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Тема 2 
ВЪТРЕШНИ МАЗИЛКИ 

Част 4: Полагане на мазилката 

Полагането на мазилки може да се извършва чрез машини (механизирано) или ръчно. 

Механизирано полагане на мазилки 

Механизираното полагане на мазилки се извършва чрез специализирани машини: 

 Универсална машина за автоматично смесване на сухата смес с вода и равномерно 
подаване на готов разтвор често наричана „машина за турбозолна мазилка“ или 
„мазилкополагаща машина“. 

Машината се зарежда с необходимото количество суха смес и вода. Машината 
замесва разтвор. Посредством тръбопроводна система и прилагане на налягане 
изпомпва разтвора и операторът, движейки маркуча от ляво на дясно и от горе 
надолу, разнася сместа. Следващият етап е ръчно заглаждане. 

 

Фиг. 1. Топлоизолационни плочи от експандиран полистирен 

 Пневматична машина за полагане на мазилка (пистолет) – действието му е подобно 
на мазилкополагащата машина. Използва се заедно с въздушен компресор. 

 

Фиг. 2. Пневматична машина за полагане на мазилка 
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 Автоматизирана система за измазване (робот). Автоматизираната система притежава 
двойно действие. Първо нанася готовия разтвор, а след това заглажда повърхността. 
Чрез подобен тип механизирано измазване би могло да се достигне чувствително 
повишаване на производителността (измазване на около 500 m² дневно). 

 

Фиг. 3. Автоматизирана система за измазване 

Механизираното полагане на мазилки се прилага при нанасяне на груба и/или фина мазилка от 
типа на варова, варо-циментова или гипсова мазилка. Не се отнася за декоративните и 
структурираните мазилки. 

Ръчно полагане на мазилки 

При груби и фини мазилки – точково се полага разтвор с диаметър 25-30 см, през 1,50 м. След 
това точково положеният разтвор се обединява във водещи ивици („майки“). Полага се разтвор 
между всяка от водещите ивици и посредством мастар (олекотен алуминиев с дължина 2 м), 
разтворът се изравнява. Според технологията на мазилката се заглажда положеният слой или 
се нанася завършващият финишен слой посредством мистрия и маламашка. 

При декоративни и структурирани мазилки – нанасят се върху добре шпаклован стена. Има 
няколко начина за нанасяне в зависимост от вида на декоративната мазилка: 

 Нанасяне с валяче с дълъг косъм, четка или пластмасова маламашка. Дебелината на 
нанесения слой се определя от избраната вторична техника за декорация; 

 Нанасяне с иноксова маламашка, четка, метличка, изкуствена трева, работа с 
шаблони; 

 При акрилни мазилки (венециански) – продуктът се нанася на три ръце с маламашка 
за Венецианска мазилка. 1. Първа ръка – нанася се равномерно и се изчаква да 
изсъхне 10-12 часа. 2. Втора ръка – фин слой от продукта се нанася на „маски“ до 
постигане на напълно гладка повърхност. Изчаква се да изсъхне 6-8 часа. 3. Трета ръка 
– нанасят се съвсем фини „маски“ и се полира повърхността с ръба на маламашката. 

Технологични паузи: 

Технологичните паузи са необходими на свързващото вещество да набере необходимата якост. 
Те могат да бъдат следните типове: 

 за набиране на якост на основата; 
 между полагането на отделните слоеве мазилка; 
 за финишен слой на мазилката (при декоративните мазилки). 

 


