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ВЪВЕДЕНИЕ  
 

Системата за външни неносещи стени Vidiwall HI W 333 е 

продукт на центъра за развойна дейност към Кнауф 

България ЕООД и представлява  изключително 

икономично, устойчиво и екологично решение за външна 

фасадна стена на сгради с метална или стоманобетонна 

конструкция.  

Системата се влага като структура между хоризонталните елементи на отделните нива на 

сградата. Конструкцията се състои от хоризонтални метални UW-профили, осигуряващи връзка с 

хоризонталните стоманобетонни елементи (стоманобетонни плочи). Като вертикални елементи 

се използват CW-профили, които изграждат скелета на бъдещата стена. Междините между 

профилите се запълват с минерална вата, повишаваща топлотехническите характеристики на 

ограждащата конструкция. За защита от проникване на водни пари в сърцевината на стената, 

главна роля играе паронепропускливата мембрана, поставена от вътрешната страна на стената 

и обшита с гипскартонени плоскости, осигуряващи съвършенно гладка повърхност към 

помещенията. Външната обшивка на системните решения W 333 е изпълнена, чрез поставяне на 

високоимпрегнирени, влагоустойчиви гипсфазерни плоскости - Vidiwall HI. Хидроизолационната и 

паропропусклива  мембрана под Vidiwall HI, защитава конструкцията на стената от външни 

влияния и в същото време позволява на водните пари от вътрешността да преминават в 

околната среда, осигуряваща по този начин изсушаване на строителния елемент. Последната 

стъпка при изграждане на външна системна стена W 333 е опаковането й заедно със 

стоманобетоната/металната конструкция на сградата с топлоизолационна финишна система 

ETICS. 

Системата за външни неносещи стени Vidiwall HI W 333 позволява модификация в различни 

варианти в зависимост от желанието на клиента и степента на енергоефективност на сградата. 

Надграждане на системата с предстенна обшивка води до успешно внедряване на 

инсталационни системи във външната стена, като в същото време се подобряват 

топлотехническите харастеристики на цялата конструкция. Чрез характеристиките на системните 
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външни стени на Кнауф и предвидената топлоизолационна финишна система ETICS има 

възможност за постигане на нискоенергийни стандарти на бъдещите сгради. 

Изработване на конструктивен проект на външните стени за всеки конкретен обект е 

необходимост в проектната документация на бъдещите сгради, като е нужно при монтаж да 

бъдат съблюдавани всички изисквания в него, по отношение на външните стени. 

Екипът на Кнауф България ЕООД съдейства активно при проектиране на външни системни стени 

Vidiwall HI W 333 съобразено с нормативните изисквания, предоставя на проектантския екип 

необходимата техническа докумантация за вложените материали, консултира архитектурните 

бюра относно енергийната ефективност и избягване на топлинните мостове. 

 

ПРОДУКТОВА  

ГАМА 
Плоскости KNAUF 
 

Гипскартонeна плоскост – тип А 

 

 
Гипскартонените плоскости са гипсови плоскости, 
чиято площ и надлъжни кантове са облицовани с 
плътно прилепващ специален картон. 
Обозначение: синьо отпечатан текст на гърба 
Приложение: Изграждане на преградни стени, 
окачени тавани, предстенни обшивки, 
предварително подготвени строителни елементи 
върху конструкция от метални профили; също и за 
полагане като суха мазилка за стени при 
използване на лепило на гипсова основа. 

 
Дебелина:12,5 mm, 15 mm,  
Ширина: 1200 mm 
Дължина: 2000, 2500, 2600, 
2700, 2800, 3000 mm 
Опаковка: 60/45 бр./ палет 

 

Импрегнирана гипскартонена плоскост – тип Н2 

 

 
Гипскартонени плоскости, чиято гипсова сърцевина 
е специално имрегнирана срещу поглъщане на 
влага. 
Обозначение: синьо отпечатан текст на гърба и 
оцветен в зелено картон от предната и задната 
страна. 
Приложение: Строителни плоскости за влажни 
помещения – като например бани и тоалетни в 
жилищни и обществени сгради. 

 
Дебелина:12,5 mm, 15 mm 
Ширина: 1200 mm 
Дължина: 2000, 2500, 2600, 
2800, 3000 mm 
Опаковка: 60/40 бр./ палет 

 

http://new.gsstroimarket.bg/files/thumb8_f61f66c5f36e307e41f22c09105962fa.j
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Гипсфазернa плоскост Vidiwall HI 

 

 
Гипсфазерните плоскости на Кнауф са произведени 
от висококачествен печен гипс и целулозни влакна 
от избрани видове стара хартия. 
Повърхностно - високо импрегнирани. 
Обозначение: синьо отпечатан текст на гърба и 
оцветена в синьо повърхност от предната и задната 
страна. 
Приложение: Строителни плоскости подходящи за 
фасадни системи в жилищни и обществени сгради. 

 
Дебелина:12,5 mm 
Ширина: 1200, 1245, 1250 
mm 
Дължина: 2000, 2500, 2600, 
2750, 3000 mm 
Опаковка: 40 бр./ палет 

 
Шпакловъчни маси и грундове 
 

Knauf Унифлот импрегниран 

 

 
Кнауф Унифлот импрегниран е шпакловъчна смес, 
която се използва за шпакловане на фуги в сухото 
строителство. Тази специална прахообразна 
гипсова смес  съдържа полимерни добавки, които й 
придават изключителни качества. Използва се за 
ръчно шпакловане на гипскартонени плоскости със 
заоблини или прави кантове и гипсфазерни 
плоскости Vidiwall/Vidifloor във влажна среда. 

 
Опаковка: 5/25 kg. / торба 
 
 

 
 Knauf Фугопълнител лек 

 

 
Knauf Фугопълнител лек е прахообразен материал, 
съставен от гипс и полимерни добавки. Използва за  
ръчно шпакловане с хартиена лента на фуги при 
гипскартонени плоскости 

 
Опаковка: 5/25 kg. / торба 
 
 

 

Лепило за лепене на плоскости от минерална (каменна и стъклена) вата 

 

 
Висококачествена лепило-шпакловъчна смес за 
лепене на плоскости от минерална (каменна и 
стъклена) вата и за изработване на армирана 
шпакловка върху тях с вградена в нея 
стъклотекстилна мрежа. Сместа има отлично 
сцепление към всички видове минерални основи и 
осигурява изключително здраво залепване на 
ватата към тях. Разтворът е силно паропропусклив 
и устойчив на замръзвания и температурни 
промени.  

 
Опаковка: 25 kg. / торба 
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Хартиена фугопокривна лента 

 

За усилване на вътрешни фуги и стабилизиране и 
избягване на образуване на пукнатини. Основата 
трябва да бъде здрава, суха, чиста от прах и 
мазнини. Кантовете на отрязаните повърхности 
трябва да бъдат грундирани с Knauf Tiefengrund 

Ширина: 50 mm 
Дължина: 23, 75, 150 m 
 

 

Knauf Стъклофазерна фугопокривна лента 

 

За усилване на вътрешни фуги и стабилизиране и 
избягване на образуване на пукнатини. Основата 
трябва да бъде здрава, суха, чиста от прах и 
мазнини. Кантовете на отрязаните повърхности 
трябва да бъдат грундирани с Knauf Tiefengrund. 
Подходяща за обработка с всички шпакловъчни 
материали на Кнауф. 

Ширина: 50 mm 
Дължина: 25 m 
 

 

Knauf Самозалепваща фугопокривна лента 

 

За усилване на вътрешни фуги и стабилизиране и 
избягване на образуване на пукнатини. 
Самозалепващата фугопокривна лента улеснява 
шпакловането на фугата. Основата трябва да бъде 
здрава, суха, чиста от прах и мазнини. Кантовете на 
отрязаните повърхности трябва да бъдат 
грундирани с Knauf Tiefengrund 

Ширина: 50 mm 
Дължина: 20 и 90 m 
 

 

Knauf AQUAPANEL фугопокривна лента 10 cm 

 

За усилване на външни фуги при Vidiwall HI 

в комбинация с Унифлот 

 

Ширина: 100 mm 
Дължина: 50 m 
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Паропреграда  

 

 
Висококачествено полиетилиеново фолио. Прилага 
се като паропреграда и херметична повърхност 
според DIN 4108 част 3 и 7, SIA 180, ÖNORM B 
8110-2, EnEV и ETAG 007 
 

 
 
Дебелина:0,2 mm 
Ширина: 4 m 
Дължина: 25 m 
λ = 0,17 W/mK 
c = 0.01 J/kg/K 
Sd = 100 m 

 
 
 
 
 
Самозалепваща лента  

 

 
Самозалепваща лента за залепване на 
припокриванията на вътрешната паропреграда. 

 
Дебелина:0,35 mm 
Ширина: 60 mm 
Дължина: 40 m 
 

 
Самозалепващ се маншет LDS  

 

 
Самозалепващ маншет за осигуряване на 
перфектно уплътнение при преминаване на 
тръби и инсталации през паропрегради. 

 
Дебелина:0,28 mm 
Ширина: 150 mm 
Дължина: 150 m 
Отвори: до 35 mm 
 

 

Паропропусклива мембрана  

 

 
Еднослойна мембрана с висока 
паропропускливост, предназначена за покриване 
на стени. Предпазва стените от вятър, дъжд и 
влага.  

 
 
Дебелина:0,2 mm 
Ширина: 1,5 m 
Дължина: 50 m 
Ρ = 150 g/m2 
λ = 0,27 W/mK 
c = 0.01 J/kg/K  

Sd = 0.04 m 
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Самозалепваща лента  

 

 
Самозалепваща лента за залепване на 
припокриванията на външна паропропусклива 
мембрана. 

 
Дебелина:0,37 mm 
Ширина: 60 mm 
Дължина: 40 m 
 

 
 
 
 
Кит за преградни стени 

 

 
Уплътняващ кит Кнауф представлява дисперсионна 
паста, предназначена за уплътнение между 
металните профили на щендерната конструкция и 
стоманобетонната конструкция на сградата. 

 
Опаковка: 550 ml 
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Крепежна техника 
 
Knauf рапиден винт TN стандартен за гипскартонени плоскости 

 

 
Рапиден винт за гипсокартонени плоскости.  
Дължина 25 mm за първи слой гипскартонена 
плоскост. 
Дължина 35 mm за втори слой гипскартонена 
плоскост. 

 
Диаметър: 3,5 mm  
Дължина: 25 и 35 mm 
Опаковка: 1000 бр./кутия 
 

 
Knauf самонарезен винт TВ за гипскартонени плоскости 

 

 
Самонарезен винт за гипскартонени плоскости.  
 

 
Диаметър: 3,5 mm 
Дължина: 25, 35, 45 mm 
Опаковка: 1000 бр./кутия 
 

 
 
Винт Knauf AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 25 за гипсфазерни плоскости 

 

 
Висококачествен винт за бързо и надеждно 
закрепване на гипсфазерни плоскости Vidiwall HI. 
Подходящ за: вътрешни и външни стени и тавани. 

 
Дължина: 25 mm 
Опаковка: 1000 бр./кутия 
 

 
 
Винт Knauf AQUAPANEL® Maxi Schraube SB 25 за гипсфазерни плоскости 

 

 
Висококачествен, самонарезен винт за бързо и 
надеждно закрепване на гипсфазерни плоскости 
Vidiwall HI. Подходящ за: интериорни и външни 
стени и тавани. 
 
 

 
Дължина: 25 mm 
Опаковка: 250 бр./кутия 
 

 
 

http://www.gsstroimarket.bg/files/thumb8_c6122f16a559786f2aa7780272f7b3c4.j
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Knauf винт за ламарина LN 3.5х 9 mm 

 

 
Висококачествен винт за бързо и надеждно 
закрепване.  

 
Дължина: 9 mm 
Диаметър: 3,5 mm  
Опаковка: 1000 бр./кутия 
 

 

Knauf самонарезен винт за ламарина LB 4.8х 16 mm 

 

 
Висококачествен винт за бързо и надеждно 
закрепване на UA 100 и UA 75 профили.  
 
 

 
Дължина: 16 mm 
Диаметър: 4,8 mm  
Опаковка: 100  бр./кутия 
 

 

Knauf самонарезен винт LB 4.2х 13 mm 

 

 
Висококачествен винт за бързо и надеждно 
закрепване към стоманени детайли с дебелина на 
стената до 2 mm.  

 
Дължина: 13 mm 
Диаметър: 4,2 mm  
Опаковка: 100 бр./кутия 
 

 

 

Стоманен акериращ дюбел-пирон Knauf 

 

 
Анкериращ дюбел-пирон за бързо и надеждно 
закрепване на метални профили към 
стоманобетонна конструкция.  

 
Диаметър: 6,0 mm  
Дължина: 35 mm 
Опаковка: 100 бр./кутия 
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Дюбел за топлоизолация 

 

 
Пластмасов дюбел с интегриран поцинкован винт и 
затваряща се капачка за дърво и метални листове с 
дебелина до 0,75 mm. Затварящата капачка 
предотвратява топлопреминаването.  

 
Дължина: 60 - 310 mm 
Дължина на дюбелиране: 
35 – 285 mm 
 

 

Дюбел за анкериране в топлоизолационната система 

 

 
Дюбели за анкериране на леки строителни 
елементи в измазани и неизмазани 
топлоизолационни системи. Област на приложение: 
ETICS – топлоизолационна система, 
Електроинсталации, Климатехника, Акустична 
техника. За да бъде избегнато проникване на вода 
в топлоизолационната система се препоръчва след 
монтаж фугата да бъде уплътнена. 

 
Дължина: 50 - 90 mm 
Дължина на дюбелиране: 
50 – 90 mm 
 
 

 

Грунд за мазилка Knauf 
 

 

 
Подходящ за грундиране на фасадни гипсфазерни 
плоскости, преди поставяне на топлоизолационна 
система. 

 
Опаковка: бака 20 kg  
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Профили и аксесоари за монтаж 

 

Knauf CW профил 100 mm 

 

 
Стоманени, тънкостенни профили, студено 
формовани от горещо поцинкована лента от мека 
стомана. Използват се за вертикална връзка между 
UW – профили. 

 
Дебелина:0,60 mm 
Ширина: 100 mm 
Височина: 50 mm 
Дължина: 2500 - 6000 mm 
Тегло: 0,9 kg/m 
Опаковка: 8/80 бр./връзка 

 

Knauf UA профил 100 mm 

 

 
Стоманени, усилващи профили, студено 
формовани от горещо поцинкована лента от мека 
стомана. Използват се за вертикална връзка между 
UW – профили.  

 
Дебелина:2.0 mm 
Ширина: 100 mm 
Височина: 40 mm 
Дължина: 3000 - 6000 mm 
Тегло: 2,4 kg/m 
Опаковка: 4 бр./връзка 

 

Knauf UA профил 75 mm 

 

 
Стоманени, усилващи профили, студено 
формoвани от горещо поцинкована лента от мека 
стомана. Използват се за вертикална връзка между 
UW – профили.  

 
Дебелина:2.0 mm 
Ширина: 75 mm 
Височина: 40 mm 
Дължина: 3000 - 6000 mm 
Тегло: 2,15 kg/m 
Опаковка: 4 бр./връзка 

 

Knauf UW профил 100 mm 

 

 
Стоманени, тънкостенни профили, студено 
формовани от горещо поцинкована лента от мека 
стомана. Използват се за закрепване към 
хоризонтални стоманобетонни елементи 

 
Дебелина:0,60 mm 
Ширина: 100 mm 
Височина: 40 mm 
Дължина: 3000 mm 
Тегло: 0,8 kg/m 
Опаковка: 8/80 бр./връзка 
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Knauf пета за връзка на CW / UA профили 100 mm 

 

 
Стоманени, горещопоцинковани ъгли (винкели). 
Използват се за връзка между UW/ CW/UA– 
профили.  

 
Дебелина:2.0 mm 
Ширина: 95 mm 
 

 
 
Минерални вати 
 

Каменна минерална вата  

 

 
Kомпактна плоча от минерална. Продуктът е 
негорим, устойчив на високи температури, 
водоустойчив, устойчив на стареене и химически 
неутрален. Продуктът е предназначен за контактни 
фасади. 

 
Дебелини: 
50,80,100,120...220 mm 
Ширина: 600 mm 
Дължина: 1000 mm 
λ = 0,035 W/mK 
Плътност: 60 kg/m³  

 

Стъклена минерална вата 

 

 
Изолационен материал от минерални фибри на 
основата на стъкло с ECOSE® Technology, 
предназначена за приложение на външни стени, 
като термоуплътнител поставен от вътрешната 
страна на външни облицовъчни конструкции. 

 
Дебелина: 100 mm 
Ширина: 600 mm 
Дължина: 1350 mm 
λ = 0,032 W/mK 
Плътност: 30 kg/m³ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖ 
 

 

 

14 

Плоскости от полистирен 
 

Екструдиран полистирен ХPS  

 

 
ХPS изолационна плоча за топлоизолационна 
система ETICS от полистирол. Намира приложение 
при изолиране на фасадни системи - цокли. 
Подходящият избор на дебелина зависи от 
желание за постигане на определен стандарт на 
енергийна ефективност на сградата. 

 
Дебелина: 60 - 220 mm 
Ширина: 500 mm 
Дължина: 1000 mm 
μ = 80/200 
λ = 0,035 W/mK 
Плътност: 35 kg/m³ 
 
 

 

Експандиран полистирен ЕPS  

 

 
ЕPS изолационна плоча за топлоизолационна 
система ETICS от полистирол. Намира приложение 
при изолиране на фасадни системи. Подходящият 
избор на дебелина зависи от желание за постигане 
на определен стандарт на енергийна ефективност 
на сградата. 

 
Дебелина: 60 - 220 mm 
Ширина: 500 mm 
Дължина: 1000 mm 
μ = 80/200 
λ = 0,035 W/mK 
Плътност: 35 kg/m³ 
 
 

 
 
Транспорт и складиране 
 

 

 

Когато гипскартонените и гипсфазерни плоскости се носят на ръка, 
това трябва да става във вертикално положение. Транспорт на 
палетирани плоскости трябва да се извършва посредством мотокар 
или кран. При опериране с плоскостите трябва да се внимава, да не 
бъдат наранени ъглите и кантовете им. Преди обръщането на 
плоскостите в хоризонтално положение, те трябва да бъдат 
поставени по надлъжния си ръб. 

 

При транспортиране на плоскостите с мотокар или транспалетна 
количка, те трябва да бъдат поставени на дървени палети или на 
дървени летви, като разтоянието между тях е около 25 cm. 
Носимоспособността на дървените палети трябва да бъде 
съобразена с теглото на товара. 
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Плоскостите трябва да бъдат предпазвани от влага и климатични 
влияния преди монтажа им. В случай на навлажняване, те трябва 
да бъдат поставени в хоризонтално положение, в контакт с въздуха 
от двете старни до изсушаването им. 

 

Преди монтаж плоскостите трябва да се напаснат към 
температурата и влажността на околната среда. При монтаж не 
бива температурата да пада под + 10°С. Същото важи и за 
полагане на лепило-шпакловъчните смеси и мазилки. Монтажът на 
външните системни стени Vidiwall HI W 333 трябва да се осъществи 
след готов покрив на сградата за да се предотвратят евентуални 
климатични влияния върху елементите на стената. 
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МОНТАЖ 
Указания за монтаж при стоманобетонна конструкция 
Позициониране на външната стена W 333 

Преди да започне монтажът на елементите, 

се проверява да няма замърсявания на 

опорните конструкции и елементите.  

Проверява се точността на строителната 

конструкция – отклоненията от равнинност 

по вертикала и хоризонтала на етажните 

плочи и колоните, които трябва да

съответстват на  Наредба № 3 за контрол и 

приемане на бетонни и стоманобетонни 

конструкции, изм. ДВ 53 11.06.1999.  

 

При готовите конструкции на контрол 

подлежат проектните размери и положения. 

Когато в проекта няма конкретно 

предписани допустими отклонения, се 

спазват стойностите по следната извадка от  

таблицата за допустими отклонения в 

стоманобетонните конструкции (Таблица 1)

№ Наименование на отклонението 
Допустимо 
отклонение 

1. 
Отклонение на плоскостите и линиите на тяхното пресичане спрямо вертикалата или 
от проектния наклон по цялата височина на конструкцията: 

  

a за фундаменти 20 mm 

б за стени и колони, поддържащи монолитни подови и покривни конструкции 
15 mm 

в за стени и колони, поддържащи сглобяеми гредови конструкции 10 mm 

г за стени на греди и съоръжения, изпълнени 1/1000 от h, с едроразмерен кофраж 
1/1000 h, но не 

повече от 50 mm 

Таблица 1: Извадка на допустимите отклонения от Наредба № 3 за контрол и приемане на бетонни и 
стоманобетонни конструкции 

Фигура 1: Стоманобетонна конструкция на сграда 
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Точността на стоманобетонната конструкция 

налага да изберем  позициониране на 

външната стена W 333 по указания по-долу 

начин, илюстриран на  фиг 2. и фиг. 3 

Външната страна на гипсфазерната плоскост 

на W 333 се разполага в една равнина с 

външната повърхност на стоманобетонните 

колони и етажни плочи на конструкцията на 

сградата, като по този начин затваря всяко 

отделно образувано поле по фасадата. 

Системната външна стена W 333 лежи 

(отвън, без топлоизолацията ETICS) в 

идеалната равнина на стоманобетонната 

конструкция на сградата, като неравностите 

в тяхната повърхност се измазват с мазилка 

за изравняване, когато става въпрос за 

образувани кухини.  

 

При изпъкнали участъци на 

стоманобетонната конструкция, те трябва 

да се изравнят с идеалната равнина, чрез 

изкъртване, така че топлоизолацията да 

запази своята дебелина. В противен случай 

има опасност от прекалено изстудяване на 

стената и образуване на конденз по 

вътрешните повърхности. (фиг. 3). 

 

Топлоизолационната финишна система ETICS 

се полага върху външната повърхност на  

стоманобетонните елементи на сградата и 

лицето на гипсфазерната плоскост на 

ограждащите външни стени.  Дебелината на 

топлоизолацията е предмет на  допълнително 

топлотехническо изчисление и се определя в 

зависимост от стандарта за енергийна 

ефективност на сградата.             

 

 

Фигура 2: Позициониране на външна стена W 333  
спрямо стоманобетонната конструкция 

Фигура 3: Позициониране на външна стена W 333 
спрямо хоризонтални стоманобетонни елементи 
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Метална конструкция на  външната стена W 333                                           

 

Контурите на бъдещата стена се очертават 

върху стоманобетонната конструкция. 

Преди първоначалното фиксиране на 

профилите UW 100 и СW 100 върху 

контактната с бетона плоскост на 

профилите, се нанасят двe успоредни 

ивици кит за преградни стени на Кнауф в 

улеите на профила (на разстояние поне 4 

cm един от друг)  с диаметър поне 8 mm за 

надеждно уплътняване по периферията - 

фиг. 4. При по-големи неравности на 

основата тя се шпаклова предварително за 

изравняване с подходящ за целта 

материал.  

 

 

Хоризонталните UW 100 профили в горната 

и долна част на стената се закрепват 

първоначално в минимум три точки към 

стоманобетонните елементи чрез стоманени 

пирони, напр.  посредством газов пистолет. 

Вертикалните окрайчващи СW 100 профили 

се закрепват   през максимум 50 cm в 

минимум три точки чрез стоманени дюбели. 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 4: Маркиране оста на бъдещата стена и 
нанасяне на уплътнителна паста 

Фигура 5: Позициониране  и монтаж към 
стоманобетонната плоча на хоризонталните UW-
профили 
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Монтажът в долния и горния край на СW 

100  - профилите към етажните 

стоманобетонни плочи през UW 100 -  

профилите става посредством винкел 

(пета) за UA/CW и стоманен дюбел. 

Закрепване на  СW 100  - профила към 

винкела се извършва чрез минимум 2 бр. 

самонарезен винт Кнауф LB 4,2 x 13 mm. 

При установяване на отклонения в 

геометрията на стоманобетонната 

конструкция, трябва да бъде намерено 

техническо решение, осигуряващо 

статически сигурна  връзка с W 333. 

Системните решения на Кнауф предлагат 

няколко варианта за подобни връзки. (фиг.6 

и 7). 

На фиг. 6 е разгледан вариант с отклонение 

в геометрията по-малко от 1/3 от ширината 

на UW 100 или 33 mm, между равнината на 

гипсфазерна плоскост - Vidiwall HI и челото 

на хоризонталната междуетажна 

стоманобетонна плоча. 

Закрепването на връзката става 

посредством стоманен дюбел, който 

укрепва хоризонталния   UW 100 профил 

към стоманобетонната плоча, точно както 

се изпълнява основния детайл. В 

образуваното пространство между челото 

на стоманобетонната плоча и 

гипсфазерната плоскост - Vidiwall HI се 

поставя минерална вата, така че да  се 

увеличи топлоизолационният слой и по този 

начин се намали влиянието на топлинния 

мост в детайла. 

 

При  вариант с отклонение в геометрията 

по-голямо от 1/3 от ширината на UW 100 

или 33 mm (фиг.7), за осигуряване 

статиката на връзката се използва Г-

образен стоманен винкел, който се 

Фигура 6: Монтаж на W 333  при отстояние ≤ 1/3 а, (a 
– ширина на UW профила) между равнината на 
Vidiwall HI и челото на стоманобетонната плоча  

Фигура 7: Монтаж на W 333  с отстояние ≥ 1/3 а ≤1/2 
а, между равнината на Vidiwall HI и челото на 
стоманобетонната плоча 
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дюбелира с едното си рамо към челото на 

стоманобетонната конструкция. Другото 

рамо на стоманения винкел играе ролята 

на опора на хоризонталния   UW 100 

профил на W 333. Празнината се запълва  

с фасадна топлоизолация. 

Във фасадно поле без отвори за врати или 

прозорци, между хоризонталните UW 100 - 

профили  се подреждат вертикални СW 

100  - профили съответстващи на  растера 

(междуосово разстояние), зададен в 

конструктивния проект на сградата. 

Вертикалните СW 100 профили се 

разполагат на проектното им 

местоположение, като се фиксират в 

долния край, чрез щанц-клещи. С нивелир 

или лазер се изправят отделните CW 

профили (фиг. 8). 

 

 

В ъгловите зони на сградата, в зависимост 

от ветровото натоварване, определено в 

конструктивния проект на сградата, 

основният растер на СW 100 - профилите 

може да бъде сгъстен. Този подход води 

нерядко до технологични трудности при 

монтажа на външната стена. Изпълнението 

на тези зони е възможно чрез сдвояване на 

профилите гръб към гръб (фиг. 9), със 

запазване на основния растер. 

Сдвояването на профилите става с 

минимум 3 бр. винтове Кнауф LN 3,5 x 9 

mm през 0,50 сm. 

 

 

 

 

Фигура 8: Фиксиране на вертикалните профили 
спрямо растера зададен в проекта. 

Фигура 9: Сдвояване на вертикалните профили в 
зони с повишено ветрово натоварване 
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При отвори за врати или прозорци в 

съответното фасадно поле се игражда 

помощна конструкция. Тя се изгражда с 

помощта на  UA 100 – профили, които се 

поставят по  периферията на отвора. 

Връзката между вертикалните и 

хоризонталните UA 100 – профили, както и 

между тях и UW – профилите се 

осъществява чрез стоманени пети и по два 

самонарезни винта Кнауф LB 4,2 x 13 mm в 

мястото профил/пета. Във всяко място за 

свързване към стоманобетонните елементи 

се използва стоманен дюбел – по един на 

пета при прозорци и по два на пета при 

врати. (фиг. 10). 

 

 

 

 

Растерът на верикалните сдвоени СW 100 – 

профили се запазва и в областите под и 

над отвори за прозорци/врати (фиг. 11), 

като закрепването им към металната 

конструкция се изпълнява по описания вече 

начин.  

Алтернативен вариант на помощна 

конструкция за прозорци/врати е 

изграждане на самостоятелна конструкция 

от заварени стоманени профили, 

горещопоцинкована (фиг. 10). 

 

 

 

 

Фигура 10: Схема за укрепване на прозоречен отвор 

Фигура 11: Конструкция под отвор за прозорец –при 
големи и тежки прозорци - UA вместо CW профил 
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При едрогабаритни прозорци и врати се 

налага предварително оразмеряване и 

усилване на помощната конструкция.  

Обследване на конструкцията чрез 

методите на строителната статика показва 

значително повишаване на устойчивостта 

чрез сдвояване на UA 100  и UА 75 – 

профили (фиг. 12) 

При вертикални профили UА 100 около 

отвори за врати това усилване се извършва 

винаги, независимо от размера и теглото на 

вратата. 

                                                                              

 

 

 

 

 

За улеснение при монтажа на обекта, двата 

профила UA се сдвояват предварително 

чрез свързването им със самонарезен винт  

Кнауф LB 4,8 x 16 mm (2 бр. отляво и 

отдясно на всеки 3 стъпки на 

перфорацията), както е показано на фиг. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 13: Усилване (сдвояване) на UW 100 и UW 75 - 
профили 

Фигура 12: Схема на усилване  (сдвояване) на UW 100 и 
UW 75 - профили 

Фигура 14: Усилване (сдвояване) на UW 100 и UW 75 - 
профили 
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Хидроизолационна / паропропусклива мембрана 

Хидроизолационната паропропусклива 

мембрана (например LDS 0.04 на Knauf 

Insulation) има за цел защита от 

неконтролируем въздушен поток и 

проникване на влага отвън, като 

едновременно позволява свободното 

елиминиране на евентуална влага от 

вътрешността на външните стени.  

За да се осигури ефективно действие, тя се 

поставя между металната конструкция и 

външната обшивка от гипсфазерни 

плоскости Vidiwall HI, като монтажът трябва 

да започне от долната част на всяко поле 

от стената W333 (фиг. 14). По периферията 

на всяко поле мембраната трябва да 

застъпва бетона около 5 сm от ръба на 

стената. Следващите слоеве се закрепват, 

така че припокриването върху предния слой 

да е поне 15 сm.   

Да се избягват вертикални снадки! Ако това 

се наложи, то  в местата на вертикално 

припокриване (ок. 100 mm) двете части се 

залепват по цялата дължина с универсална  

залепваща лента (например LDS Solifit на 

Knauf Insulation). Мембраната  се залепва 

плътно към стоманобетона с 

уплътнител/лепило с диаметър на ивицата 

около 5 mm, като след монтажа на 

плоскостите Vidiwall HI излишната лента се 

изрязва. 

Всякакви застъпвания, повреди или 

скъсвания се обработват със залепваща 

лента. 

Около отворите за врати и прозорци 

хидроизолационната паропропусклива 

мембрана се монтира на следните стъпки: 

 

Фигура 15: Поставяне на хидроизолационна 
паропропусклива мембрана 

Фигура 16: Залепване и уплътняване на 
хидроизолационна паропропусклива мембрана към 
стоманобетонната конструкция 
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Стъпка 1     

Вертикалните поли на мембраната се загъват 

към отвора и се отрязват в задната страна на 

профила, като се фиксират с 

уплътнител/лепило (фиг. 16). 

 

 

 

 

 

Стъпка 2 

По горната страна на отвора се укрепва със 

залепваща лента и уплътнител/лепило 

допълнителна ивица  от мембраната  с поне 

15 cm застъпване към следващия слой (фиг. 

17).  

           

 

Фигура 17: Осигуряване на плътност на 
страниците на отвор за прозорец 

Фигура 18: Осигуряване на плътност на горния кант 
на отвор за прозорец 

Фигура 18: Поставяне на втори слой от 
хидроизолационната паропропусклива мембрана 
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Стъпка 3 

Около отворите за прозорци 

хидроизолационната паропропусклива 

мембрана се монтира, като отдолу се 

изрязва наравно с отвора. 

По долната страна на отвора се монтира с 

лепенки допълнителна ивица от мембраната 

(LDS 0.04) с min 15 cm застъпване отвън и 

завърваща в задния край на отвора (фиг.19). 

 

 

 

 

 

Стъпка 4 

Усилване на  ъглите на отвора с универсална 

залепваща лента, (например LDS Solifit на 

Knauf Insulation) под 45º както е показано на 

фиг. 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 19: Уплътняване на долния кант на отвора 
за прозорец 

Фигура 20: Усилване на мембраната в ъглите на 
отвора 
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Монтаж на топлоизолация между металните профили в стената W 333  

Минералната вата се монтира  спазвайки 

следните стъпки в технологичния процес   

 

Стъпка 1 

Минералната вата се нарязва със 

специален нож за вата с около 20 mm  по-

голяма ширина от растера на щендерната 

конструкция с цел добро уплътняване на 

пространствата между профилите.  

 

 

 

 

Стъпка 2 

В кухините, образувани от съседни профили 

на стената се монтира минералната вата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 22: Поставяне на минерална вата в 
щендерната конструкция 

Фигура 21: Подготовка на топлоизолацията  
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Стъпка 3 

Плътен монтаж на минералната вата в 

междините на металната конструкция 

осигурява необходимите топлотехнически 

характеристики на външната стена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монтаж на паронепропусклива мембрана (Пароизолация) 

Пароизолацията е важна част от 

концепцията на външните системни стени 

на Кнауф. Представлява специално 

фолио, коeто предотвратява дифузията 

както на водна пара, така и на въздух от 

помещенията на сградата  в 

топлоизолационните слоеве на 

ограждащата конструкция. Основната 

задача на тази мембрана е да предпазва  

образуването на конденз във вложената 

минерална вата. 

По правило пароизолацията се поставя от 

вътрешната страна на външната стена, 

това означава между отопляемия обем на 

помещенията и топлоизолационния слой 

(фиг.24). 

 

 

Фигура 23: Правилно уплътнена минерална вата към 
металната конструкция 

Фигура 24: Поставяне на пароизолация 
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Паронепропускливата мембрана се поставя 

на хоризонтални ивици, започвайки отдолу 

нагоре и се прихваща със залепваща лента. 

Застъпва се поне 15 cm към предходната 

ивица, и съединението се залепва по цялата 

дължина с универсална залепваща лента 

(LDS Solifit на Knauf Insulation), така че да се 

осигури перфектното уплътнение. (фиг.25). 

Да се избягват вертикални снадки! Ако това се 

наложи, то  в местата на вертикално 

припокриване (ок. 100 mm) двете части се 

залепват по цялата дължина с универсална  

залепваща лента (LDS Solifit на Knauf 

Insulation). 

 

 

 

 

 

Мембраната трябва да излиза поне 5 сm 

извън периферията на стената. Залепва се 

плътно към стоманобетона с 

уплътнител/лепило с диаметър на ивицата 

около 5 mm, като след монтажа на 

гипскартонените плоскости излишната 

лента се изрязва. 

 

 

 

 

 

 

Фигура 25: Застъпване на пароизолацията 

Фигура 26: Залепване на паронепропускливата 
мембрана към стоманобетонни елементи 
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Усилване на  ъглите на отвора с 

универсална залепваща лента (LDS Solifit 

на Knauf Insulation).  

Всякакви припокривания, повреди или 

скъсвания се обработват със залепваща 

лента (LDS Solifit на Knauf Insulation). 

 

 

 

 

 

 

 

Облицовка на външната стена W 333      

Гипсфазерните плоскости Vidiwall HI с 

дължина, кратна на растера на металните 

профили, се монтират от външната страна 

на конструкцията, като дългата страна се 

поставя хоризонтално. Захващат се към 

всички профили, като се оставя монтажна 

фуга между отделните плоскости 5 – 7 mm, 

чрез рапидни винтове през 25 сm;   

AQUAPANEL MAXI SN  25 mm (към профили 

CW, UW-дебелина ламарина до 0,7 mm) и 

AQUAPANEL MAXI SВ  25 mm (към профили 

UА/други - дебелина ламарина до 3,00 mm).  

 

 

 

 

 

Фигура 27: Усилване на мембраната в ъглите на 
отворите 

Фигура 28: Монтаж на гипсфазерни плоскости 
Vidiwall HI 
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Отрязаните кантове на гипсфазерните 

плоскости Vidiwall HI и зоните на завинтване 

се обработват с импрегниращ разтвор. 

Фугите между плоскостите се запълват с 

Uniflott импрегниран и се армират с  лента за 

фуги AQUAPANEL 10 cm. С импрегниран 

Uniflott се запълват и местата на завинтване. 

(фиг. 28 и 29) 

 

     

 

       

 

 

Монтаж на дограма 

Дограмата се монтира за предпочитане 

преди запълване на  стената с минерална 

вата и облицовката с гипскартон. 

Външната страна на профила  на рамката 

на дограмата се монтира в една равнина с 

външната страна на плоскостите Vidiwall HI 

и се закрепва в необходимия брой точки 

спрямо указанията на производителя. 

Пример за разпределение на точките на 

укрепване е даден на фигура 30.  

Дограмата се закрепва директно към 

отвора, образуван от помощната 

конструкция (UA профили или заварена 

стоманена конструкция), който е съобразен 

с монтажната хлабина, изисквана от 

производителя на дограмата.

Фигура 29: Фугиране  с Uniflott 

Фигура 30: Разстояние между точките на закрепване 
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За избора на правилните крепежни 

елементи определяща е конкретната 

строителна ситуация.  

За да се осигури конструкцията на 

натоварване от вятър, собствено тегло и 

хоризонтално и вертикално динамично 

натоварване, трябва да се използват 

подходящи крепежни елементи. 

Надежден вариант за монтаж е чрез 

закрепване на дограмата с котви и 

самонарезни винтове към нещанцования 

вътрешен край на профилите UA 100 или 

към  заварената помощна конструкция 

(Фиг.31). Този начин на укрепване 

осигурява цялост на рамката на дограмата 

и не води до разпробиване на 

армировъчната камера. 

                                                                                    

 

 

Закрепване може да се изпълни и през 

рамката на дограмата посредством болт, 

шайба и самозаконтряща гайка (Фиг.32), 

като последните две са откъм кухото 

пространство на стената при профили UA 

100 или посредством   самонарезни 

винтове към  заварената помощна 

конструкция.  При този вид на укрепване 

армировъчната камера би следвало да се 

уплътни дълготрайно откъм входа на 

закрепващите болтове. 

Полиуретанова пяна, силикон и други 

уплътняващи и изолиращи материали не 

са закрепващи средства според 

съвременните методи на техниката! 

 

 

Фигура 312: Монтаж на дограма с болтове – 
хоризонтален разрез 

Фигура 301: Монтаж на дограма с котва - 
хоризонтален разрез 

! 
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Монтажът на дограмата в долния край на 

отвора се извършва посредством монтажен 

профил. Основната функция която 

изпълнява е безпробивно укрепване на 

касата към кутията от стоманените профили. 

Допълнително се улеснява монтажът на 

вътрешна подпрозоречна дъска и външна 

подпрозоречна пола.  

Три основни изисквания обуславят 

изграждането и уплътняването на 

монтажната фуга между отвора за 

дограмата и рамката на дограмата:  

Вътрешна страна: Въздухонепроницаемост - 

универсална залепваща лента, (напр.  LDS 

Solifit на Knauf Insulation) 

Сърцевина: Топло- и звукоизолация - ленти 

от минерална вата или UV- устойчив 

материал 

Външна страна: Защита от климатични 

влияния – паропропусклива залепваща лента 

(напр.  LDS Solitop на Knauf Insulation) 

 

Ако прозорецът се монтира свързан с кутия 

за щори, закрепването към системната стена 

Кнауф Vidiwall HI W 333 е предмет на 

допълнителни конструктивни мерки. В общия 

случай това става посреством специални за 

целта усилени крепежни елеманти.  

Задължително трябва да се спазват 

указанията на системния производител на 

прозоречни системи. 

 

 

 

Фигура 33: Монтаж на дограма с монтажен профил – 
вертикален разрез 

Фигура 34: Монтаж на дограма с кутия за щори  – 
вертикален разрез 
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Вътрешна облицовка на външната стена W 333      

 

Отвътре външната стена се облицова с 

два слоя гипскартонени плоскости, 

разположени вертикално (растерът на 

профилите CW100 – кратен на 120 cm), 

чрез рапидни винтове за гипскартон TN 3,9 

х 25 mm към профили CW/UW – дебелина  

ламарина до 0,7 mm и рапидни винтове за 

гипскартон TB 3,9 х 25 mm към профили 

UA/други – дебелина ламарина до 3,00 mm 

през 50 сm. Фугите се шпакловат, качество 

Q1 (виж W11 и W62 - техн. проспект). 

Вторият слой гипскартонени плоскости се 

монтира с разминаване на вертикалните 

фуги спрямо първия слой и специален 

разкрой около отворите (без фуги в 

ъглите) чрез рапидни винтове за 

гипскартон TN 3,9 х 35 mm към профили 

CW/UW – дебелина ламарина до 0,7 mm 

и рапидни винтове за гипскартон TB 3,9 х 

35 mm към профили UA/други – дебелина 

ламарина до 3,00 mm през 25 сm. Фугите 

се шпакловат, качество минимум Q2. 

Паропреградата LDS100 

(полиетиленовото фолио) може да се 

монтира и между двата слоя 

гипскартонени плоскости, ако няма да се 

изгражда предстенна обшивка отвътре. В 

този случай връзките в местата на 

застъпване на паропреградата не е 

необходимо да се облепват по цялата си 

дължина с универсална залепваща 

лента, т. к. плътността се осигурява от 

притискането между двата слоя 

гипскартон.  

 

 

Фигура 35: Облицовка от гипскартонени плоскости 

Фигура 32: Обработка на фуги на гипскартонени 
плоскости. Качество Q1- в ляво и качество Q2 – в 
дясно 
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Оформяне на отвор около дограма 

Паропреградата LDS100 (полиетиленовото 

фолио) се изрязва, като се оставя ок. 20 cm 

припокриване на отвора за дограмата. В 

ъгъла на рамката на дограмата, се разрязва 

мембраната под 45º на ок. 2 cm до точката, 

където се срещат хоризонтална и 

вертикална ивица гипскартон (фиг. 37). В 

това място ъгълът се подсилва с парче 

универсална залепваща лента, напр. LDS 

Solifit на Knauf Insulation под 45º. 

Двете вертикални и горната/долната страна 

на отвора за прозорец или врата се 

оформят с ивици гипскартон (т. н. 

обръщане на отвора).  

На касата на дограмата, по линията, където 

ще опрат паропреградата и ивиците 

гипскартон,  се нанася непрекъсната ивица 

с диаметър около 5 mm уплътнител 

(лепило). Ивиците гипскартон се прилепят 

към рамката на дограмата така, че да 

притиснат паропреградата LDS100 

(полиетиленовото фолио) към рамката.  

Гипскартонените ивици се монтират чрез 

винтове или залепване, като ширината на 

всяка ивица отговаря на разстоянието 

между касата на дограмата и вътрешната 

повърхнина на облицовката.  

След монтажа на ивиците гипскартон 

излишната лента от паропреградата се 

изрязва (фиг. 38). 

Оформят се ръбовете около отворите за 

дограмата, напр.  с ъглозащитен профил/ 

лента Alux на Кнауф. Отвън рамката на 

дограмата се уплътнява към облицовката с 

гипсфазерни плоскости Vidiwall-HI (в една 

равнина) с универсална залепваща лента 

LDS Solifit на Knauf Insulation.  

   

Фигура 33: Осигуряване на въздухонепроницаемост 
при оформяне на отвора 

Фигура 348: Оформен отвор с гипскартон около 
прозорец 
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Хидроизолация на външната стена W 333 при хоризонтална връзка с балкон 

Връзките между външната стена W 333  и 

стоманобетонни плочи при балкони и 

тераси изискват специални мерки за 

хидроизолация преди монтажа на 

фасадната топлоизолационна система.  

Добрите строителни практики препоръчват 

между монтираната външна стена W 333 и 

хоризонталната бетонна част да се оформя 

5 cm холкер от хидроплътен бетон (фиг. 

39), след което се облепва/обмазва напр. с 

битумна хидроизолация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура39: Изпълнение на холкер за осигуряване на 
хидроизолация на връзката на W 333 към тераса или 
балкон. 
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Монтаж на фасадна топлоизолационна система на Кнауф 

Гипсфазерните плоскости Vidiwall HI се 

грундират с Knauf Putzgrund (грунд за 

мазилка). Лепилната смес се нанася върху 

напълно изсъхнала грундирана повърхност 

(фиг. 40). 

Оформяне на канта на цокъла се постига 

като цокълен метален профил с ширина 

равна на дебелината на 

топлоизолационните плочи. Монтира се 

водоравно върху гипсфазерните плоскости, 

като се фиксира с дюбели в зоната на 

вертикалните CW профили през около 40 

cm. Препоръчително е по цялата дължина 

на профила да се нанесе лепилна смес за 

постигане на по-добро уплътнение. 

  

 

 

 

 

Залепване(монтаж) на топлоизолационните 

плоскости (напр. фасадна минерална вата 

Knauf Insulation) трябва да става при 

условие, че минералната вата е суха и 

защитена от климатични влияния. 

Лепилната смес се нанася по цялата 

повърхност на топлоизолазионната плоча, 

като за целта се използва гребеновидна 

шпакла (1,0 см гребен). По този начин 

разтворът се разпределя равномерно  и 

създава по-добък контакт между ватата и 

гипсфазерната плоскост Vidiwall HI (фиг. 

41). 

 

Фигура 40: Грундиране на гипсфазерните плоскости 

Фигура 41: Разпределяне на лепилна смес по цялата 
повърхност на топлоизолационните плочи 
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Монтажът на топлоизолационната вата 

започва от единия от долните краища на 

сградата, като следващата плоча се 

поставя плътно до първата. Правилното 

подреждане на топлоизолацията изисква 

разминаване на фугите между отделните 

редове да бъде поне 30 cm. В ъглите на  

сградите се прави застъпване (превръзка), 

като се съблюдава дебелината на 

топлоизолационния и лепилен слой, така че 

да се получи правилен ръб и гладка 

повърхност (фиг. 42). 

 

 

 

 

Минерална вата Knauf трябва да покрива и 

стоманобетонните части на сградата. По 

този начин при съответна дебелина на 

изолацията надеждно се елиминират 

топлинните мостове по фасадата. 

Фугите на  топлоизолационните плочи не 

трябва да съвпадат с технологичните фуги. 

Всички връзки (например врати и 

прозорци), както и на по-широки фуги, 

трябва да се запълнят с предварително 

компресирана уплътнителна лента от вата, 

за избягване на топлинни мостове (фиг. 

43). 

 

 

 

 

 

Фигура 42: Превръзка под прав ъгъл на 
топлоизолационни плочи  

Фигура 43: Уплътнителна лента в проблемни зони 
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Изолационните плочи се укрепват  

допълнително, в плоскостите  Vidiwall HI 

задължително в местата, където отдолу 

има профил CW/UW (така не се разкъсва 

хидроизолационната мембрана), със 

съгласувани специални дюбели със 

стоманен винт, (напр. KNAUF РN 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимият брой дюбели се определя  индивидуално за всяка една сграда. Основните 

фактори, които оказват влияние са форма на терена, височина на сградата и скорост на вятъра. 

Принципът е: колкото е по-висока сградата, толкова е по-голям и необходимия брой дюбели. 

(табл. 2)  

 

Ветрово натоварване 
в kN/m² 

Височина на сградата/брой дюбели на  m² 

до 10 m до 18 m до 25 m 

0,5 4 6 6 

1,0 6 6 6 

1,1 6 6 6 

1,3 8 8 8 

1,5 10 10 12 

Таблица 2: Необходим брой дюбели с работно натоварване на дюбел 0,20 kN съгласно DIN 1055-4 

Фигура 44: Укрепване с дюбели на 
топлоизолационните плочи 
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По ръбовете на топлоизолационната 

обвивка се залагат 

армиращите/завършващи профили на 

KNAUF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

В ъглите на отворите за прозорци и врати 

се монтира усилваща мрежа, предпазваща 

от образуване на нежелани пукнатини.  

По вертикалните страни и горе на отвора за 

дограма и между рамката и плочите 

изолация се монтира профил с мрежа за  

дограма, който залепва плътно към 

рамката. Ако външната  подпрозоречна 

дъска се монтира след завършване на 

фасадната топлоизолация и долу на отвора 

между рамката и плочите изолация се 

монтира профил с мрежа за  дограма, който 

залепва плътно към рамката и надеждно 

хидроизолира мястото.  

Да се внимава, отворите за отводняване в 

долната част на касата на прозорците да не 

се запушат при цялостното завършване на 

фасадната топлоизолация и евентуално 

последващ монтаж на външна 

подпрозоречна дъска! 

 

 

Фигура 45: Усилване на ръбовете на 
топлоизолазционната обвивка 

Фигура 35: Заздравяване на ъглите около прозорци и 
врати 
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Защитата на топлоизолационни плочи от 

външни климатични влияния се постига 

чрез влагане на армиращата мрежа Knauf 

160 g/m2 по цялата площ чрез слой от 

шпакловка, напр. Knauf Klеbespachtel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

След около 7 дни (един ден за 1 mm  

дебелина на Klеbespachtel) се нанася 

финишният слой. Той се грундира 

цялостно с  Knauf Putzgrund и след 

изсъхване на грунда се нанася 

завършващата мазилка (например Conni S) 

(фиг. 48). При извършване на финишните 

покрития външната температура трябва да 

бъде в диапазона от + 10 Сº до +30 Сº 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 367: Полагане на армираща мрежа 

Фигура 48: Финишна мазилка 
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Външна стена W 333  в комбинация с предстенна обшивка W 625  

 

Изграждане на инсталационен обем става 

посредством свободно стояща предстенна 

обшивка W625 от профили min CW 50. (виж 

Knauf W 62) 

В този случай фасадната стена се затваря 

отвътре на профила CW100 с един слой 

гипскартонена плоскост с монтирана преди 

това пароизолация, както е описано по-

горе. 

В образувалата се кухина (инсталационен 

обем) на предстенната обшивка могат да 

преминават и се разполагат инсталации без 

опасност от нарушаване на 

пароизолацията, може да се монтира 

допълнителна изолация от минерална вата. 

Друго предимство на предстенната обшивка 

W625 е, че с нея могат да се прикрият 

откъм помещението части от конструкцията 

на сградата като трегери, колони и др. 

В този случай отворите около дограмата се 

обработват (включително уплътняването на 

пароизолацията към дограмата) аналогично 

на описаното вече по-горе. 

 

 

 

      

 

Фигур 49: Хоризонтален разрез на детайл на 
прозорец с W 333 с предстенна обшивка 

Фигура 37 Вертикален разрез на детайл на прозорец 
с W 333 с предстенна обшивка 
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ОБЩА  

ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

Дефиниране на различните нива на сигурност: 

 

 

Опасност! С понятието „Опасност“ се отбелязва непосредствена опасност при неспазване на 

предписаните мерки, което би могло да доведе до сериозни наранявания. 

 

Внимание! С понятието „Внимание“ се отбелязват опасни процеси при неспазване на предписаните мерки 

на които биха могли да доведат до сериозни наранявания. 

 

Предупреждение! С понятието „Предупреждение“ се отбелязват опасни процеси при неспазване на 

предписаните мерки на които биха могли да доведат до наранявания или материални щети. 

 

Забележка! С понятието „Забележка“ се отбелязват специални инструкции, които са важни, но не пряко 

свързани с опастност. 

 

 

! 

! 

! 

! 


