
Инструкция за монтаж на топлоизолация

Проверете ка÷еството на 
сúùест-вуваùата основа. “Êуõ” 
звук при по÷укване вúрõу 
мазилката озна-÷ава, ÷е тя се е 
отлепила от стената и тряáва äа 
áúäе отстранена. Àко мазилката 
е зäраво свúрзала с основата, 
не е неоáõоäимо повúрõностните 
пукнатини и неравности äа се 
замазват.

Ìестата, навлажнени от пов-
реäени улуци и воäосто÷ни 
трúáи на ôасаäите, моãат äа 
áúäат среäа за оáразуване на 
плесен. Ñлеä отстраняване на 
изто÷ника на влаãа, тези места 
тряáва äа се по÷истят с метална 
÷етка и äа се оáраáотят с 
разтвор Ceresit CT 99.

Направете тест за носеùата 
спосоáност на стари áояäжиéски 
покрития. Повúрõността се 
наäрасква и отãоре се залепва 
пар÷е строително тиксо, слеä 
което то се отлепя с рязко 
äрúпване. Àко покритието 
не се лþùи и повúрõността 
не е увреäена, се приема, 
÷е сцеплението с основата е 
äостатú÷но äоáро. Покритията 
с лоøо сцепление тряáва äа се 
отстранят.

Препорú÷ва се сваляне на 
мазилката около страниците 
на врати и прозорци, за äа 
се положи и там полистирен 
с äеáелина минимум 2-3 cm 
и äа не се покриват изцяло 
рамките. Àко на тези места 
не се положи полистирен, се 
полу÷ава изстиване, в слеäствие 
на което се появява влаãа около 
вúтреøната рамка на страницата.

Ó÷астúците, в които мазилката áез 
носеùа спосоáност е свалена, 
тряáва äа се измажат с ремонтен 
разтвор или с материали на 
Ceresit. При страниците, кúäето 
е áила свалена мазилката, 
топлоизолационният материал се 
прикрепва непосреäствено вúрõу 
стената.

Îсновата тряáва äа áúäе 
äоáре по÷истена: пúрво се 
оáезпраøава, а слеä това 
стените се измиват с воäа поä 
наляãане. Îсоáено старателно 
тряáва äа се по÷истят стари 
неизмазани туõлени зиäове. 
Измитите стени тряáва äа са 
напúлно изсúõнали преäи тяõната 
оáраáотка äа проäúлжи.

Ñилнопопиваùи основи тряáва  
äа áúäат ãрунäирани с äúлáоко-
проникваù ãрунä Ceresit CT 17. 
Òази оáраáотка изравнява 
воäо-попиваемостта на основата, 
преäотвратява прекалено áúрзото 
изсúõване на лепилния разтвор 
и сúзäава условия за постиãане 
на наé-äоáро сцепление. ÑÒ 17 
изсúõва за около 4 ÷аса и 
основата е ãотова за послеäваùа 
оáраáотка.

При изпúлнение на 
топлоизолация на сãраäата 
се кориãира вúнøният é виä. 
Неравности äо 2 cm моãат äа 
áúäат изравнени с по-äеáел слоé 
от прикрепваùия разтвор. При 
по-ãолеми отклонения тряáва 
äа се преäвиäи използване на 
плоскости с разли÷на äеáелина.

Ñцеплението на лепилния разтвор 
кúм поäãотвената основа се 
проверява ÷рез залепване на 
пар÷ета полистирен с размери 
10x10 cm в няколко у÷астúка и 
рú÷ното им отлепване слеä 4-7 
äни. Àäõезията кúм основата се 
с÷ита за заäоволителна, коãато 
се разруøава целостта на 
полистирена, áез äа се засяãа 
лепилния слоé или целостта на 
основата.

Òряáва äа се äемонтират вси÷ки 
воäосто÷ни трúáи, които ùе 
пре÷ат по време на монтиране 
на слоевете за топлоизолация, 
както и ламаринените престилки 
при прозорците. Âместо 
воäосто÷ните трúáи може äа се 
използват временни пластмасови 
заместители.
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Долният рúá на плоскостите 
стúпва вúрõу цокúлните проôили, 
прикрепени кúм стената с äþáели. 
Дþáелите тряáва äа са разполо-
жени наé-мноãо през 30 cm.

Лепилният разтвор се изсипва в 
преäварително измереното коли-
÷ество ÷иста õлаäка воäа. 

Разтворúт тряáва äа се нанесе 
по периметúра на плоскостта поä 
ôормата на ивица, øирока 3-4 
cm, и на няколко топки в среäата 
с äиаметúр около 8 cm, така ÷е 
покритата с разтвор плоù äа áúäе 
наé-малко 40% от повúрõността 
на плоскостта.

При равни основи разтворúт може 
äа се нанесе с маламаøка с äúл-
áо÷ина на зúáа 10-12 mm.

Плоскостите Ceresit CT 315 се 
ôиксират плúтно еäна äо äруãа, 
като се запо÷не от цокúлния про-
ôил и като се спазва разминаване-
то на вертикалните сãлоáки.

Фуãи, по-ãолеми от 2 mm и неäо-
áре уплúтнени у÷астúци тряáва 
äа се запúлнят с полистирен или 
полиуретанова пяна. Пяната 
увели÷ава своя оáем при употре-
áа, затова тряáва äа се нанася 
повúрõностно вúв ôуãите межäу 
плоскостите. Излиøното коли÷е-
ство пяна се отстранява с нож. 
Фуãите не се запúлват с циментов 
разтвор, за äа се изáеãне оáразу-
ването на термомостовете.

3 äни слеä закрепянето на топло-
изолационните плоскости  
Ceresit CT 315 цялата им повúрõ-
ност тряáва äа се заãлаäи с ãруáа 
øкурка. Òова е осоáено важно, 
ако полистиренúт е áил изложен 
на вúзäеéствието на слúнцето 
по-äúлãо от äве сеäмици и е 
пожúлтял.

Àко основата е с неäостатú÷на 
носеùа спосоáност, плоскостите 
от експанäиран полистирен  
Ceresit CT 315 тряáва äа се 
укрепят äопúлнително с äþáели 
с пирони. Главите на äþáелите 
Ceresit CT 330 не тряáва äа се 
показват наä повúрõността на 
плоскостите.

Ìестата на снажäане межäу топ-
лоизолационните плоскости тряá-
ва äа áúäат уплúтнени около отво-
ри за врати и прозорци, както 
и при ламаринени престилки по 
корнизи. Â плоскостта се изрязва 
скосен улеé с øирина минимум 5 
mm, коéто се запúлва с акрилен 
уплúтнител Ceresit. Ñлеä нанася-
нето уплúтнителят се заãлажäа с 
воäа и поäõоäяù инструмент.

За уплúтняване на äилатационни-
те ôуãи се използват уплúтнители 
от полиуретан или екструäиран 
полиетилен или ãотови проôили. 
Рúáовете на äилатационната ôуãа 
моãат äа се оôормят от цокúлни 
проôили, а уплúтнителите äа се 
ôиксират с полиетиленово покри-
тие. Рúáовете на проôилите тряá-
ва äа áúäат оáлепени временно 
сúс строително тиксо.
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Ïðè îáраáотването на по-ãоле-
ми плоскости тряáва äа се спази 
показаната послеäователност на 
раáота. Безусловно тряáва äа 
се спазва изискването за зас-
тúпване на сúсеäни ивици мрежа 
минимум с 10 cm.

Âси÷ки úãли на отворите по ôаса-
äата, която ùе áúäе топлоизолира-
на, тряáва äа се поäсилят äопúлни-
телно с ленти от ôиáростúклената 
мрежа Ceresit CT 325 с размери не 
по-малки от 35õ20 cm, залепени 
поä úãúл спрямо отвора. Òова преä-
пазва от оáразуване на äиаãонал-
ни пукнатини в úãлите.

Îт ролката на мрежата се отра-
зяват ивици сúс сúответната äúл-
жина и се заãúват.

Цокúлúт на сãраäата е наé-уязвим 
при слу÷аéни уäари, затова тряá-
ва äопúлнително äа се оáезопаси 
с мрежа от ôиáростúкло сúс зас-
тúпване поне 15 cm. Рúáовете на 
сãраäата се преäпазват от вãраäе-
ния преäи мрежата úãлов проôил 
от перôорирана алуминиева 
ламарина или PVC.

На пазара се преäлаãат úãлови 
проôили, оáлепени с мрежа от 
ôиáростúкло с минимална øири-
на на мрежата 10 cm. Òяõната 
употреáа улеснява оôормянето на 
úãлите на сãраäата и рúáовете 
на отворите áез äа е неоáõоäимо 
äа се оáрúùа мрежата кúм приле-
жаùата страна.

Изпúлнението на армираната 
øпакловка (както и äопúлнител-
ното укрепване) се реализира по 
слеäния на÷ин: пúрво от ãорната 
÷аст на ôасаäата с помоùта на 
метална маламаøка вертикално се 
нанася разтвор.

Âúрõу така нанесения разтвор 
с помоùта на маламаøката се 
ôиксира мрежа, като се притиска 
наé-напреä в среäата, а слеä това 
поä úãúл кúм краиùата.

Ñлеä това се нанася втори слоé 
на строителния разтвор, с коéто 
тряáва äа áúäе покрита изцяло 
мрежата. При полаãането на този 
слоé øпакловка, повúрõността 
тряáва äа се изравни и заãлаäи. 

Òеõнолоãи÷ният срок за изсúõване 
на армираната øпакловка е 3-5 
äни. През този периоä може с 
помоùта на øкурка äа се заãлаäят 
слеäите от маламаøката, а сúùо 
така äа се запúлнят с øпакловка 
евентуалните äупки и наранявания.

Âтвúрäената и изсúõнала ве÷е 
армирана øпакловка тряáва äа 
се оáраáоти с ãрунäираùа áоя 
Ceresit ÑÒ 16, като се препорú÷-
ва тя äа áúäе в цвят, áлизúк äо 
цветовата ãама на äекоратив-
ната мазилка, която е изáрана. 
Грунäираùата áоя äа се нанася с 
÷етка. Ceresit ÑÒ 16 не се разреж-
äа с воäа и не се препорú÷ва упо-
треáата на ме÷е за нанасяне.*

Êúм окон÷ателното завúрøване 
на ôасаäата може äа се пристúпи 
около 3-5 äни слеä изпúлнение на 
армирания слоé и ãрунäирането 
му с Ceresit ÑÒ 16. Декоративните 
мазилки са ãотови за употреáа 
и само се разáúркват преäи упо-
треáа. Еäна стена (плоскост) тряáва 
äа се оáраáотва на еäин раáотен 
цикúл, а мазилката тряáва äа 
áúäе с еäин и сúù сериен номер 
на произвоäство, отáелязан на 
всяка опаковка.

Да не се използват рúжäясали 
инструменти и сúäове за смесва-
не. Еäнослоéните мазилки изсúõ-
ват мноãо áúрзо, затова не тряáва 
äа се използват вúрõу изложени на 
слúн÷ево ãреене стени. Ìазилката 
тряáва äа се нанася равномерно с 
помоùта на метална маламаøка 
поä úãúл от 45° спрямо ãрунäира-
ната основа.

Ñлеä около 5-10 мин, коãато 
мазилката ве÷е не полепва по 
инструмента, с помоùта на пласт-
масова перäаøка се оôормя 
окон÷ателната рустикална струк-
тура. Â зависимост от äвижени-
ето на перäаøката (вертикално, 
õоризонтално, крúãово), пúлнежúт 
от минералните камú÷ета оôормя 
сúответния рисунúк. При заãлаж-
äане мазилката äа не се прúска 
с воäа.

Ñ крúãооáразно äвижение на 
пластмасова перäаøка се оôормя 
õомоãенността на äреáнозúр-
нестата структура на мазилките 
Ceresit сúс зúрно 1,5 mm. Голямото 
коли÷ество зрúнца с еäин и сúù 
размер позволява полу÷аване на 
еäнороäна структура от ãúсто раз-
положени компоненти.

За äекоративните мазилки Ceresit 
с по-ãолямо зúрно, наé-поäõо-
äяùо е равномерно нанесената 
мазилка äа се оáраáоти с твúрäа 
пореста ãúáа äо полу÷аването на 
желания рисунúк в зависимост от 
äвижението на инструмента.

Декоративните мазилки не тряá-
ва äа се нанасят вúрõу основи, 
изложени на äиректно слúнце, и 
тряáва äа се изáяãва áúрзото им 
изсúõване. Прясно нанесената 
мазилка тряáва äа се преäпазва 
от äúжä, äокато изсúõне напúлно.

За промяна на цвета на мазил-
ката или ако цветúт изáлеäнее с 
времето, се използва ôасаäна 
áоя Ceresit. Òя може äа се използ-
ва и вúрõу армираната øпакловка 
в места, труäни за оôормяне на 
структурата на мазилката. При 
нанасяне на áоята вúрõу по-ãоле-
ми повúрõности се препорú÷ва 
използване на ме÷е.

Препорú÷ително е еäна повúрõ-
ност äа се измаже áез прекúсва-
не. Àко все пак се наложи пре-
кúсване на раáотата, 
нанасянето на мазилката тряáва 
äа завúрøи на права линия. Òова 
се постиãа ÷рез оáлепване на 
ãрани÷ната линия сúс строително 
тиксо. По този на÷ин може и äа се 
комáинират мазилки с разли÷ни 
цветове.

За äа се изáеãнат прекúсванията 
на раáотата и евентуални раз-
лики в нанесената мазилка, се 
препорú÷ва ôасаäата äа áúäе 
завúрøена навеäнúж. За целта 
тряáва äа áúäе изäиãнато скеле 
по цялата ôасаäа и раáотата äа 
áúäе äоáре орãанизирана.

Цокúлúт на сãраäата може äа 
áúäе измазан с мозае÷на мазил-
ка, която се нанася и заãлажäа 
с метална маламаøка. Ñлеä 
изсúõване се полу÷ава цветно 
покритие, което лесно се поääúр-
жа ÷исто.
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