелина,

mm

Изолационен

продукт със

свързан метод за

закрепване

Чисто свързана система (min 70%): 

•  Изолациoнен продукт:

Минерални топлоизолационни плочи MULTIPOR 

ETA - 05/0093 λ10,dry= 0.042 W/(m•K)

•  Лепилен състав:

MULTIPOR лек разтвор (суха смес на циментовa oс-

нова, изискваща добавяне на 40% вода)

–

–

75; 100; 125; 150;
175; 200 

min 5

Изолационен

продукт със

свързан метод за

закрепване

Механично закрепена система с анкер и допълни-

телно лепило (залепване min 70%): 

• Изолацинен продукт:

Минерални топлоизолационни плочи Multipor – 

ETA - 05/0093 λ10,dry= 0.042 W/(m•K)

• Лепилен състав: 

Multipor 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

–

–
–

         ІI. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ
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ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ВЪНШНИ СТЕНИ 
„MULTIPOR” –  ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

I. Общи положения

 Топлоизолационната система за външни стени MULTIPOR 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 

Могат да се използват само описаните в дадената систе-

ма компоненти, съгласно БТО №0182/02.11.2012, издадено от 

ЦНИП при УАСГ, София. В случай на неспазване на изисквания-

та 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 отговор-

ността за качеството на монтираната система.

вече съществуващи вертикални 

стени (саниране). 

Топлоизолационната система за 

външни стени MULTIPOR се мон-

тира на място. Монтажът на 

системата се извършва от обу-

чен персонал под контрола на ръ-

ководителя на обекта.

 По време на монтажа 

на системата температурата 

на въздуха и основата да не е по-

ниска от +5°С и не по-висока от  

+30°С.

 По време на изпълнение-

то фасадата трябва да бъде за-

щитена от вятър, пряко слънче-

во 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 пред-

приема 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.

 Възможен практически начин за проверка на основата, чрез 

залепване на мрежа с разтвор за Multipor, изчакваме да се втвърди 

поне една седмица. Ако мрежата се откъсне заедно с част от осно-

вата, това значи че трябва да се заздрави основата.

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 натрупва-

ния и се отстраняват.

• Почистване със студена пароструйка - при нужда основата 

се почиства с пароструйка с ви-

соко налягане; отстраняват се 

замърсяванията, прахът и други 

частици. 

• Остатъци от кофраж-

но масло и други емулсии - из-

миване с водоструйка, като се 

прибавя почистващ препарат и 

се оставя да изсъхне. Отпадъч-

ната вода и отделеният мате-

риал се събира и се изхвърля съ-

гласно законовите разпоредби.

• Ронлива основа, без нуж-

ната носимоспособност – от-

странява се и отново се изграж-

да.

• Висока влажност – ос-

тавя се да изсъхне.

• Дезинфекция срещу пле-

сен/ гъбички - при необходи-

мост.

• Отлагане на соли – из-

четкване и обезпрашаване.

• При големи неравности 

и нарушени повърхности - нана-

ся се изравняваща варово-цимен-

това мазилка.

• Грундиране на основата 

- водопоглъщащата основа се 

грундира.
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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  

МULTIPOR лек  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 електри-

ческа бъркалка до пълно хомогенизиране на разтвора.

3. Лепене на топлоизола-

ционните плочи МULTIPOR 

 Лепенето си извършва 

отдолу нагоре (от ниво горен 

ръб цокъл), хоризонтално по дъл-

жината на фасадата. Лепилото 

се нанася върху плочата по цяла-

та 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). Мини-

малната дебелина на лепилото 

е 5 mm. Фугите не се залепват.

 Плочите се поставят 

върху подготвената основа със 

застъпване ≥ 150 mm хоризон-

тално и се наместват с лек на-

тиск върху стената.

 Нанасяне лепило с 10-mm 

маламашка, при изравняване не-

равности мaкс. 3 mm/m.

 Нанасяне лепило с 15-mm 

маламашка, при изравняване не-

равности макс. 5 mm/m.
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 Нанасяне лепило с 20-mm маламашка, при изравняване  нерав-

ности макс. 8 mm/m.

Допуска се напластяване по краищата, при изравняване до макс. 

10 mm/m.

При залепване на топлоизолационните плочи при отвори (за про-

зорци, врати и др.) да се предвиди помощна конструкция/осигурява-

не срещу подхлъзване, която да се запази  по време на целия процес 

на монтаж.

4. Дюбелиране на топлоизолационните плочи 

 Дюбелирането се извършва за механично закрепената сис-

тема с допълнително лепило, съгласно разработени схеми в зависи-

мост от необходимия брой дюбели (анкери) на квадратен метър. 

Минималната дълбочина на монтаж и видовете основи, върху кои-

то могат да се монтират описаните в БТО дюбели са дадени в 

съответното ETA на дюбелите.

      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 усло-

вия на строителство: геомет-

ричните характеристики на 

сградата в план и по височина; 

изчислителната стойност на 

ветровото натоварване (сму-

чене) за района на строител-

ството (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 из-

числения брой за средната зона.

Широчината на крайната зона 

се определя като 1/8 от размера 

на по-тясната страна на сграда-

та в план (А), като е не по-малко 

от 1 m и не повече от 2 m.
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Механичното закрепване на топлоизолационните плочи трябва да 

се извърши след залепването им към фасадната стена, като се спаз-

ва времето, указано от производителя на лепилото, но не по-малко 

от 24 часа след залепването.

5. Шлайфане на топлоизолационните плочи 

 Шлайфането на монтираните  минерални топлоизолацион-

ни плочи MULTIPOR за минимализиране на неравностите, се извърш-

ва с ренде за Multipor или с шлайфдъска. Шлайфаната повърхност 

трябва да се измете, респ. да се изсмуче преди нанасяне на шпаклов-

ката. Не е необходимо грундиране на повърхността поради обем-

ното хидрофобизиране на минералните топлоизолационни плочи 

при производството им.

6. Монтиране на усилващи елементи и профили

            Преди полагане на шпакловката се оформят външните ъгли на 

фасадата, както и ъглите при прозорци и врати. Това се осъщест-

вява с пластмасови ъглови профили с алкалоустойчива стъклофибър-

на 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 вра-

ти. Залепването на допълнителните елементи и профили става с 

MULTIPOR лек разтвор

7. Полагане на армирана 

шпакловка (основно покри-

тие)

            На следващия ден се 

изпълнява шпакловката по цяла-

та повърхност. За шпакловка се 

използва MULTIPOR лек разтвор. 

Приготвеният, както е описано 

по-горе разтвор се полага в слой 

А

Широчина на сградата < 8m 8÷12 m > 12 m

Широчина на крайната зона 1 m 1,5 m 2 m
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с дебелина min 6 mm.  Армира се с алкалоустойчива мрежа от стъкле-

ни влакна, която се поставя в горната третина от дебелината. За-

 Нанасянето на такава 

мазилка изисква задължително 

предварително третиране със 

съответния грунд. Технологич-

ният престой, след като се на-

несе грундът, е минимум 24 часа, 

като при силикатна мазилка се 

препоръчва срок 2-3 дни. 

Полагането на мазилката се из-

вършва съгласно инструкциите 

на производителя є.

 Полага се с неръждаема 

маламашка в дебелина, равна на 

едрината на зърната и се струк-

турира с пластмасова маламаш-

ка. 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 необходи-

мо количество за дадена фасада.

 

стъпването на ивиците мре-

жа е поне 10 cm. Разходът на 

MULTIPOR лек разтвор е 3,0 - 4,0 

kg/m2, а на армиращата мрежа 

- 1,1 m2/m2.

8. Полагане на финишно 

покритие от МULTIPOR  лек 

разтвор

 При използването на 

MULTIPOR лек разтвор като 

крайно покритие, той се нанася 

върху армираната шпакловка в 

слой с дебелина 2-3 mm, при раз-

ход 2,5 kg/m2.

9. Полагане на финишно 

покритие от тънкослойна 

пастообразна мазилка
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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 1997 г. (изм. 

2005 г);

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

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на стро-

ителни 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 2009 г. за строително-технически правила и 

норми за осигуряване на бeзопасност при пожар.

 Да не се изхвърлят строителни отпадъци във водоизточни-

ци, водни басейни, дренажни и канализационни съоръжения.

V. Общовалидни указания и бележки 

1. Настоящият текст представлява опис на технологичната 

последователност на монтажа на топлоизолационната система 

MULTIPOR без претенции за изчерпателност.

2. Прилагането на този опис не освобождава конструктора/

потребителя  от проверката на нормативните изисквания (напри-

мер възникващите във връзка с предписанията за защита от пожар 

и други подобни).

3. Необходимо е да се спаз-

ват действащите технически 

правила и строителни норми.

4. Ако се използват мате-

риали, различни от посочените 

в техническата докуменация, то 

трябва да се докаже тяхната при-

ложимост.

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 овлаж-

няване.

7. Хидроизолационният слой 

срещу капилярно покачване тряб-

ва да функционира надеждно.

8. По време на изпълнение-

то и съхненето на топлоизо-

лационната система MULTIPOR 

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 прави-

ла и норми.
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148 Минерална топлоизол. плоча Multipor

168 Съществуваща стенна конструкция

173 Multipor лек разтвор за лепене и мазане

174 Multipor армираща стъкловл. мрежа 

280 Multipor дюбел с метален винт

281 Външна минерална мазилка

148

168

280

173

173

174

281

Забележка

Дължината на дюбела да се съобрази с дълбочината на за-

котвяне в зависимост от вида на стенната конструкция 

и наличието на съществуваща мазилка.

(За клетъчен бетон закотвянето е ≥ 65 mm)

Топлоизолационна система за външни стени MULTIPOR 

Принципен детайл за дебелини до 300 mm – еднослойно 

полагане

Детайл № 1
КСЕЛА

България
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Топлоизолационна система за външни стени MULTIPOR

Схема на дюбелиране
Детайл №2 КСЕЛА

България

5 дюбела/m2

6,7 дюбела/m2

3,3 дюбела/m2

8,3 дюбела/m2

10 дюбела/m2
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Топлоизолационна система за външни стени MULTIPOR

Схема на разположение на плочите около отвори
Детайл № 3

КСЕЛА

България

Погрешно
Правилно

148
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Детайл № 4
КСЕЛА

България

Топлоизолационна система за външни стени MULTIPOR

Допълнително армиране на ъглите на отвори

1. Горен ъгъл на отвора

2. Диагонално армиране 
със стъкловлакнеста мрежа 
(около 30х40 cm) 

3. Разстоянието между 
ръба на отвора и края на пло-

чата трябва да е ≥ 15 cm

Допълнителното армира-

не на горния ъгъл на отвора 

трябва да обхваща и трите 

повърхности

148
3

1
1

2
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Топлоизолационна система за външни стени MULTIPOR

Преход към цокълната топлоизолация
Детайл № 5 КСЕЛА

България

088 Еластичен хидроизолационен слой

113 Дренаж

120 Цокълна топлоизолация

148 Минерална топлоизол. плоча Multipor

173 Multipor лек разтвор за лепене и мазане

174 Multipor армираща стъкловл. мрежа 

281 Външна минерална мазилка

282 Защитна дренажна мембрана

173

Хидроизолация

088
282
113

148

173
174
281

120

5 cm
наклон

min 30 cm

10-20 cm
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Топлоизолационна система за външни стени MULTIPOR

Преход към цокълната топлоизолация с по-малка дебелина
Детайл № 6

КСЕЛА

България

065 Цокълна хидроизолация

068 Цокълна мазилка

081 Вътрешна мазилка

088 Еластичен хидроизолационен слой

113         Дренаж

119 Метален цокълен профил

120 Цокълна топлоизолация

148 Минерална топлоизол. плоча Multipor

149 Уплътнителна лента

168 Съществуваща стенна конструкция

173 Multipor лек разтвор за лепене и мазане

174 Мултипор армираща стъкловл. мрежа 

280 Дюбел с метален винт

281 Минерална мазилка

m
in

 3
0 

cm

168 173 148

281

173+174

280

149

280

068
088
120

065168

081

119

113
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Топлоизолационна система за външни стени MULTIPOR

Преход към цокълната топлоизолация с по-малка дебели-

на – втори вариант
Детайл № 7

КСЕЛА

България

113 Дренаж

120 Цокълна топлоизолация

148 Минерална топлоизол. плоча Multipor

173 Multipor лек разтвор за лепене и мазане

174 Multipor армираща стъкловл. мрежа 

281 Външна минерална мазилка

283 Водооткапващ профил

173

113

148
173
174
281

наклон
m

in
 3

0 
cm

283

%

120
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Топлоизолационна система за външни стени MULTIPOR

Детайл на деформационна фуга Детайл № 8
КСЕЛА

България

168

173

290

148

173

148 Минерална топлоизол. плоча Multipor

168 Съществуваща стенна конструкция

173 Multipor лек разтвор за лепене и мазане

174 Multipor армираща стъкловл. мрежа 

281 Външна минерална мазилка

290 Профил за деформационна фуга с 

             уплътнителна лента

174

281
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Топлоизолационна система за външни стени MULTIPOR

Прозорец – хоризонтален разрез
Детайл № 9

КСЕЛА

България

175148

ВЪН

280 149 175 149 280 174

173
+

081 175 175 081 168

081 Вътрешна мазилка

148 Минерална топлоизол. плоча Multipor

149 Уплътнителна лента

168 Съществуваща стенна конструкция

173 Multipor лек разтвор за лепене и мазане

174 Multipor армираща стъкловл. мрежа 

175 Външен обкантващ профил 

280 Мултипор дюбел с метален винт

168



20

Топлоизолационна система за външни стени MULTIPOR

Прозорец – вертикален разрез Детайл № 10
КСЕЛА

България

30

168

081

006

149

280

173 + 174

148

117

006 Топлоизолация

081 Вътрешна мазилка

117 Еластична уплътнителна лента

148 Минерална топлоизол. плоча Multipor

149 Уплътнителна лента

168 Съществуваща стенна конструкция

173 Multipor лек разтвор за лепене и мазане

174 Мултипор армираща стъкловл. мрежа 

280 Мултипор дюбел с метален винт

>6 cm

173
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КСЕЛА България ЕООД

Регионални мениджъри по продажбите

Западна България
 инж. Александър Топалов 088/ 609 93 52
 инж. Янчо Люцканов 088/ 828 42 34

Централна Северна България
 инж. Венелин Василев 088/ 827 97 11

Централна Южна България
 Васил Кокудев 088/ 828 67 53

Североизточна България
 инж. Деян Стефанов 088/ 588 80 44

Югоизточна България
 Петър Драганов 088/ 720 23 05

Продажби:

София: 02/ 819 33 43
 088/ 828 26 11

Добрич: 058/ 65 59 22
 088/ 750 75 65
        факс: 058/ 65 59 00

Консултации:

088/ 828 73 69

088/ 828 46 61

Интернет страници:
www.ytong.bg

www.multipor.bg

Кърджали

Смолян

Пловдив
ХасковоБлагоевград

Стара ЗагораПазарджикКюстендил
Перник

София

Видин

Монтана

Враца

Плевен

Ловеч
Габрово

Ямбол

Сливен

Бургас

Варна

Добрич
Шумен

Велико Търново
Търговище

Разград

Русе
Силистра

1870 София
пром. зона Кремиковци

ЗАВОД СОФИЯ

9300 Добрич
бул. “3-ти март” 60

ЗАВОД ДОБРИЧ


