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Тема 2 
ВЪТРЕШНИ МАЗИЛКИ 

Част 1: Характеристики на вътрешните мазилки 

Вътрешните мазилки са довършителни работи, изпълнявани върху конструктивни елементи 
или зидарии, които оформят видимата вътрешна повърхност (стена, таван). Нанасянето на 
вътрешна мазилка е мокър процес, който се изпълнява ръчно или механизирано. 

Предназначение 

Груби мазилки: 

 служат за изравняване на неравностите на основата; 
 имат антисептично действие (при варови мазилки); 
 поддържат топлинно-влажностния режим; 
 подходяща основа за шпакловки, финишни бояджийски покрития и облицовки. 

Декоративни мазилки: 

 имат антисептично действие; 
 поддържат топлинно-влажностния режим; 
 имат естетическа функция (цветове, структура, орнаменти). 

 
Компоненти на мазилката: разтвор, смес от свързващо вещество, пълнител и вода и/или 
добавки 
 
1. Свързващо вещество 
Неорганични свързващи вещества: 

 въздушна и хидравлична вар 
 гипс 
 цимент 

Органични свързващи вещества: 
 синтетични смоли 
 акрилатни дисперсии 

 
2. Пълнител: най-голяма част от обема на разтвора – неактивна съставка (агрегат). Видът и 
едрината на фракцията на пълнителя се избира според вида на мазилката. Праховидни частици 
в състава за направа на разтвори, не се допускат. Съдържанието на глинести частици трябва да 
бъде под 2%. 
  
Видове пълнители: 

 трошен (кариерен) пясък 
 каменно брашно 
 речен пясък 
 изкуствени пясъци – керамзит, перлит, термозит, аглопорит 
 органични вещества – дървени стърготини, някои смлени индустриални отпадъци, 

гранулиран полистирен 
  
3. Вода: питейната вода от водоснабдителната мрежа е подходяща за изготвяне на разтвор за 
мазилки. Водата за приготвяне на разтворите трябва да е бистра, да не съдържа вредни 
примеси, киселини, соли, мазнини и др. Тя трябва да бъде с водороден показател над 4 (pH>4). 
  
4. Добавки: използват се, за да моделират свойствата на разтвора. 
 

 


