
ГА РАН ЦИ ОН НА КАР ТА
Хен кел Бъл га рия ЕО ОД (Га рант) га ран ти ра ви со ко то ка че ст во и съв мес ти мо ст та на след ни те стро и тел ни ма те ри а ли, 
съдър жа щи се в комп ле кс на та външна фа сад на топ ло и зо ла ци он на сис те ма "Ceretherm Standard" (Сис те ма), със та ве на 
от про дук ти Ceresit и пред ла га на от Га ран та:

 свързва щи разт во ри Ceresit за за леп ва не на екс пан ди ран пе но по лис ти рол и ми не рал на ва та
 разт во ри Ceresit за изпъл не ние на ар ми ран с мре жа слой
 грун ди ра щи бои Ceresit
 акрилни и силкатсиликонови ма зил ки Ceresit.

Нас то я ща та Га ран ци он на кар та се от на ся за за ку пе ни те и упо ме на ти на чел на та стра ни ца ма те ри а ли (Ма те ри а ли), за 
които има издадена фактура.
На ба за та на ви со ко то ка че ст во на упо ме на ти те ма те ри а ли от Сис те ма та, как то и на найдоб ри те тех ни чес ки поз на ния 
от нос но конк рет ни сис тем ни ре ше ния в стро и те л ство то, Га рантът оси гу ря ва дъл гот рай ност и функ ци о нал ност на Ма те
ри а ли те в рам ки те на га ран ци он ния срок съгласно по со че ни те подо лу ус ло вия. Га рантът не мо же да въз дей ства вър ху 
ус ло ви я та и на чи на на упот ре ба на Ма те ри а ли те.

ГА РАН ЦИ ОН НИ УС ЛО ВИЯ
1. Га рантът пре дос та вя десет го диш на га ран ция за за ку пе ни Ма те ри а ли, предс тав ля ва щи конк рет ни про дук ти от Сис те
ма та, за ку пе ни в рам ки те на три ме се ца от да та та на началната по куп ка и монтирана съгласно инструкцията за монтаж 
и листовете с технически данни на продуктите.
2. Га ран ци он ни ят пе ри од за поч ва да тече от да та та на за ку пу ва не то на пос лед ния Ма те ри ал  еле мент от конк рет ната 
сис те ма Ceretherm (в рам ки те на го ре по со че ния 3ме се чен пе ри од) и издаване на гаранционната карта.
3. Гаранцията важи при представяне на фактура/копие на фактура за закупените материали.
4. Га ран ци я та обх ва ща фи зи чес ки де фек ти (Де фек ти) на Ма те ри а ли те, със тав ля ва щи Сис те ма та, ко и то се про я вя ват в 
рам ки те на га ран ци он ния срок и чий то из точ ник са па ра мет ри на Ма те ри а ли те. Па ра мет ри те на Ма те ри а ли те са  опи
са ни в съ от вет ни те тех ни чес ки дан ни. 
5. Де фек ти, ко и то въз ник ват, до ка то те че срокът на га ран ци я та, и ко и то са потвър де ни от Га ран та се овъзмездяват за 
сметка на Га ран та на стойност, равняваща се на стойността на материалите.
6. В слу чай, че се по я ви де фект, при те жа те лят тряб ва в срок не покъс но от 7 дни от по я ва та на Де фек та да изп ра ти 
пис ме но уве дом ле ние за Де фек та (Жал ба) до Гаранта, съдър жа що пъл но и из чер па тел но опи са ние на Де фек та.
7. Ус ло вие за разг леж да не на Жал ба та е предс та вя не то на ори ги нал на та Га ран ци он на кар та за ед но с до ка за те л
ство за по куп ка та (ка со ва бе леж ка, фис ка лен бон, фак ту ра, дру ги).
8. След по лу ча ва не на Жал ба та, Гарантът конс та ти ра на ли чи е то или лип са та на Га ран ци он но съ би тие (Де фект, под ле
жащ на отстра ня ва не при ус ло ви я та на нас то я ща та Га ран ция).
9. При те жа те лят е длъ жен да оси гу ри достъп до обек та за конс та ти ра не на Де фек ти. Конс та ти ра не то се извъ ршва с 
про то кол, с кой то Га рантът ус та но вя ва:
9.1. На ли чие на Га ран ци он но съ би тие (изпъл не ние на всич ки ус ло вия на нас то я ща та га ран ция); или
9.2. Лип са на Га ран ци он но съ би тие (не изпъл не ние на ня кое от ус ло ви я та на нас то я ща та га ран ция);
10. При въз ник ва не на спор от нос но конс та та ци ите на Га ран та, в те жест на При те жа те ля е безспорно да до ка же на ли
чи е то на Га ран ци он но съ би тие. 
11. На чинът и сро ко ве те за овъзмездяване на Де фек тите се оп ре де лят от Га ран та и се съ об ща ват на При те жа те ля след 
безспорно установяване наличие на гаранционно събитие. Овъзмездяването на Дефектите се ограничава до стойността 
на вложените материали.

ГА РАН ЦИ Я ТА НЕ ПОК РИ ВА:
1. Де фек ти, въз ник на ли в ре зул тат от неп ра вил но из по лз ва не на Ма те ри а ли те.
2. Де фек ти, про из ти ча щи от нес паз ва не на ус ло ви я та, по со че ни в тех ни чес ки те дан ни на про дук та и тех но ло ги я та, опи
са на от Га ран та в Инструк ция за мон ти ра не на топ ло и зо ла ци он на та сис те ма Ceresit Ceretherm (Инструк ция).
3. Де фек ти, по ро де ни от нес паз ва не на конк рет ни стро и тел ни стан дар ти и пра ви ла за стро и тел ни техники.
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4. Де фек ти, по ро де ни от неп ра вил на експло а та ция на Сис те ма та.
5. Де фек ти, при чи не ни от ме ха нич ни пов ре ди.
6. Де фек ти, ко и то въз ник ват, в ре зул тат на из по лз ва не на ма те ри а ли от дру ги про из во ди те ли, и ко и то не са част от 
Сис те ма та.
7. Де фек ти, ко и то въз ник ват в ре зул тат от из по лз ва не на допъл ва щи ма те ри а ли (мре жа от фиб ростък ло, топ ло и зо ла цион ни 
ма те ри а ли, ан ке ри, пер ва зи, ъг ли), ко и то не от го ва рят на изиск ва ни я та на Га ран та, как то и на тех но ло гич ни те изиск ва ния 
от нос но тях но то при ло же ние в стро и те л ство то.
8. Де фек ти, по ро де ни от форс ма жор ни обс то я те л ства.

ИНСТРУК ЦИЯ ЗА МОН ТИ РА НЕ НА ТОП ЛО И ЗО ЛА ЦИ ОН НА СИС ТЕ МА CERESIT CERETHERM STandaRd
1. Под го тов ка на ос но ва та
1.1. Оцен ка на ос но ва та
Ка че ст во то на на лич на та ос но ва тряб ва да се про ве ри пре ди на ча ло то на мон таж ни те ра бо ти. Повъ рхно ст та тряб ва да при
те жа ва не об хо ди ма та но се ща спо соб ност (виж т. 1.2.), да е здра ва, су ха, да ня ма ве ще ст ва, на ма ля ва щи сцеп ле ни е то, ка то 
маз ни ни, би тум, прах, ста ри бо яд жийс ки пок ри тия. Съ ще ст ву ва щи замър ся ва ния и сло е ве с нис ка якост се отстра ня ват. Мес
та та, ко и то са ог ни ща за раз ви тие на мик ро ор га низ ми, се по чи ст ват със сто ма не на чет ка и след то ва се об ра бот ват с разт вор 
Ceresit CT 99. Сцеп ле ни е то на съ ще ст ву ва ща та ма зил ка се про ве ря ва чрез по чук ва не. “Ку хи ят” звук по каз ва, че ма зил ка та не 
е свър за ла със сте на та  в то зи слу чай ма зил ка та се отстра ня ва. Пре поръч ва се ос вен сва ля не то на “ку ха та” ма зил ка, да се 
отстра ни и пър ви ят слой ма зил ка по стра ни ци те на про зор ци/вра ти, за да се по ло жат там топ ло и зо ла ци он ни ма те ри а ли с 
де бе ли на 23 cm. Ако те зи час ти не бъ дат изо ли ра ни, то ва мо же да при чи ни въз ник ва не то на тер момос то ве и в ре зул тат на 
то ва да се по я ви вла га по сте ни те от вът реш на та стра на.
В слу чай, че но се щи те сте ни са твър де не рав ни, тряб ва да се нап ра ви из рав ня ващ слой ма зил ка.  
1.2. Прег лед на но се ща та спо соб ност на повъ рхно ст та
Ус той чи во ст та на повъ рхно ст та се про ве ря ва по ме то да на “откъс ва не то” ка то се из по лз ва под хо дящ уред (мин. 0,08 
МРа). В слу чай, че не раз по ла га те с такъв, се извъ ршва тест за сцеп ле ние. За та зи цел вър ху повъ рхно ст та, с по мощ та 
на ле пил ния разт вор, кой то ще се из по лз ва, се за леп ват мост ри от изо ла ци он ния ма те ри ал (с раз ме ри 10 х 10 cm).
След три дни мост ри те се откъс ват ръч но от повъ рхно ст та със си ла, при ло же на пер пен ди ку ляр но на сте на та. Повъ рхно
ст та при те жа ва дос татъч на то ва ро но си мост, ако изо ла ци он ни ят ма те ри ал се разкъ са. В слу чай, че той се откъс не от 
повъ рхно ст та за ед но със слой от разт вор или част от повъ рхно ст та, то га ва тряб ва да се пос та вят допъл ни тел но дю бе ли 
или повъ рхно ст та да се под гот ви пред ва ри тел но по под хо дящ на чин. 
1.3. Грун ди ра не на аб сор би ра щи повъ рхнос ти
Сил но аб сор би ра щи повъ рхнос ти ка то нап ри мер сте ни, изг ра де ни от га зо бе тон, тряб ва да се грун ди рат с дъл бо коп ро
ник ващ грунд Ceresit СТ 17. Та зи об ра бот ка из рав ня ва во до по пи ва е мо ст та на ос но ва та, пре до тв ра тя ва пре ка ле но 
бър зо то изсъх ва не на ле пил ния разт вор и съз да ва ус ло вия за пос ти га не на подоб ро сцеп ле ние. Грундът Ceresit СТ 17 
изсъх ва напъл но след око ло 4 ча са, след ко е то ос но ва та е го то ва за пос лед ва ща об ра бот ка.
2. Зак реп ва не на цокъл ни про фи ли
Дол ни ят край на топ ло и зо ла ци я та се пред паз ва чрез мон таж на ме тал ни цокъл ни про фи ли. Те се зах ва щат с дю бе ли и 
вин то ве (мак си мал но разс то я ние  през 50 cm). Про фи ли те се по ла гат хо ри зон тал но, на не помал ко от 30 cm над 
повъ рхно ст та на зе мя та. Не рав нос ти те по сте ни те се отстра ня ват пред ва ри тел но. В ъг ли те на сгра да та про фи ли те се 
прис по со бя ват с от ряз ва не под ъгъл 45°.
3. Фик си ра не на топ ло и зо ла ци он ни те плос кос ти
3.1. Ле пи лен разт вор за фик си ра не на топ ло и зо ла ци он ни те плос кос ти: 
Разт вор Ceresit Thermo Universal: Из сип ва се в пред ва ри тел но из ме ре но то ко ли че ст во чис та студена во да, в съ от но ше
ние според описанието върху опаковката или листа с технически данни. Разбъ рква се с дрел ка с мик сер на прис тав ка 
до по лу ча ва не на хо мо ген на смес без буч ки, ос та вя се да уз рее 510 мин. и се разбъ рква от но во. 
3.2. По ла га не на разт вор вър ху топ ло и зо ла ци он ни те плос кос ти
Го то ви ят разт вор се по ла га с мист рия по пе ри метъ ра на плос ко ст та под фор ма та на иви ца с ши ри на от 34 cm и в сре
да та на ня кол ко топ ки с ди а метър око ло 8 cm, така че да покрива минимум 40% от площта на листа. В слу чай, че ос но
ва та е глад ка, разт ворът се по ла га с ма ла маш ка със зъб ци 1012 mm върху целия лист. Ле пил ни ят разт вор да не се 
по ла га по стра нич ни те ръ бо ве на изо ла ци он ни те плос кос ти.
3.3. За леп ва не на изо ла ци он ни те плос кос ти
След по ла га не то на разт во ра плос ко ст та тряб ва не за бав но да се при тис не към сте на та с по туп ва ния на го ля ма ма ла
маш ка. Плос кос ти те тряб ва да се зак ре пят плът но ед на до дру га на рав но, хо ри зон тал но и вер ти кал но, ка то се спаз ва 
раз ми на ва не на вер ти кал ни те фу ги. Из ряз ва не то на стър ча щи те час ти от плос кос ти те е въз мож но са мо след ка то 
свързва щия разт вор се е втвър дил. Не се пре поръч ва да се из по лз ват пов ре де ни плос кос ти. 
Фу ги (поши ро ки от 2 mm) меж ду топ ло и зо ла ци он ни те плос кос ти и труд но достъп ни мес та ка то мес та та в не пос ре д стве
на бли зост до ба лю ст ра ди и др., се запъл ват с по ли у ре та но ва пя на Ceresit. Пя на та уве ли ча ва своя обем, за то ва тряб ва 
да се на на ся повъ рхно ст но във фу ги те меж ду плос кос ти те, а не в дъл бо чи на и под тях. Из лиш но то ко ли че ст во пя на се 
отстра ня ва с нож след изсъх ва не. В ни какъв слу чай фу ги те не се запъл ват с Thermo Universal, за да се из бег не об ра зу
ва не на тер мо мос то ве. 
3.4. Шлай фа не на повъ рхно ст та на топ ло и зо ла ци он ни те плос кос ти



Повъ рхно ст та на плос кос ти те мо же да се шлай фа, след ка то ле пил ни ят разт вор, с кой то са фик си ра ни, е стег нал (ок. 2 
 3 дни). Шлай фа се с ед ро рен де или с ма ла маш ка, пок ри та с шкур ка. Та ка се отстра ня ват евен ту ал ни не рав нос ти 
меж ду ръ бо ве те на плос кос ти те.
3.5. Допъл ни тел но ме ха нич но ан ке ри ра не
За зак реп ва не на плос кос ти те от екс пан ди ран пе но по лис ти рол мо гат да се из по лз ват дю бе ли с пласт ма со ви или 
метални пи ро ни или винтове, ко и то се пос та вят в пред ва ри тел но про би ти от во ри. Дъл бо чи на та на от во ра в конструк
тив ния слой на сте на та тряб ва да бъ де: 

 при плът на повъ рхност  бе тон, камък, плът на тух ла  ми ни мум 56 cm; 
 при порь оз на повъ рхност  га зо бе тон, тух ли с от во ри  ми ни мум 89 cm;

Гла ва та на дю бе ла не тряб ва да се по каз ва над повъ рхно ст та на топ ло и зо ла ци он ни те плос кос ти. Ко ли че ст во то и мес
то по ло же ни е то на дю бе ли те тряб ва да съ от ве т стват на про ек та на изо ла ци я та или на действа щи те нор ми. Зак реп ва не
то на дю бе ли те мо же да за поч не не пора но от 24 ча са след за леп ва не то на плос кос ти те.
4. Изпъл не ние на слой, ар ми ран с мре жа от фиб ростък ло
4.1 Ле пи лен разт вор за изпъл не ние на ар ми ра ния с мре жа слой
За изпъл не ние на ар ми ра ния с мре жа слой се из по лз ва разт вор Ceresit Thermo Universal.
4.2. Допъл ни тел но ар ми ра не в ъг ли те на от во ри те за про зор ци/вра ти
Всич ки ъг ли око ло рам ки те на вра ти те и про зор ци те по фа са да та се ар ми рат с ди а го нал но раз по ло же ни пар че та мре
жа от фиб ростък ло (с раз ме ри не помал ки от 35 х 20 cm). То ва пре до тв ра тя ва по я ва та на ди а го нал ни пук на ти ни в 
ъг ло ви те участъ ци.
4.3. Пред паз ва не на ръ бо ве те с ъг ло ви про фи ли с мре жа
Ръ бо ве те на сгра да та и рам ки те на про зор ци те тряб ва да се пред па зят с ъг ло ви про фи ли с мре жа. За оп ре де ле ни мес
та от фа са да та тряб ва да се взе мат мер ки та ка, как то е опи са но в про ек та или в под роб ни те инструк ции, под гот ве ни 
от изпъл ни те ля на сис те ма та.
4.4. Допъл ни тел но ар ми ра не на сте ни те на при зем ния етаж
Вър ху сте ни те на при зем ния етаж, наймал ко 2 m над зем на та повъ рхност, тряб ва да се вло жи допъл ни те лен слой мре
жа. Той допъл ни тел но ще пред па зи топ ло и зо ла ци он ни те плос кос ти от механични пов ре ди.
4.5. Шпак ло ва не на повъ рхно ст та на плос кос титe
Ко га то допъл ни тел на та ар ми ров ка е ста бил на, мо же да за поч не вла га не то на ос нов ния слой мре жа. Пър ва та стъп ка е 
рав но мер но на на ся не на разт вор с назъ бе на ма ла маш ка (зъб ци 1012 mm). Разт ворът се по ла га от гор на та част на сгра
да та на вер ти кал ни лен ти с ши ри на от ок. 1,1 m. Вър ху та ка при гот ве ния слой вед на га се разпъ ва мре жа та от фиб ростък
ло, тя се фик си ра в разт во ра с ме тал на ма ла маш ка и след то ва се заг лаж да. От дел ни те иви ци мре жа тряб ва да се застъп
ват на ши ри на ок. 10 cm. Армираният шпакловъчен пласт трябва да е с дебелина 2,53,0 mm, като не трябва никъде да 
остава видима мрежа.
4.6. Отстра ня ва не на ле ки не рав нос ти от ар ми ра ния слой
На след ва щия ден сле ди те от ма ла маш ка тряб ва да се отстра нят с шкур ка, а евен ту ал ни те дуп ки и не рав нос ти тряб ва 
да се запъл нят.
5. Изпъл не ние на де ко ра тив на ма зил ка
5.1. Грун ди ра не за тън кос лой ни ма зил ки
Грун ди ра не то мо же да за поч не след пъл но изсъх ва не на слоя с ар ми ровъч на та мре жа (обик но ве но три до пет дни след 
по ла га не то). Грун ди ра ща та боя Ceresit CT 16 (или Ceresit CT 15 в слу ча и те, ко га то се из по лз ват си ли кат ни ма зил ки) се 
на на ся с чет ка рав но мер но, на един слой. Не се препоръчва използване на ме че та и разреждане с во да. Бо я та изсъх ва 
за око ло 4 ча са. Грун ди ра не то улес ня ва на на ся не то на ма зил ка та и уве ли ча ва ней на та свързва ща спо соб ност. Пре
поръч ва се да се из по лз ват грун ди ра щи бои в цвят, близък до цве та на ма зил ка та.
5.2. По ла га не на ма зил ка та
Ма зил ка та на фа са да та мо же да се по ла га 3 дни след завъ ршва не на ар ми ра ния шпак ловъ чен слой и след пъл но то 
изсъх ва не на грун ди ра ща та боя. Мазилката се нанася рав но мер но и тън ко вър ху повъ рхно ст та. След то ва повъ рхно ст
та се заг лаж да, ка то се от не ма из лиш ни ят ма те ри ал. Ко га то по ло же на та ма зил ка след допиране ве че не за леп ва към 
ма ла маш ка та, струк ту ра та мо же да се офор ми с пласт ма со ва ма ла маш ка. В за ви си мост от по со ка та на дви же ние на 
ма ла маш ка та мо же да се по лу чи хо ри зон тал на, вер ти кал на или кръ го об раз на струк ту ра (от ти па “рус ти кал на”) в 
ре зул тат на съдър жа ни е то на зър на в ма зил ки те. Ма зил ки те с т.нар. “зър нес та струк ту ра” имат вън шен вид, съз да ващ 
впе чат ле ние за плът но под ре де ни камъ че та, и се оформят с кръгообразни движения. Ра бо та та вър ху ед на повъ рхност 
тряб ва да се извъ ршва без прекъс ва не. Ако се на ла га ра бо та та да спре, тряб ва да се из по лз ва са мо за леп ва ща се лен
та по продъл же ние на пред ва ри тел но фик си ра на та ли ния. След то ва се на на ся ма зил ка та, струк ту ри ра се и се издъ рпва 
лен та та за ед но с ос татъ ци те от пряс на ма зил ка. След ка то ма зил ка та изсъхне, по лу че ни ят ръб тряб ва да се пред па зи с 
лен та и по по до бен на чин тряб ва да се на не се но ва та ма зил ка.
За сис те ма та CERESIT CERETHERM STANDARD мо гат да се при ла гат ак рил ни ма зил ки CT 60, CT 64, си ли катси ли ко но
ви ма зил ки CT 174, CT 175. 


