ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ
СИСТЕМИ НА ПОКРИВИ
версия към 19.09.22 г.

1. Определение и нормативна уредба
• Хидроизолация (хидроизолационно покритие) - това е продукт
или комбинация от продукти, които са предназначени да
предпазват сградите и съоръженията от проникване на
атмосферни, експлоатационни, почвени и други видове води.
• Хидроизолационна система - съвкупност от един или повече
слоеве на база строителни продукти с определени
експлоатационни характеристики, заедно със съответните
аксесоари към тях, които позволяват системата да се оценява
като едно цяло с основна функция защита на сградите и
съоръженията от въздействието на вода.

1. Определение и нормативна уредба
• Наредба № рд-02-20-2 от 8 юни 2016 г. За
проектиране, изпълнение, контрол и
приемане на хидроизолационни системи
на строежите достъпна на:
• http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136858267
• https://www.mrrb.bg/bg/naredba-rd-02-20-2-ot8-6-2016-g-za-proektirane-izpulnenie-kontrol-ipriemane-na-hidroizolacionni-sistemi-nastroejite/

• Ръководство за проектиране и изпълнение
на хидроизолационни системи на сгради и
съоръжения - БАИС

2. Класификация на покривите в зависимост от:
вида и наклона на покрива:
• плосък покрив (наклон от 1,5 до 7 %);
• скатен покрив (наклон, по-голям от 7 %);

2. Класификация на покривите в зависимост от:
вида на водоотвеждането:
• външно - посредством улуци, водоприемници (барбакани) и водосточни
тръби.
• До 3,5 m може да е изпълнено без водосборни казанчета и водосточни
тръби.
• През зимата особено при южно изложение се образува лед, обливане на
фасадите и последващо замръзване. Възможно решение за този
проблем е поставянето на нагреватели.

2. Класификация на покривите в зависимост от:
вида на водоотвеждането:
• вътрешно - водоотвеждането става в рамките на сградата посредством
водоприемници и водоотводни тръби.
• Тръбите не замръзват, защото са разположени в сградата.
• Отводните може да са разположени централно и по периферията.

2. Класификация на покривите в зависимост от:
предназначението на покрива:
• използваем покрив - покрив-тераса, покрив-градина, покрив-паркинг;
• неизползваем покрив;

2. Класификация на покривите в зависимост от:
броя на пластовете:
• многопластови хидроизолационни системи;
• еднопластови хидроизолационни системи;

връзката на хидроизолационната система с основата:
•
•
•
•

незалепени;
частично залепени (точково или ивично);
изцяло залепени;
механично закрепени;

2. Класификация на покривите в зависимост от:
вида на продуктите за хидроизолационни системи при
плосък покрив:
•
•
•
•
•

огъваеми битумни мушами;
огъваеми пластмасови и каучукови мушами;
течни битумни и битумно-полимерни състави;
течни полимерни състави;
циментно-полимерни състави;

2. Класификация на покривите в зависимост от:
вид на продуктите за хидроизолационни системи при наклонен
покрив:
• Керемиди
•
•
•
•
•

глинени;
бетонни;
каменни;
битумни;
метални;

• Едрогабаритни покрития
•
•
•
•

вълнообразни битумни листове;
профилни вълнообразни ламарини;
плоски метални листове;
покривни сандвич-панели;

• Битумни мушами и полимерни мембрани;
• Течни покрития;

2. Класификация на покривите в зависимост от:
защитата на хидроизолационната система при плоски покриви:
• тежка;
• лека.

3. Изисквания при проект. на ХИ системи на плоски покриви
3.1. Битумни мушами
Структура:
1 – минерална посипка – предпазва от UV
лъчението и механични повреди
2 – два пласта битум – модифициран с полимери
(APP и SBS) – определя водонепропускливоста,
поведение при температурни въздействия,
огъваемост,
стареене,
обработваемост
и
дълготрайност.
3 - армираща основа - стъклен воал и нетъкан
полиестер – определят силата на скъсване,
деформируемостта и разкъсването.
4 – разделителен слой от полиетилен

• Механични изисквания към битумните мушами съгласно Наредба № рд02-20-2 от 8 юни 2016 г.
Изисквания/стойности
№
по
ред

Характеристики

Единица
мярка

огъваеми армирани битумни мушами
основа стъклен
воал

основа
нетъкан
полиестер

основа стъклена
тъкан

>= 300

>= 500

>= 500

>= 200

>= 350

>= 400

>= 2

>= 30

>= 2

Якост на опън:
1. надлъжно

N/50
mm

напречно
2.

Относително удължение

надлъжно и напречно
при ниски
3. Огъваемост
температури
Устойчивост на стичане
при повишени
температури
4. (топлоустойчивост)
- битумни мушами
- битумно-полимерни
мушами

%
°С

<= минус 5

°С
>= 90
>= 110

Дебелината на хидроизолационната система от
огъваеми армирани битумни мушами
• ЕДНОПЛАСТОВА ХИ система –
• не по-малка от 4 mm без посипка
• не по-малко от 4,5 kg/m2 за мушама с минерална посипка

• МНОГОПЛАСТОВА ХИ система
• дебелината е не по-малка от 3 mm за слой
• не по-малко от 3,5 kg/m2 за мушама за повърхностен слой с минерална
посипка.

Елементи на хидроизолационната система
Основа на ХИ
• бетон (С15/20)
• замазка – служи за изравнителен слой върху бетона (М15,
Ц/П-1:2) фугира се на квадрати 2/2 m:

Изисквания към основата
• здрава – минимална якост 15 МРа;
• равна и гладка – без пукнатини, шупли и каверни,
максимални отклонения 2mm/3m;
• суха – съдържание на влага максимум 4%;
• чиста – без замърсявания от мазнини, прах, кал, ръжда и
други замърсявания;

1 g вода = 1,5 dm3 пара

Умора на материала

Пароизолация – предпазва ТИ от проникване и кондензиране на водни
пари от вътрешността на сградата и ги отвежда извън зоната на системата
• при  60-75% – изпълнява се от един пласт битумна ХИ с d=3-4 mm.
• при  ≥75% – изпълнява се от два пласта или се използва мушама с
алуминиево покритие.
• Може да бъде плътно залепена за основата, частично залепена и
незалепена

Бетон за наклон – изпълнява се, когато наклонът не е зададен с носещата
конструкция. Не се допуска използването на леки бетони, поради възможност
от натрупване на влага

Топлоизолация – служи за топлинен комфорт в помещенията и
предпазване от конденз по таваните, имат нисък 
• Не се използват лесно горими материали;
• Пенополистирол – EPS и XPS
• Минерална вата – дюшеци или твърди плочи
• Насипни материали – керамзит и перлит
• При изпълняване на замазка върху ТИ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се слага полиетилен
• При битумна ХИ деформацията в ТИ да не надвишава 2%

ПОЛИСТИРОЛ + ПОРИ + = СТИРОПОР
СТЕРЕО + ПОР = СТЕРЕОПОР

Защита на хидроизолацията
Предпазва ХИ от стареене, механични повреди, слънчева
радиация и др.
Неизползваеми покриви
• тежка защита – речен чакъл 15/30 mm, дебелина на слоя – 4 cm.
Използват се при наклони до 5%
• лека защита – от светлоотражателни бои, минерална посипка или
метално фолио
Използваеми покриви – тежка защита от плочи

Недостатъци при използването на фракция
за тежка защита
• Допълнителен „мъртъв“ товар върху конструкцията
• Трудно се откриват дефекти в ХИ
• При изгребване на фракцията е възможно увреждане на ХИ
• При високи температури е възможно навлизане на чакъла в ХИ
• Чакъла се замърсява и раздробява, необходимо е почистване,
ако не се почиства се образува затревяване и затрудняване на
водоотвеждането
• Иползването на фракция е възможно при наклони до 5%

3. Изисквания при проект. на ХИ системи на плоски покриви
3.2. Огъваеми пластмасови и каучукови мушами
PVC, FPO/TPO, EPDM и PIB
PVC мушамите не са съвемстими с битум, полистирен и полиуретан, при
съвместна употреба е необходим разделителен слой!!!

Механични изисквания
Стойности/изисквания

№ по ред

Характеристики

Мерни
единици

пластмасови и каучукови мушами
с армираща основа

без армираща основа

надлъжно

>= 500 N/50 mm

>= 0,9 MPa

напречно

>= 500 N/50 mm

>= 0,9 MPa

>= 15

>= 15

>= 180

>= 110

Якост на опън
1.

Относително удължение
2.

%
надлъжно и напречно

3.

Съпротивление на
разкъсване (със стебло
на гвоздей)

N

Полмерни мембрани
• Хомогенните мембрани притежават висока
гъвкавост и са идеални за изпълнение на детайли.
• Мембраните с вградена тъкан от фибростъкло са с
висока стабилност на размерите и претърпяват
незначително свиване. Ниският коефициент на
температурно удължение прави мембраната
подходяща дори и за приложенията с найвисоки
изисквания.
• Мембраните с вградена стъклена тъкан и
геотекстил могат да служат и за изравнителен или
разделящ слой и да осигурят основа за нанасяне на
лепила. Обикновено те се използват при залепени
системи или покриви, при които естетиката е
особено важна.
• Армираните мембрани с изцяло вградена
текстилна тъкан или мрежа имат висока якост на
опън. Вградената армировка пренася ветровото
натоварване към механичните крепежи, монтирани
към покривната основа.

3. Изисквания при проект. на ХИ системи на плоски покриви
3.2. Огъваеми пластмасови и каучукови мушами
• Изискванията към основата:
- при основа от бетон и циментна замазка - равна и гладка, с якост на натиск
не по-малка от 15 МРа, с неравности не по-големи от 2 mm, да е суха, с
влажност до 5 % и да няма замърсявания от мазнини, прах и строителни
отпадъци;
- при основа от твърди плочи от минерална вата или пенопласти не се
допускат деформации в плочите повече от 5 % при натоварване 2,0 kN/m2.
• Изискванията при закрепването към основата и снажданията се определят
в проекта с технологични указания.
• Изискванията към защитата - както при битумните

4.

Видове плоски покриви, предимства и недостатъци

4.1. Единичен (невентилируем, топъл) покрив
Състои се от носеща конструкция, върху която са разположени топло и хидроизолацията,
а когато в помещенията отдолу въздухът има относителна влажност над 60% под
топлоизолацията се поставя пароизолационен слой;

1 - мазилка;
2 - носеща СТБ конструкция (монолитна или от сглобяема);
3 - бетон за оформяне наклона на покрива;
4 - изравнителна замазка от цименто-пясъчен разтвор марка М20 с дебелина 2- 3 см;
5 – пароизолация;
6 – топлоизолация;
7 - полиетиленово фолио;
8 - изравнителна замазка от Ц/П разтвор М20 с дебелина 2- 3 см;
9 - хидроизолация
10 - слой от геотекстил при наличие на тежка защита от мозаечни или бетонни плочи;
11 - тежка защита от чакъл фр. 5-30 мм с минимална дебелина 40 мм;
12 - тежка защита от плочи, монтирани върху специални пластмасови столчета;
13 - битумна мушама със защитна минерална посипка.

4.1. Единичен (невентилируем, топъл) покрив
Предимства:
• по-малък разход на материали;
• по-лесен за изпълнение;
• през зимата конструкцията е топла (на повърхността температурата
винаги е над нула градуса);
• може да се прилага при сграда с големи подпорни разстояния.
Недостатъци:
• при ремонт трябва да се заменят и други здрави слоеве от него;
• по-ненадежден в сравнение с двойния;
• при залепена хидроизолация трудно се откриват дефектите;
• по-капризен по отношение на материалите ;
• топлоизолационните материали трябва да имат определени
механични показатели.

4.2. Единичен ‘’обърнат’’ покрив
Топлоизолационния слой се намира над хидроизолацията. Този покрив е познат
в два варианта:
“MONO“ - топлоизолацията от XPS е разположена над хидроизолацията.

4 - изравнителна замазка от Ц/П разтвор М20 с дебелина 2 - З см;
5 - хидроизолация
6 - топлоизолация от плочи от екструдиран пенополистирол с водопопиваемост 0,1 -0,2 % или плочи
от пеностькло;
7 - слой от геотекстил с минимална маса от 0,300 kg/м2. Неговите функции са да предпазва
топлоизолацията от механични увреждания, както и да не допуска прахови фракции да запълват
фугите между отделните топлоизолационни платна, с което се намалява ефикасността на отвеждане
на атмосферните води от покрива;
8 - слой от цименто-пясъчен разтвор М20 с дебелина 4- 6 см, армиран със заварени мрежи f 5 мм
при клетка 15/15 см. Върху този слой се изпълнява подовата облицовка на използваемите покривни
тераси;
9 - тежка защита от чакъл фр. 5- 30 мм с минимална дебелина 40 мм;
10 - тежка защита от плочи с минимална дебелина 4 см, монтирани върху пластмасови столчета;
11 - плочки за подова настилка на използваеми тераси.

Предимства:
➢хидроизолацията е защитена от температурни амплитуди;
➢няма нужда от пароизолация;
➢по-малък разход на материали.

Недостатъци :
➢специални изисквания към топлоизолацията (водонепоглъщаемост и якостни
показатели);
➢при ремонт трябва да се заменят и други здрави слоеве от него;
➢при залепена хидроизолация трудно се ремонтират дефектите.
➢задължително се полага тежка защита с по-голяма дебелина за да се
предпази ТИ от изплуване при проливни дъждове;
➢Необходимост от промиване на тежката защита;
➢Образуване на температурни мостове;

“DUO“ - една част от топлоизолацията е разположена под
хидроизолацията, а другата над нея.

Долната ТИ е 65 - 70% от необходимата, останалата част е в горния слой.

4.3. Двоен (вентилируем, студен) покрив
Състои се от две носещи конструкции - на тавана и на покрива, като топлоизолацията и
хидроизолацията са на две различни нива, а пространството между тях се вентилира.
Двойният плосък покрив се прилага предимно в жилищните и обществените сгради, а
единичният-при промишлени сгради и жилищни сгради с по-големи ширини.

вентилируемо пространство

Част от слоевете могат да не са необходими!

1 таванска мазилка или шпакловка;
2 долна носеща стоманобетонна конструкция 
15 cm;
3 изравнителна замазка от Ц/П разтвор - 2 cm;
4 пароизолация от един слой битyмна мушама с
дебелина 3 mm (при  ≥ 75%);
5 топлоизолационен слой - дебелината се
изчислява;
6- запечатваща замазка от Ц/П разтвор - 2 cm;
8 горна носеща стоманобетонна конструкция 
10 cm ;
9 бетон за наклон клас C16/20, d ≥ 2 cm – само
при хоризонтална носеща конструкция;
10 изравнителна замазка от Ц/П разтвор - 2 cm,
фугирана в каре  2 m;
11 хидроизолация;
12 тежка защита от чакъл фр. 5/30 mm, d ≥ 4 см;
13 тежка защита от плочи, d ≥ 4 см;
12 лека защита – минерална посипка;

4.3. Двоен (вентилируем, студен) покрив
• Предимства:
• по-надежден и по-ремонтопригоден в сравнение с единичния, поради
разделението на топлоизолацията и хидроизолацията;
• материалите за топлоизолацията могат да се избират според техните
топлотехнически качества, без да се съобразяваме с механичните им
характеристики;
• Осъществява се вентилация на хидроизолацията;

• Недостатъци :
• Неблагоприятни експлоатационни условия, получават се големи
температурни амплитуди (t) достигащи до 80 оС;
• по-труден за изпълнение;
• по-скъп:
• по-голям разход на материали
• кота корниз е по-високо

При сглобяема покривната конструкция се получават големи температурни
амплитуди (t) достигащи до  80 оС

Удачни варианти - фугите са недостъпни за водата

Неудачни варианти – детайлите при фугите трябва
да се изпълнят много прецизно

4.4. Плосък покрив с метална носеща конструкция

Обикновенно за ХИ се използват полимерни фолия, свободно стоящи
или захванати за основата с винтове, дюбели и др
1 - стоманена ЛТ - ламарина с антикорозионно цинково или полимерно покритие;
2 - пароизолация
3 - топлоизолация от полутвърди и твърди плочи (негорими);

4 – хидроизолация - свободно лежаща или механично захваната.
5 - слой от геотекстил с маса не по-малка от 0,3 kg/м2 в случаите на използване на
тежка защита;
6 - тежка защита от чакъл фр. 15/30 мм с минимална дебелина 4 см;
7 - тежка защита от мозаечни или бетонни плочи с минимална дебелина 4 см;
8 - допълнителен слой при механично захващане;

Натоварване от вятър

Cpe

е = b или 2h, което е по-малко

F

-2,5

G

-2

H

-1,2

I

-0,2

5. Водоотвеждане на плоски покриви
5. 1. Определяне броя на отводнителите
При плоските покриви се изисква още по време на проектирането на
тяхната хидроизолация да бъдат определени общите и локалните
наклони към водоприемниците, местоположението и наклоните на
уламите, а така също и местата на водоприемниците.
БДС EN 12056-3:2004 Гравитационни канализационни системи в
сгради. Част 3: Отводняване на покриви, проектиране и оразмеряване

Сечението на водоотводните тръби се подбира така, че:
1 см2 напречно сечение отводнява 1м2 от водоотводната площ.
• Тръба Ф 100 мм ефективно отводнява площ (а) от 80 м2
• Тръба Ф 150 мм ефективно отводнява площ (а)от 180 м2

n=

𝑨
а

n – брой на отводните (закръгляват се нагоре)
А – площ на покрива
а – отводнявана площ от един отводнител

5. Водоотвеждане на плоски покриви
5. 2. Определяне наклона на покрива
Наклоните са в границата 1,5 – 7 %. При задаване на наклона с бетон за
наклон натоварването на конструкцията се увеличава.
• Наклони при жилищни сгради i = 2 – 5 %
• Наклон при промишлени сгради i = 5 – 10 %
• При използване на тежка защита i < 5 %
• Не се допускат наклони i < 1 %, възможно е да се образува
завиряване, наноси, през зимата се заледява
• В зависимост от използвания материал за ХИ
• Битумни мушами i > 3 %
• Полимерни фолия i >1,5 %
• Ламаринени обшивки i > 12 %

Завиряване – наличие на вода 48 часа след дъжд
Завиряването може да бъде причинено от:
1. Лошо проектиране или изпълнение - без наклон.
2. Провисване на конструкцията, нарушаване на наклона.
3. Без отводнители или недостатъчен брой отводнители.
4. Отводнители, които са запушени или се намират във високи точки на
покрива

5. Водоотвеждане на плоски покриви
5. 3. Покривни линии
Планът на покривните линии трябва да изяснява следните основни моменти:
• водоотвеждане в зоната на бордовете или в средната част на покрива;
• При жилищното строителство е удачно отводнителите да са при щранговете
• При промишленото строителство в краищата при колоните
• Големина на общите наклони в зависимост от вида на използвания
хидроизолационен материал и функционалното предназначение на покрива
(използваем, неизползуваем);
• Местоположение на водоприемниците – поради възможност от образуване на
ледени тапи отводнителите се поставят на повече от 60 cm от борда;
• Локални наклони на водоприемниците с оглед водите да изминават не повече
от 7- 8 m до отвеждането им от покрива, i = 1- 2%;
• Местоположение на уламите и билата и наклони на уламите към
водоприемниците. Обикновено наклонът на уламите към водо-приемниците се
избира 1- 2%.
• Дават се котите на замазката, като най-малката допустима дебелина е 2 cm
• Максимално разстояние между отводнителите – 16 m

Покривни линии – отводнители в периферията

Улама

Било

Коти в характерни места

5.

Покривни линии

<3m
> 60 cm

i < 14 %
Ако наклонът е много голям се слага
понижаваща кота и допълнителна улама

Покривни линии – отводнители в средата
При тесни покриви е възможно локалните
наклони да продължат до ъглите на сградата

< 12 m

<3m

<8m

6. Технологии на изпълнение битумни ХИ
Грундиране с битум – по-добра адхезия
Грундът се нанася с пръскалка, валяк или четка,
върху подготвена основа
Пароизолация – лепи се газопламъчно върху
перфорирана мушама, площно или частично.

Топлоизолация
• Снадка между отделните платна
• Свободно положена или залепена/захваната за основата
• Дебелината се изчислява (повече от 10 cm)

Хидроизолация
• Пълно залепване, частично залепване, механично захващане или свободно
положени;
• ХИ се полага успоредно на наклона;

• При два или повече пласта ХИ се застъпва на разстояние от долния пласт;
• Напречните снадки на две съседни рула да се разминават;
• Минимално застъпване 8cm;

6. Технологии на изпълнение полимерни ХИ
Пароизолация – самозалепваща за основата, отделните
слоеве се застъпват
Топлоизолация – с голяма твърдост
Разделителен слой – необходим е при несъвместимост
между отделни компоненти (XPS-PVC, битум-PVC) или за
разделяне на два горими слоя
Хидроизолация – свободно стояща, залепена или
захваната със механични скрепители
При застъпванията и посоката на ХИ важат
правилата, както при битумните ХИ

7. Скатни покриви

БЛАГОДАРЯ ЗА
ВНИМАНИЕТО!

