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Тема 7 
ЗИДАРСКИ РАЗТВОРИ 

Част 3: Разтвори за зидарии. Сухи смеси 

Разтворите за зидарии са смес от едно или повече неорганични свързващи вещества, 
добавъчни материали, вода и понякога минерални и/или химични добавки, предназначена 
за хоризонтално и вертикално полагане и създаване на връзки. 

Сухи строителни смеси, приготвяни в заводски условия 

 Състоят се от разбъркани в сухо състояние свързващи вещества, пясъци и добавки; 

 Преди полагане изискват единствено добавянето на вода и разбъркване; 

 Смесите се изпитват по европейските стандарти за строителни материали; 

 Извършва се постоянен контрол на суровините, влизащи в състава им, както и на 
произвежданите готови продукти; 

 Съществува проследимост на производството, което гарантира спазване на сроковете на 
годност и контрол при възникването на рекламации. 

 

 
Фиг. 1. Суровини и свойства на сухите смеси 

 

Предимства на сухите разтвори за зидане 

В сравнение с класическия хоросан, съвременните строителни разтвори за зидария имат 
редица предимства. Te представляват хомогенни прахообразни смеси, най-често на циментова, 
варо-циментова или гипсова основа, модифицирани с висококачествени полимерни, 
целулозни и други добавки и пълнители. 

Главните им предимства се състоят в: 

 висока якост на залепване; 

 устойчивост на влага и мразоустойчивост; 

 дълго време на използване на готовата, разбъркана с вода, смес; 

 лесна обработваемост; 

 лесен транспорт; 

 минимизиране на загубите от разпиляване на суровини на обекта. 
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Инструменти/машини за изготвяне на зидарски разтвори 

При ръчно изготвяне на разтвора:  

 Кофа с достатъчен обем (ок. 30 л) за разбъркване на 1 торба (40 кг/25 кг) суха смес 

 Електрическа, бавнооборотна бъркалка (миксер) 

 Зидарска мистрия 
 
При машинно приготвяне на разтвора:  

 Гравитачен смесител 

 Проточен смесител 

 Силоз с подсилозен проточен смесител 
 

Инструменти за зидане 

 

 

 
Фиг. 2. Зидарска мистрия 

 
Фиг. 3. Гребеновидна маламашка 

 

 

Фиг. 4. Зидарска шейна Фиг. 5. Щипка 
 

 
 

 


