
инж. Иван-Александър Цонев       Страница  1  

 

Класификация на подовите настилки и покрития 

 

Подовите настилки и покрития се класифицират в зависимост от: 

1. Местоположението им в сградата: 

- Подови настилки върху терена; 

- Подови настилки върху фундаментна плоча; 

- Подови настилки при междуетажен под, в т.ч. и подови настилки при 

междауетажен под над последния етаж. 

2. Вида на материала, от който са изпълнени пластовете на подовите настилки и 

подовите покрития: 

- Циментови смеси; 

- Полимермодифицирани циментови смеси; 

- Битумно-циментови смеси; 

- Магнезитни смеси; 

- Калциев сулфат – анхидрит; 

- Синтетични смоли; 

- Асфалтов мастик; 

- Естествени каменни материали; 

- Отделни керамични елементи (плочи и тухли); 

- Елементи, произведени от неорганични суровини; 

- Дървени елементи и/или елементи от дървесни частици (паркет, дюшаме, ламелен 

паркет, декоративен паркет и ламиниран паркет).  

3. В зависимост от конструктивния им вид: 

- Монолитни – подови замазки и покрития; 

- Комбинирани настилки и/или покрития от готови елементи; 

4. В зависимост от някои специални качества: 

- Противохлъзгащи 

- С повишена химическа устойчивост; 

- Антистатични; 

- Звукопоглъщащи. 
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Означения за подовите замазки 

Съгласно БДС  EN 13813 „Подови замазки и разтвори и смеси за подови замазки. Разтвори и 

смеси за подови замазки. Характеристики и изисквания“ се използват следните означения за 

подовите замазки: 

CT – подова замазка на основа цимент; 

CA – подова замазка на основа калциев сулфат; 

MA – подова замазка на основа магнезит; 

AS – подова замазка на основа асфалтов мастик; 

SR – подова замазка на основа синтетични смоли. 

Пример за означение на подова замазка: CT-C12-F3-B0,5 

Където: 

CT – подова замазка на основа цимент; 

C12 –  якост на натиск 12 N/mm2; 

F3 – якост на огъване 3 N/mm2; 

B0,5 – якост на сцепление 0,5 N/mm2. 

 

Класове на натоварване на подови настилки 

Със стандарта DIN ESN ISO 10874 е въведена система за класифициране на еластични и 

текстилни подови настилки и ламинат. Различните подови настилки се класифицират според 

техния клас на употреба или клас на експозиция. Двата термина се използват синонимно и 

предоставят информация за какъв тип стая и за какъв тип интензивност на натоварването е 

подходящо съответното подово покритие. 

Що се отнася до класовете на използване на подови настилки, се прави разлика между три 

основни категории: 

- Подови настилки, използвани в частни стаи; 

- Подови настилки, използвани в търговски помещения; 

- Подови настилки, използвани в индустриални помещения. 

Разделянето на тези три категории се основава на съображението, че интензивността на 

натоварването в тези области е различна. В частните стаи, в сравнение с търговските 

помещения, обикновено има по-ниска интензивност на натоварването, докато натоварването 

е най-висок в индустриалните зали и помещения. Една от причините за това е, че там често 

се използват тежки машини или че се използват агресивни почистващи препарати и / или 

други химикали.  
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Разграничението може да бъде разпознато по кодовия номер, с който са класифицирани 

различните подови настилки според техните класове на използване. Първата от двете цифри 

е решаваща тук: 

- 2 = частна употреба; 

- 3 = търговска употреба; 

- 4 = промишлена употреба. 

Теоретично също така е възможно да се избере подово покритие за частни стаи, чийто клас 

на използване всъщност го предоставя за търговска употреба. При определени обстоятелства 

обаче тези подови настилки могат да се предлагат с по-висока цена. 

 

Класове на използване за интензивността на използване 

Що се отнася до класовете на използване или класовете на натоварване на подови настилки, 

кодовият номер не показва само къде за предпочитане да се използват подовите настилки. 

Класът на използване също така предоставя информация за това колко устойчива е 

повърхността на интензивността на използване. Това се обозначава с втората цифра в 

идентификатора: 

- 1 = умерена употреба; 

- 2 = средно използване; 

- 3 = интензивна употреба; 

- 4 = много интензивна употреба. 

В случая с класовете на използване за частно ползване, всъщност са предоставени само три 

кода: 21, 22 и 23.  

Подовите настилки за търговския сектор имат класове на използване 31, 32, 33 и 34. Класът 

на употреба 34 е предназначен за търговски пространства с много голям обществен трафик. 

Те включват например универсални магазини или гишета и летища.  

Класове 41, 42 и 43 са предназначени за промишлена употреба. 

 

Клас на натоварване в зависимост от помещението 

В стаи, които се използват рядко, като спалнята, подовата настилка с клас на употреба 21 

обикновено е достатъчна. От друга страна, малко по-високи напрежения се появяват 

например в кабинета или хола. В много случаи е препоръчително да изберете минимален 

клас на експозиция от 22. От друга страна, трябва да изберете клас на обслужване 23, където 

подовото покритие е подложено на голям стрес. Експертите съветват да планирате това в 

детската стая или в кухнята. 
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Информация: За да може класът на използване наистина да спази обещаното, важно е 

подовата настилка да се полага професионално. Ако не е инсталиран правилно, 

дълготрайността на покритието може да бъде значително намалена, независимо от посочения 

клас на използване. 

 

Клас на абразия за подовото покритие 

В допълнение към класа на използване, много ламинирани подови настилки имат и така 

наречения клас на абразия. Това е етикет, който позволява да се правят изявления за това 

колко е устойчива на напрежение повърхността на подовото покритие. За това има и 

общоевропейски стандартен регламент за това: DIN EN 13329: 2006.  

Класът на абразия на подовото покритие се определя в процедура на изпитване: За тази цел 

се използва машина за шлайфане на подовото покритие с точно определени дебелина и 

скорост. 

 

 

Фиг. 1 Изпитване на подови настилки 
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Класове на натоварване на паркети 

В края на 1990 г. ЕС въвежда стандартът БДС EN 13329, където се посочват изискванията за 

характеристиките и методите за изпитание на ламинираните паркети. Това включва и 

системата за класификация основана на стандартът БДС EN 685, който показва в кои 

области и при какви условия може да се използва този тип настилка. 

Класовете от 21 до 23 означават, че настилката е подходяща за домашна употреба, класовете 

от 31 до 34 се използват за по-интензивна "търговска" употреба. Класовете от 41 до 43 

показват, че ламинираният паркет може да се използва в индустриални условия. 

Докато първата цифра дава представа за общата среда: 2 - домашна, 3 - търговска, 4 - 

индустриална, втората цифра допълнително подразделя използването на ниска (1), умерена 

(2), интензивна (3) и много интензивна (4) употреба: 

клас 21 домашен – ниска натовареност; 

клас 22 домашен – умерена употреба; 

клас 23 домашен – интензивна употреба; 

клас 31 търговски – ниска натовареност; 

клас 32 търговски – умерена употреба; 

клас 33 търговски – интензивна употреба; 

клас 34 търговски – много интензивна употреба. 

По тази причина, най-важната стъпка при избор на ламинат е в зависимост от помещението, 

в което ще го ползвате да определите и класът, който ще е необходим. 

Значение на AC рейтинга при ламинирания паркет - AC класификацията на ламината е една 

от важните му характеристики, обозначена на опаковката на паркета. Съкращението AC 

всъщност означава "клас на абразивност" (Abrasion Class). Колкото по-високо е числото след 

абревиатурата, толкова по-високо е качеството на ламината. 

Означения: 

AC1 – предназначен за жилищни зони със слаба натовареност на подовата настилка. Този 

тип ламиниран паркет е чудесен за спални; 

AC2 – по-издържлив на трафик в сравнение с AC1; 

AC3 – ламинат, подходящ за дневни и трапезарии, който е предназначен за натоварени 

жилищни помещения, като коридори. Може да се използва и в офиси със слаба 

натовареност; 

AC4 – предназначен за комерсиални приложения с умерено интензивен трафик. Идеален е за 

малки магазини и офиси; 
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AC5 – предназначен за търговски площи с висок трафик, като универсални магазини, 

търговски центрове и офис сгради. Той има грубо покритие, което може да издържи на 

сериозно натоварване. 

Не се препоръчва употребавата на ламиниран паркет с абразивен клас AC1 и AC2. 

Обикновено те не предлагат необходимата издръжливост и бързо губят качествата и добрия 

си външен вид. Качествените дървени подови настилки започват от клас AC3. Те са 

качествени и се препоръчват за спални помещения, където високата износоустойчивост на 

подовата настилка не е задължителна. При ламинатите с клас AC4 – освен високото си 

качество, те са по-издръжливи на вода и не се драскат лесно. Това гарантира, че ламинатът 

ще изглежда добре, дори след повече от 10 години интензивна употреба. 

Едно от нещата, които са важни при определянето на класа на ламината, е 

абразивоустойчивостта му, но с това не се изчерпва всичко. Сред останалите фактори, които 

също се взимат под внимание, са удароустойчивост, устойчивост на петна, изгаряне от 

цигари, дебелина на набъбване и деформация на подовата настилка при влага и други. За да 

се осигури безопасността на потребителя, се налага стандартът EN 13329, който гарантира, 

че ламинатът е тестван и отговаря на критериите, посочени по-горе. 
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Примери 

Винил под (или още наречен PVC), е настилка, съставена от 5 слоя. Винилът се поставя 

върху предварително изравнен под, който трябва да е чист, сух и гладък. Ако не е гладко, се 

използва саморазливна замазка. Има три начина за инсталиране – с лепене, с тиксо и без 

лепене. След поставянето трябва да минат 24 часа, за да се темперира. 

Предимствата на тази подова настилка са: 

- Предлага се в голяма цветова гама и десени; 

- Осигурява звукова изолация; 

- Лесна е за поддръжка и монтаж; 

- Икономична; 

- Практична. 
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Ламинираният паркет е една от най-често срещаните настилки в домовете. Многопластов, 

синтетично изработен продукт, със слой симулиращ дърво, над който има безцветен защитен 

слой. Обикновено ламинираният паркет се състои от 4 слоя. Също така се произвежда три и 

петслоен ламинат. Като при петслойния най-горният слой е шумизолиращ. Има избор между 

гланциран, сатенен и матиран. При правилна поддръжка и използване служи дълги години. 

Преди да бъде поставен ламинираният паркет, трябва подът да бъде изравнен. 

Неговите предимства са: 

- Лесен за инсталиране; 

- Предлага се в много цветове и различни шарки; 

- Дългосрочен; 

- Сравнително ниско бюджетен вариант. 
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Често се смята, че порцелан и керамика са едно и също, но всъщност това не е така. 

- Основната разлика е, че порцелановите подови настилки са по-устойчиви на вода от 

керамичните. Степента на поглъщане на вода на порцелана е 0,5 процента, в някои 

случаи дори и по-ниска. 

- Порцелановите подове са по-твърди и трайни. Затова например порцелановите 

настилки са по-подходящи за влажни помещения. 

- Плюсът на този тип настилки също е, че ако случайно някой плочка бъде наранена 

или счупена, можете да я подмените веднага. 
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Естествени материали може да се разделидат на два вида – камък и дърво. 

- Към тези от камък спадат: гранит, мрамор, травертин, гнайс. Различните настилки  

изискват и различни грижи. Например върху полираната мраморна настилка повече 

ще личат драскотини и пукнатини. 

- Дървените настилки се предлагат от дъб, бук, череша и т.н. Дървените настилки са 

подходящи за спалня или хол. С течение на времето обаче могат да се появят 

драскотини, вдлъбнатини и скърцане. 
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Мокетът е популярен избор. Най-често се използва в спални. Но е подходящ и за детски 

стаи. Основните му предимства са, че е мек, топъл и спомага да се намали шума. 

- Този вид настилка е малко по-труден за поддръжка, тъй като често по него остават 

петна и оцветява се с времето. Препоръчително е да се почисти от професионалист 

поне веднъж годишно. 

 

 

За да се избере подова настилка е нужно да се съобрази помещението, за което е необходима.  

- Някои подови настилки не са подходящи за всяко помещение, например мокет или 

паркет. Препоръчително е да се избягват при стаи, където има влага. 

- До голяма степен изборът на подова настилка се определя и от това дали се отглежда 

домашен любимец (наличие на косми върху мокета). 

- Бюджетът е не по-малко важен – цените са различни за всяка подова настилка. 

Естествените материали - като мрамор, гранит или дори паркет са по-скъпи. Докато 

плочките, мокетът и ламинатът са една идея по-бюджетни. 

- Някои настилки изискват подложки преди да се поставят, което води до 

допълнителни разходи.  

- Качествените материали са и по-скъпи. Точно заради това добре трябва да се прецени 

в какво да се инвестира, за да не се налага да се прави всяка година ремонт. 


