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Това ръководство е принос към добрите практики при проектиране и изпълнение на зелени
покриви и паркинг-покриви. Въпреки че са били взети всички мерки при подготовката, авторът
не носи отговорност за грешки или пропуски, произтичащи от съдържанието на този текст.
Читателите трябва да се уверят по отношение на описаните принципи и практики във връзка с
всеки конкретен случай и да се консултират с независими професионалисти за съвет.

РЕЦЕНЗИЯ
Специализираното издание „Ръководство за проектиране и изпълнение на зелени покриви
и паркинг-покриви“ с автор инж. Орлин Илиев има амбицията да запълни празнина у нас в
областта на проектирането на зелени покриви и паркинг-покриви, които все по-често се срещат
при строителството на жилищни и обществени сгради.
Инж. Орлин Илиев е натрупал значителен практически опит в проектирането и изпълнението
на такъв специален вид използваеми покриви. Благодарение на това, както и на отличното
и задълбочено познаване на най-добрите световни практики и постижения в тази област,
авторът е синтезирал и предлага на българските проектанти и строители методи и решения за
изграждане на зелени покриви и паркинг-покриви с повишена експлоатационна надеждност и
дълготрайност.
Зелените покриви са детайлно разгледани в техните две разновидности - екстензивни и
интензивни. Изяснена е тяхната структура, функцията на отделните конструктивни слоеве, като
е уточнен и конкретният вид на хидроизолационната им система. За двата вида зелени плоски
покриви са разработени детайли на хидроизолационните им системи.
Специално внимание при разглеждането на екстензивните зелени плоски покриви е отделено
на детайлите в зоните на вътрешното и външното отводняване при борда на покрива, както и
при прилежаща стена на по-висока част на сградата.
Много подробно са разгледани и скатните зелени покриви (с наклон, по-голям от 7%), където са
дадени редица структурни детайли и такива на хидроизолационната система на покрива.
По отношение на интензивните зелени плоски покриви авторът е отделил значително
място на структурата и функцията на слоевете, а също така и на вида и изпълнението на
хидроизолационната им система.
Трябва да бъде отбелязано, че поради липсата у нас на такъв вид специализирано помагало
за проектиране на интензивни зелени плоски покриви системно са допускани пропуски при
изпълнението им. Това води до сериозни проблеми на собствениците на тези сгради по време
на обитаването им.
В последните две-три десетилетия паркинг-покривите навлязоха у нас предимно при
строителството на някои видове търговски и административни сгради. В процеса на
проектирането им са използвани предимно чуждестранни фирмени материали и проспекти
поради липсата у нас на нормативни документи и на традиции в тази област. В ръководството
за този вид покриви са разработени детайли за тяхната структура на база паважна настилка,
такава, съчетана със зелен покрив, и паважна настилка при наличие на пешеходни зони в нея.
Наред с това инж. Илиев е отделил специално внимание на структурата на различни видове
хидроизолационни системи.
Отличната професионална подготовка на автора проличава и при използването на
специализирана литература и най-вече на „Ръководство за проектиране, изпълнение и
поддържане на зелени покриви“ на Изследователския институт за ландшафтно озеленяване,
Германия, както и на редица евронорми за проектиране на сгради и на БДС EN продуктови
стандарти.
В заключение си позволявам да изразя удовлетвореността си като специалист от разработеното
на високо професионално ниво от инж. Орлин Илиев „Ръководство за проектиране и
изпълнение на зелени покриви и паркинг-покриви“. То ще даде възможност на проектантите
и изпълнителите на жилищни и обществени сгради у нас да проектират по най-добрия начин
съвременни зелени покриви и паркинг-покриви, като използват и прилагат доказани добри
чуждестранни практики в тази област.
проф. д-р инж. Д. Назърски
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Urbanscape

®
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Urbanscape® е иновативна, лесна за монтиране
система, с висока степен на влагозадържане,
специално предназначена за озеленяване на покриви
на жилищни, обществени и производствени сгради.
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хигроскопичност
Бърз и лесен
монтаж
Устойчиво решение
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Покривна конструкция
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Екстензивни зелени покриви
Въведение
Покривното озеленяване e технология с дълга история, но необходимостта от неговото масово
прилагане назрява през последните десетилетия. Липсата на терени за изграждане на зелени
площи в големите населени места е основна причина за нарастващата му популярност. В много
страни на Европа и света реализацията на покривно озеленяване е държавна политика и се
подпомага по различни начини - регламентиране чрез нормативната и законовата уредба,
данъчни облекчения, програми за финансиране и др. Още от 80-те години на миналия век се
публикуват резултати от проучвания, с които недвусмислено се доказва, че зеленината върху
сградите има положителен санитарно-хигиенен ефект, като особено ценно за пренаселените
градове е прахозадържането. Установено е също, че покривното озеленяване е реално
средство за намаляване на така наречените „градски топлинни острови“ в големите населени
места. Това са зони с екстремно висока температура на въздуха през лятото, които причиняват
не само здравословни, но и проблеми от екологично и стопанско естество.
В зависимост от вида на покривното озеленяване (екстензивно или интензивно) в неговата
конструкция се задържа голяма част от дъждовната вода, с което пиковото натоварване
на канализацията по време на интензивни дъждове до голяма степен се преодолява.
Озеленяването на покривите подобрява редица технологични качества на сградите нормализира експлоатационните условия и удължава живота на хидроизолацията, увеличава
звукоизолацията, регулира топлинния режим в сградите и др. Покривното озеленяване
е обект на по-системни проучвания и във връзка с темата за енергийната ефективност на
сградите и трайната тенденция за увеличаване цената на енергията. Идеята за намаляване на
разходите от енергия за отопление и охлаждане е сериозен аргумент за масово използване на
технологиите за озеленяване на сградите в Германия, Франция, Белгия, Австрия, Швейцария,
Канада, САЩ и др. Особено важна е и ролята на зеленината по сградите за запазване и
увеличаване на биоразнообразието. Зелените покриви донякъде могат да компенсират
човешкото посегателство върху природата и да предоставят на растенията и животните нови
местообитания. Вегетативните площи върху покривите имат важна екологична роля като
заместващи хабитати не само за растения, но и за животински видове и полезни насекоми.
В развитите страни зелените покриви са важна съставна част от концепциите за устойчиво
планиране на всяко населено място.
Екстензивните зелени покриви са леки покриви, покрити с екстензивна растителност с
лесно поддържане, като сукуленти (седуми, тревисти растения и декоративни треви), които
са специално адаптирани към екстремните климатични условия на покривите. Растенията
са сухоустойчиви, като едновременно са издръжливи и на периодично преовлажняване,
самовъзпроизвеждащи се, преобладаващо нискорастящи, почвопокривни (гъсто засадени) и
високоадаптивни, като при избора им трябва да се вземат под внимание местните климатични
условия. Целта е да се създадат трайни и екологосъобразни вегетативни покрития, които
преживяват неблагоприятните климатични условия и притежават способността бързо да
регенерират, когато последните се подобрят. Изборът на вегетативно покритие зависи пряко
от влагозадържащия капацитет (влагоемност) и дебелината на вегетационно-техническата
конструкция, и най-вече от дебелината на коренообитаемия пласт.
В сравнение с интензивните зелени покриви обхватът на възможните приложения, както и
разнообразието от варианти за проектиране и засаждане, са ограничени. Избраните растения
трябва да изискват минимална влага и да имат ниско потребление на хранителни вещества от
коренообитаемия пласт. Екстензивното покривно озеленяване се характеризира с ограничен
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видов състав на подходящите растения. Използват се около 30-40 вида сукуленти, мъхове,
степни житни треви и други диви тревисти растения, чрез чиято комбинация е възможно да
се създадат интересни от естетическа гледна точка решения. Тъй като използваните видове
растения имат сравнително скромни изисквания към по-долните слоеве на системата, то
общото тегло, дебелината (дълбочината) на композицията и натоварването на екстензивния
зелен покрив са сравнително малки.
По принцип не са необходими напоителни системи за екстензивните зелени покриви, въпреки
че може да се наложи поливане по време на ранните етапи на развитие за подпомагане на
първоначалния растеж, както и през най-горещите месеци. Екстензивният зелен покрив се
избира предимно от екологични съображения и като такъв не е проектиран да се ходи върху
него, освен при поддържане и контрол. Разходите за инсталиране и поддържане на екстензивни
зелени покриви са ниски и те са по-устойчиви и по-трайни от традиционните покриви. Поливане
и подхранване обикновено се предвиждат в периода на следпосадъчните грижи, до момента
на въвеждане на обекта в експлоатация. Текущото поддържане след това се свежда до около 2
контролни посещения годишно.
В някои страни, включително България, се дефинира полуекстензивно покривно озеленяване
като преходен тип към интензивните зелени покриви. Този тип е продължение на идеята
за екстензивното покривно озеленяване с подобряване на визията на насажденията чрез
намаляване на критичните за тях периоди. „Модифицират“ се най-ограничаващите фактори
като много плитък субстрат и липса на поливане. Полуекстензивното покривно озеленяване се
определя като преходен тип с опростена и лека конструкция, използване на олекотени субстрати с
дебелина 15-20 сm и минимален набор от грижи, съобразени с местните климатични особености
и предвиденото насаждение. Вегетативното покритие включва предимно разнообразна ниска
тревиста растителност, която има добро целогодишно естетическо и екологично въздействие.
Предимства на екстензивните и полуекстензивните зелени покриви:
• естетична стойност - придават приятен вид на сградата, подобряващ жизнената среда
• отглеждане на растения с минимални грижи по поддържане
• намаляване на натоварването на канализационната система - зеленият покрив забавя оттичането
на дъждовната вода по време на пиковите натоварвания от силни дъждове
• подобряване качеството на въздуха - растенията произвеждат кислород, намаляват отрицателното
въздействие на въглеродния диоксид и филтрират праховите частици
• бързо връщане на дъждовните води обратно в атмосферата (чрез изпаряване на влагата) вместо
оттичането им в канализацията (според някои учени това е по-важно за запазване на озоновия слой
от борбата с високите нива на въглеродния диоксид)
• борба с ефекта на топлинния остров - за разлика от традиционните покриви зелените покриви не
преобразуват слънчевата енергия само в топлина, а и в пара, като това има охлаждащ ефект върху
околната среда
• защита на хидроизолацията - растителността защитава хидроизолацията от вредното въздействие
на слънчевата светлина и топлина, увеличавайки нейния живот.
Характеристики на екстензивните зелени покриви:
• ограничен избор на растителност и възможности за проектиране
• лесно изпълнение
• лесни за поддържане - понякога е необходимо минимално поливане през екстремните периоди,
както и торене и плевене по време на годишните инспекции (поне 2 пъти годишно)
• малка дълбочина (дебелина) на системата, започваща от 77 mm
• минимално натоварване, започващо от приблизително 30 kg/m2, включително растенията.
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1. Предпоставки за проектиране
1.1. Стандарти
1.1.1. CE маркировка БДС EN 13252
Стандартът БДС EN 13252:2017 „Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики,
изисквани при използването им в дренажни системи“ определя важните характеристики на
геотекстил и подобни на геотекстил продукти, когато са използвани в дренажни системи, както
и методите за изпитване и определяне на тези характеристики. Предвидената употреба на
геотекстила и подобните на геотекстил продукти е да изпълняват една или повече от следните
функции - филтриране, разделяне и дрениране. Функцията разделяне винаги се осъществява
заедно с функцията филтриране или дрениране. Този европейски стандарт осигурява процедури
за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на продукта и на
производствения контрол, а също така определя изискванията, които трябва да се спазват от
производители и разпространители по отношение на представянето на свойствата на продукта.
Проектният живот на продукта трябва да се определи, тъй като неговата функция може да бъде
краткосрочна при конструктивна целесъобразност или постоянна - за целия експлоатационен
живот на съоръжението.
Дренажните системи се определят като системи, които събират и отвеждат дъждовни, подземни
или други води.
Според този европейски стандарт геотекстилите и подобните на геотекстил продукти, използвани
в дренажните системи, трябва задължително да имат CE маркировка.
Съгласно БДС EN ISO 10318-1 „Геосинтетици. Част 1: Термини и определения“ стандартът БДС
EN 13252 покрива не само геотекстилите като филтърни мембрани или филтърни тъкани, но
и геокомпозитите (дренажни канали и дренажни панели) и т. нар. геоспейсъри (релефни/
нагънати фолиа) и релефни панели (на бутони/пъпки или тип „кора за яйца“).
Всеки производител е отговорен за изготвянето на декларация за експлоатационни показатели
(декларация за съответствие), доказваща, че дренажните продукти, пуснати на пазара,
отговарят на изискванията, посочени в БДС EN 13252. Част от тази декларация е процедурата
за производствен контрол, която се състои от постоянна вътрешна система за контрол на
производството, проверявана ежегодно от сертифицираща (нотифицираща) институция.
Декларацията за експлоатационни показатели (декларацията за съответствие) гарантира, че
композитните дренажни мембрани отговарят на стандарта БДС EN 13252, както и, че измерените
стойности съответстват на декларираните такива.
1.1.2. FLL - ръководство за проектиране, изпълнение и поддържане на зелени покриви
Няма европейски стандарти за проектиране на зелени покриви.
Единствено немският изследователски институт за ландшафтно озеленяване
Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL) е изготвил Ръководство
(насоки) за проектиране, изпълнение и поддържане на зелени покриви. То определя основните
принципи и изисквания, които се прилагат при проектиране, изпълнение и поддържане на
зелени покриви. Ръководството се основава на научни изследвания и практически опит в
изграждането на зелени покриви в Германия и Нидерландия през последните 20 години.
В много страни в Европа този документ е бил приет като основно ръководство за изграждане
на зелени покриви. Тази част на „Ръководство за зелени покриви и паркинг-покриви“ също се
основава директно или индиректно на FLL ръководството за зелените покриви (2008-2018), като
е направен опит за адаптиране към климатичните условия на България.
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1.2. Натоварване
Конструкцията трябва да може да поеме и издържи статичното и динамичното натоварване,
на което е подложена.
Натоварването на покрива се определя от:
• постоянното натоварване, на което е подложен от теглото на конструкцията
• постоянното натоварване, на което е подложен от елементите на зеления покрив
• променливото натоварване, дължащо се на работите по поддържане или трафик.
Ориентировъчно постоянно натоварване на екстензивен зелен покрив
при максимален воден капацитет - Таблица 1
Противокоренова
Натовармембрана Обща
ване от
дебе**
Растителност
растит.,
лина,
натоварнатовар- натовар2
kg/m
mm
дебелидебеливане,
ване,
ване,
на, mm
на,
mm
kg/m2
kg/m2
kg/m2
60
90
77
Седуми
10
17
4,5
0,5
80
120
97
60
90
77
Седуми и тревисти растения
10
17
4,5
0,5
100
150
117
100
150
117
Седуми, тревисти растения и
10
17
4,5
0,5
декоративни треви
150
225
167
150
225
167
Тревисти растения и
10
17
4,5
0,5
декоративни треви
200
300
217
Екстензивен
субстрат

Дренажна
композитна
мембрана

Общо
натоварване,
kg/m2
105
135
105
165
165
240
240
315

* Тегло приблизително 1500 kg/m3 при максимално водопоглъщане.
** В случай, че основната хидроизолационна система не е кореноустойчива.		
В таблицата не са включени натоварването и дебелината на основната хидро- и топлоизолационна система.
Когато субстратът е заменен с панели (плочи) от водопоглъщаща минерална вата с дебелина
25 mm или 50 mm в комбинация с растителни рогозки (чимове на рула с екстензивна растителност, вкоренена в подложка от изкуствени и естествени материали - полиетилен/полипропилен и кокосови нишки), проектното натоварване може да бъде намалено до приблизително 30 kg/m2 (респективно 50 kg/m2) с дебелина на системата приблизително 50 mm
(респективно 75 mm).
1.3. Покривни конструкции
Конструкцията трябва да бъде в състояние да носи допълнителното натоварване на екстензивния
зелен покрив.
Хидроизолационната мембрана трябва да бъде кореноустойчива, а топлоизолацията – да бъде
в състояние да носи постоянното натоварване на екстензивния зелен покрив.
Разграничават се следните типове покриви:
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Студен покрив
Това е покривна конструкция с въздушно пространство между конструктивния покрив и тавана
на отопляемото помещение.

Когато се използва топлоизолация, тя трябва да бъде поставена върху тавана на отопляемото
помещение. Товароносимостта на покрива трябва да съответства на натоварването на
екстензивния зелен покрив. Охлаждащият ефект от екстензивния зелен покрив може да повлияе
на физическите свойства на конструкцията. Ниските температури от долната страна на покрива
може да доведат до увреждане на растителността.
Топъл покрив
Това е покривна конструкция без вентилируемо въздушно пространство под покрива.

Когато се използва топлоизолация, тя трябва да бъде поставена върху покривната конструкция.
Под топлоизолацията се полага пароизолационен слой.
Като цяло всички видове системи за зелен покрив и всички форми на растителност са подходящи
за използване с този тип покрив.
Обърнат покрив
Топлоизолацията е поставена върху хидроизолационната мембрана.

При такъв покрив трябва да се вземат мерки за дифузия на влагата, като се положи
паропропусклива дренажна мембрана над топлоизолацията, за да се предпази топлоизолацията
от натрупване на влага с течение на времето.
Всички видове системи за зелени покриви и всички форми на растителност са подходящи за
използване с този вид покрив, при положение че има достатъчно постоянно натоварване,
предотвратяващо повдигане (отлепяне) на топлоизолацията, дължащо се на вода и вятър.
Покрив без топлоизолация

Характерно за този вид покрив е, че пространството под покрива е неотопляемо.
Ниските температури от долната страна на покрива може да доведат до увреждане на
растителността.
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1.4. Топлоизолация
Топлоизолацията трябва да бъде с СЕ маркировка съгласно БДС EN 13162-13171
„Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти, произведени в заводски условия.
Изисквания”.
Има два метода за монтаж на топлоизолация на покрива:
• топъл покрив, при който топлоизолацията е под хидроизолационната мембранa
• обърнат покрив, при който топлоизолацията е над хидроизолационната мембрана.
Хидроизолационната мембрана и избраната топлоизолация трябва да могат да издържат
краткотрайни и дълготрайни натоварвания. Ако се очаква деформация на топлоизолацията,
това трябва да се вземе предвид при проектиране на хидроизолацията (при водоприемници,
бордове, покривни прозорци и куполи, тръби и др.).
За екстензивни зелени покриви топлоизолацията трябва да отговаря най-малко на клас на
натоварване „dm“ съгласно таблица 2 и БДС EN 826:2013 „Топлоизолационни продукти за
строителството. Определяне на поведението при натоварване на натиск“.
Изискванията за топлоизолацията при екстензивните зелени покриви, съчетани с интензивни
зелени покриви, пешеходни зони или паркинг-покриви, са дадени в съответните глави на
това ръководство.
Пригодността на топлоизолацията трябва да бъде доказана от производителя.
Клас на натоварване и якост на натиск на топлоизолация при 10 % деформация
в съответствие с БДС EN 826:2013 „Топлоизолационни продукти за строителството.
Определяне на поведението при натоварване на натиск“ - Таблица 2
Класификация на топлоизолацията

Покривна
конструкция

dm

dh

Експандиран полистирен (EPS) в съответствие
Топъл покрив 100 kPa 150 kPa
с БДС EN 13163 „Топлоизолационни продукти
за сгради. Продукти от експандиран
полистирен (ЕPS), произведени в заводски
Обърнат
условия. Изисквания“
покрив

ds

dx

-

-

-

-

Екструдиран полистирен (XPS) в съответствие
Топъл покрив 200 kPa 300 kPa 500 kPa
с БДС EN 13164 „Топлоизолационни
продукти за сгради. Продукти от екструдиран
полистирен (XPS), произведени в заводски
Обърнат
300 kPa 300 kPa 500 kPa 700 kPa
условия. Изисквания“
покрив
Твърда полиуретанова пяна (PUR)
в съответствие с БДС EN 13165
„Топлоизолационни продукти за сгради.
Продукти от твърд пенополиуретан
(PU), произведени в заводски условия.
Изисквания“
Пеностъкло (CG) в съответствие с БДС EN
13167 „Топлоизолационни продукти за
сгради. Продукти от пеностъкло (CG),
произведени в заводски условия.
Изисквания“
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Топъл покрив 100 kPa 100 kPa 150 kPa
Обърнат
покрив

-

-

-

-

Топъл покрив 400 kPa 400 kPa 900 kPa 1200 kPa
Обърнат
покрив

-

-

-

-

Типове топлоизолация и възможни приложения - Таблица 3
Клас на натоварване

Описание

Възможни приложения

dm

Средно натоварване

Екстензивен зелен покрив

dh

Високо натоварване

Интензивен зелен покрив
Пешеходна зона

ds

Много високо натоварване

Паркинг-покрив с ограничен трафик на коли

dx

Екстремно натоварване

Паркинг-покрив с трафик на коли и камиони

Препоръка
Ако топлоизолиран покрив включва зона с настилка (паваж), се препоръчва изпълнение
на обърнат покрив с топлоизолация от екструдиран полистирен (XPS) или топъл покрив с
топлоизолация от пеностъкло.
При обърнат покрив хидроизолацията трябва да бъде цялостно (100%) залепена за основата,
за да може всеки евентуален теч да бъде лесно локализиран. Плоскостите от екструдиран
полистирен (XPS) осигуряват допълнителна защита на хидроизолационната мембрана по време
на изпълнението на зеления покрив.
Важно е върху топлоизолацията от XPS да се постави паропропусклив дренажен слой. Това
позволява топлоизолационните плоскости да изсъхват, като по този начин поглъщането на вода
ще бъде сведено до минимум. Не е необходимо да се полага отделен слой за пароизолация,
тъй като самата хидроизолация действа като такъв. Дренажният слой не трябва да наранява
горната част на топлоизолационните плоскости.
Цялостно залепване на хидроизолационната мембрана е възможно и при топъл покрив, ако
се използва топлоизолация от пеностъкло, което от своя страна е залепено за основата и
всички фуги са запълнени с топъл битум. Хидроизолационната система се залепва цялостно за
панелите пеностъкло.
1.5.

Хидроизолационни системи

Непрекъснати хидроизолационни системи
Покривните конструкции са защитени от проникване на водата чрез хидроизолационна система
(битумна, синтетична или течна), като покривите трябва да имат подходящи наклони.
Хидроизолационната мембрана под екстензивна растителност трябва да бъде кореноустойчива
или да бъде защитена срещу проникване на корени чрез друга противокоренова бариера.
Кореноустойчивостта може да бъде доказана чрез преминал FLL тест за кореноустойчивост
или ВВА (British Board of Agreement) сертификация за приложение в зелен покрив.
Мембраните може да бъдат положени в един или в два слоя и закрепени към основата по
следните начини:
• свободно положени, с баласт
• механично закрепени
• цялостно залепени.

13

Видове цялостно залепени хидроизолационни системи:
Битумни APP или SBS модифицирани хидроизолационни мембрани
• поне два слоя
• първи слой - на полиестерна основа, напълно залепен към основата
• втори слой - кореноустойчива APP/SBS хидроизолационна мембрана, напълно залепена.
Синтетични хидроизолационни мембрани
• поне два слоя
• първи слой - полиестерен геотекстил, залепен към основата по метода „pour and roll“
• втори (основен) слой - хидроизолационна мембрана от EPDM, ECB, POCB или TPO, напълно
залепен към първия слой.
Течна хидроизолация за покриви
• хидроизолация, полагана в течно състояние, се разглежда като еднопластова система
• трябва да прилепва към цялата повърхност и да се нанасе най-малко в два слоя
• трябва да се постави подходящ геотекстил между слоевете като армировка
• производителят трябва да има европейско техническо одобрение в съответствие с ETAG 005
„Течни полагащи се хидроизолационни покривни комплекти“.
Асфалтов мастик
• бетоновата основа трябва да бъде грундирана с битумен грунд
• като първи слой (подложка) - противокоренова APP или SBS мембрана, цялостно залепена
• асфалтовият мастик с минимална дебелина 25 mm се полага върху подложката.
Водоустойчив бетон
• изискванията за водоустойчивия бетон са посочени в БДС EN 206:2013 „Бетон. Спецификация,
свойства, производство и съответствие“ и BS 8500 „Бетон. Допълнителен британски стандарт
към BS EN 206“
• пукнатините трябва да бъдат ограничени до ≤ 0,2 mm.
Препоръка
Препоръчва се хидроизолационната мембрана да бъде напълно залепена за основата.
В много случаи се получават течове поради неправилни детайли, лош избор на материали или
грешки и повреди, възникнали по време на монтажа. При наранена свободно положена или
частично залепена хидроизолация, мястото на теча се намира трудно, тъй като водата може да
се движи свободно между основата и хидроизолацията.
Цялостно залепената хидроизолация дава много по-голяма сигурност. Това означава, че при
топлоизолиран покрив изборът е ограничен до:
• топъл покрив с пароизолация, топлоизолация от пеностъкло и цялостно залепена
хидроизолация (директно към топлоизолацията)
• топъл покрив с пароизолация, топлоизолация, циментова замазка (за предпочитане
армирана) и цялостно залепена към замазката хидроизолация
• обърнат покрив с топлоизолация от екструдиран полистирен (XPS) - най-бърз, лек и евтин вариант.
Ако все пак се реши да се изпълни топъл покрив, при който хидроизолационната мембрана не
е цялостно залепена за основата, се препоръчва покривната хидроизолация да се раздели на
отделни секции, съединени с пароизолационния слой. По този начин, в случай на повреда на
хидроизолационната мембрана, пробивът може да се намери по-лесно.
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