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Тема 6 
ХИДРОИЗОЛАЦИИ 

Част 2: Какви са типовете хидроизолационни материали? 

Използваните днес материали са на база: 

 битуми 
 епоксидни полиуретанови и др. видове смоли 
 цимент 
 каучук 
 силикон 

 

Битуми 

Това са въглеводороди, които се добиват от нефт. Битумните материали са черни на цвят и са 
органични. Имат добри показатели на устойчивост на вода. Основни компоненти са асфалтни 
смоли и масла. 

Смесването на битум и естествени или изкуствени минерали се нарича асфалт. Съставът на 
битума е 75-80% въглерод, 7-12% водород, 0-1% азот, 1-7% сяра и 0-5% кислород. Колкото по-
високо е съдържанието на въглерод и водород, толкова по-качествен е битума. 

Отношение на въглерод към водород (C/H): 

>0,8 – асфалт 
0,4-0,8 – смола 
<0,4 – масла 

 

Епоксидни смоли 

Името идва от гръцките думи Epi и Oxy (киселинни). Епоксидните материали са залепяща се 
химическа смола, високо устойчива на киселини и алкални външни фактори. Могат да се 
използват за крайно покритие и боя. Има 2 компонента – свързващо вещество и втвърдител. 
Устойчивостта на износване и якост на опън са много добри. Не се влияят от температурни 
разлики. Може да се използва, когато има нужда от високи якости. 

 

Фиг.1 Полагане на хидроизолация на основата на епоксидна смола 
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Циментови 

При производството на цимент основните суровини са варовик и глина. Циментът е 
хидравлично свързващо вещество. Необходимите материали за производство на цимент се 
добиват естествено от околната среда. Сместа се нарича „сурова смес“. Тя се изпича при 1500 
градуса Целзий в при ротационна пещ. 

Основните видове цимент са: 

 портландцимент 
 цимент с добавка от гранулирана доменна шлака (шлакопортланд цимент) 
 пуцоланов цимент 
 смесен цимент 

Други видове цимент са лек, сулфатоустойчив, високоякостен, нискотермичен и др. Циментът 
най-често се използва за направа на бетон и за цименто-пясъчен разтвор. 

 

Каучукови 

Каучукът в съвременния вариант се получава по синтетичен път в промишлени инсталации. С 
добавянето на сяра към него се подобряват свойствата му и се получава продукт, устойчив на 
температурни разлики. Каучукът може да се смеси с боя, втвърдители, каолин и др. 
Хидроизолационните материали от каучук могат да бъдат течни продукти или мембрани. 
Течните продукти се полагат с четка, валяк, или чрез разпръскване. Мембраните се роизвеждат 
заводски във вид на рула. 

 

Силиконови 

Думата силикон идва от връзката между Si – O – Si. Има добро сцепление с различните 
повърхности, многофункционалност и издръжливост. Някои от характеристиките могат да 
бъдат подобрявани в зависимост от очакваното качество. 

Може да се използва за повърхностни изолации. 

Увеличава твърдостта и устойчивостта срещу влага и химикали на повърхността, защитава от UV 
лъчи. 

 

Акрилни 

Създават се акрили с различни физични свойства (цвят, прозрачност, твърдост). Плексигласът е 
най-известният акрилен продукт. Използва се за хидроизолация. Устойчив е на UV лъчи. Може 
да се използва при мокри зони, тераси и т.н. 

 

Полимерни 

Полимери се наричат големи органични молекули. Могат да бъдат естествени, полусинтетични 
и синтетични. Примери за естествени полимери са гума, целулоза. Повечето използвани 
полимери са синтетични и се правят от петролни продукти. Полистирен и полиетилен са най-
известните синтетични полимери. Други синтетични материали са: PET (полиетилен терефталт), 
LDPE (полиетилен с ниска плътност), HDPE (полиетилен с висока плътност), PVC (поливинил 
хлорид), ТПО (термопластичен полиолефин), PP (полипропилен), PS (полистирен) и 
Polytetrafluoroethylene (тефлон). При синтезиране на ХИ от листов тип, те се модифицират с 
полимери и се наричат битумни модифицирани мушами. 
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Мембранни изолации на база битум 

Полимербитумните мембрани могат да се произвеждат като: 

 полиетилен от и двете страни 
 двете страни покрити с пясък 
 едната страна с полиетилен, а другата с пясък 
 едната страна с полиетилен, а другата с минерално покритие 
 едната страна с пясък, а другата с минерално покритие 
 едната страна с полиетилен, а другата с метално фолио 
 едната страна с пясък, а другата с метално фолио 

 

Синтетични мембрани изолации 

PVC и ТPO мембраните се заваряват чрез горещ въздух по шевовете, което осигурява 
превъзходна защита срещу течове, тъй като двата листа образуват монолитна повърхност, 
което образува цялостна и издръжлива покривно-мембранна система. 

 

 PVC мембрани – използват се от 60-те години на миналия век и имат доказан живот в 
продължение на много десетилетия. По-меки и гъвкави са от ТРО мембраните. Има 
възможност за избор на цветове на мембраната. PVC мембраните се заваряват чрез 
горещ въздух по шевовете, което осигурява превъзходна защита срещу течове, тъй 
като двата листа образуват монолитна повърхност, което образува цялостна и 
издръжлива покривно-мембранна система. По-податливи са на атаки на 
микроорганизми и затова е необходимо използването на специални мембрани при 
такъв тип покриви. Формулата, по която се произвеждат PVC мембраните, им 
осигурява добра пожароустойчивост. Не са съвместими с битум и други продукти на 
базата на нефт, като топлоизолационни плоскости от EPS и XPS. Могат да се 
рециклират и да се използват за производството на продукти с по-нисък клас. 

 ТPO мембрани – Тези мембрани са по-нова технология, но също имат доказан през 
десетилетията живот. Гъвкави са, но не съдържат пластификатори, което ги прави 
малко по-твърди в сравнение с PVC. По-устойчиви са, в сравнение с PVC мембраните, 
на атаки на микроорганизми и затова не е необходимо разработването на специални 
мембрани при тези приложения. Имат добавки за подобряване на 
пожароустойчивостта. Съвместими са с битум, което ги прави идеални за използване 
както в нови, така и в проекти за реновация. ТPO мембраните се заваряват чрез горещ 
въздух по шевовете, което осигурява превъзходна защита срещу течове, тъй като 
двата листа образуват монолитна повърхност, което образува цялостна и издръжлива 
покривно-мембранна система. Рефлектиращите TPO мембрани се произвеждат в 
бяло и други светли цветове и могат да помогнат за минимализиране на енергийните 
разходи в сравнение със синтетичните каучукови мембрани или битумните ХИ, които 
са с тъмен цвят. Някои сгради отбелязват драстичен спад в поглъщането на топлина, 
когато използват TPO покривни системи в светъл или бял цвят. Могат да бъдат 
рециклирани в края на живота им. Считат се за екологични и дълготрайни. Не 
съдържат вредни хлориди. 

 Синтетична каучукова мембрана (EPDM) – мембраната представлява еднопластова 
синтетична каучукова мембрана, направена от етилен пропилен диен мономер 
(EPDM), смесен с въглеродни сажди, масла, вулканизиращи и помощни вещества. 
Материалът е пресован на големи листове и е вулканизиран. ЕПДМ могат да се 
доставят на листове с размери до 15 m ширина и до 61 m дължина, в резултат на 
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което са необходими по-малко снадки на място и по-малко време за инсталация при 
температури от -23°С до +35°С. Едно от най-съществените предимства на EPDM 
каучука е способността му да запазва качествата си на открито и да съхранява своята 
годност в продължение на повече от 50 години. Съставките на ЕПДМ показват ниска 
степен на стареене и износване. ЕПДМ остава гъвкав при ниски температури до -45°С 
и може да се разтяга до над 300%, приспособявайки се към движения на сградата и 
промените в температурата. Мембраната от EPDM каучук е лека, като тази нейна 
характеристика се съчетава с изключителна якост на разкъсване, перфориране или 
разпадане от химични агенти. Якостта на натоварване при опън е над 9 N/mm2. EPDM 
е инертен материал със силно ограничено въздействие върху заобикалящата среда 
както в процеса на производство, така и при употребата на продукта. Не се отделят 
никакви токсични вещества от мембраната, което позволява събиране и използване 
на дъждовните води. Монтажът на мембраната се осъществява чрез олекотена 
система за механично закрепване, без пробиви на мембраната. Разработена на 
основата на лента от усилена ЕПДМ мембрана, съчетаваща в себе си две 
самозалепващи лепенки по краищата на мембраната по цялата дължина на лентата. 
Лентите се полагат свободно върху основата и се закрепват механично. Разстоянието 
между лентите и/или крепежните елементи варира в зависимост от изчисленията за 
ветрово натоварване. Листовете ЕПДМ след това се залепват към механично 
прикрепените ленти. Съседните листове ЕПДМ се застъпват на минимум разстояние 
от 100 mm. 

 

Мазани хидроизолации 

Мазана хидроизолация е термин, използван за обобщаване на направлението от 
хидроизолационни решения, които се полагат чрез директно намазване върху повърхностите. В 
това число влизат всички течни и шламови хидроизолации. Мазаните хидроизолации са най-
популярния тип решения в строителството. При полагане, мазаната хидроизолация образува 
безшевна обвивка. Благодарение на това се избягва наличието на слаби места или 
потенциални пробойни в хидроизолационния слой. Предимството на мазаната хидроизолация 
е, че е подходяща за полагане дори и от непрофесионалисти, полагането ѝ става с помощта на 
четка, маламашка или валяк. 

Мазаните хидроизолации могат да бъдат еднокомпонентни или двукомпонентни. При първите, 
полагането става директно, докато при вторите двата компонента се смесват с помощта на 
електрическа бъркалка до получаване на хомогенна смес. 

Видове мазани хидроизолации: 

 хидроизолационен шлам на циментова основа 
 полимер-битумна хидроизолация на водна основа 
 битумна обмазка на органична основа 
 полиуретанова хидроизолация 

 

 


