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Техносим - бЪлгАРСкИят 

пРоИзвоДИтЕл НА бЕтоНовИ

кЕРЕМИДИ И пАвАЖИ

Техносим е български производител на бетонови продукти,
основан в началото на 2007г. При осъществяване на проекта е
заложено на нуждата от качествено и високотехнологично
местно производство което да задоволява строителната инду-
стрия и пазара на строителни материали в България. Техносим
стартира производство през май 2008г. 

Заводът на Техносим, намиращ се в кв. Враждебна в София, се
простира на 25 000 кв.м. Заводът е напълно автоматизиран и
оборудван с качествени машини на водещите в тази област про-
изводители Hess Maschinenfabrik Gmbh & Co KG – Германия и
ABECE AB – Швеция.

Фир ма та произ веж да раз нооб раз на га ма бе то но ви про дук ти - КЕРЕМИДИ; СТРАНИЧНИ КЕРЕМИДИ; КАПАЦИ;
КРАЙНИ И НАЧАЛНИ КАПАЦИ; ТРОЙНИЦИ И ЧЕТВОРНИЦИ; ВИБРОПРЕСОВАНИ ПАВЕТА; БОРДЮРИ; ТРОТОАРНИ
ПЛОЧКИ; УЛЕИ, ПАРКИНГ ЕЛЕМЕНТИ; ТУХЛИ, КОМИННИ ТЕЛА И СЕГМЕНТНИ ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ. 
Изделията на Техносим са произведени от инертни материали и свързващи вещества от софийския регион. За
подсилване на качествата и подобряване на характеристиките им се използват различни пластификатори и хими-
чески добавки. Поради спецификата на технологичните процеси, в завода са изградени две отделни халета със
сушилни, а бетоновия възел е проектиран така, че да задоволява едновременно и двете производства. Всички
продукти на Техносим се произвеждат съгласно изискванията на Европейските продуктови стандарти, хармони-
зирани с българското законодателство. Продуктите са тествани в сертифицирани лаборатории, деклариращи съот-
ветстието им със стандартите БДС EN 1338/ 1339/ 1340 за настилките и бордюрите и БДС EN 490 за керемидите.
Тези стандарти  показват резултатите от изпитвания на якостни характеристики, мразоустойчивост, водопоглъ-
щане, износоустойчивост и редица други експлоатационни качества. Продуктите не само покриват изброените
показатели, но и ги надвишават, което говори за високото им качество.  Всички продукти, включително изходните
материали и фракциите се тестват в собствена лаборатория, която следи основните показатели и гарантира по-
стоянен контрол на качеството. Дружеството разполaга със собствена складова база и поддържа постоянни коли-
чества на склад, което заедно с осигурения транспорт и развитата дистрибуторска мрежа в цялата страна, гарантира
бързо обслужване и кратки срокове за доставка.

КЕ РЕ МИ ДИ
Производството на керемидите се осъществява на уникална поточна линия с три профила- ниска, средна вълна и
плоска керемида. Такива поточни линии работят предимно в Швеция и Германия и са не повече от 5% в света. Плос-
ката керемида също е уникален за българския пазар продукт. Характерно за керемидите и покривните елементи от
бетон е фактът, че се обработват с допълнително второ покритие. Технологията на производство е подчинена на
принципа на сушене на суровия продукт при температура 40° С и при строго фиксирана влажност. Тази технология
позволява керемидите, произведени от Техносим да притежават изключителни качества като: висока якост на чу-
пене, много добра влагоустойчивост, поради голямата плътност, сигурност и устойчивост на циклите “замръзване-
топене”, пожароустойчивост, стабилност при бури и градушки и увеличаване на здравината им с течение на времето,
т.е. гарантирана дълготрайност. Керемидите на Техносим са произведени от естествени материали и суровини, което
ги прави екологично чист продукт.

ПАВАЖИ
Произвеждат се на принципа на вибропресоване, като по този начин се избягва образуването на шупли и се постига
по-голяма плътност и здравина. Изделията са с модулни размери, позволяващи подреждане в разнообразни ком-
бинации, съобразно идеите и желанията на проектантите и инвеститорите, за чието улеснение фирмата предлага
технически консултации и готови решения.

АК СЕ СОА РИ И ЕЛЕМЕНТИ
Техносим предлага на своите клиенти цялостни решения за покриви, чрез система, включваща всички необходими ак-
сесоари, за постигане на оптимално качество, сигурност и естетика. Първа на българския пазар, фирмата предлага и
бетонови настилки в система с отводнителни канали, бордюри и елементи, за постигане на завършеност и уникалност. 
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техническа характеристика:

Вид на продукта: застъпваща се керемида с правилен преден ръб
Дължина: 420 мм
Широчина: 330 мм
Дължина на окачване: 398 мм
Покривна широчина: >300 мм
Дълбочина на профила: няма
Маса:  4,900 кг.
Вариране в размерите: съответства
Механична устойчивост: >1200 Н
Реакция на външен огън: отговаря
Реакция на огън: отговаря
Водонепропускливост: съответства
Мразоустойчивост: съответства

информация за опаковката:

Размери палет: 100 х 120 см
Количество продукт в палет: 180 бр.
кв.м. продукт в палет: 16 м²    
Тегло палет: 882 кг.

Произведена в България, покриваща якостните характеристики за
бетоновите керемиди и отговаряща на европейските изисквания
и стандарти, Плано съдава неповторим естетически вид на всяка
сграда, без значение от архитектурния ѝ стил. Керемидата е из-
брана за “НАЙ-ДОБЪР СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ” за 2008г., 2009г. и
2013г. в категория ПОКРИВНИ СИСТЕМИ в онлайн конкурс на
строителната интернет платформа citybuild.bg
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техническа характеристика:

Вид на продукта: координиран допълнителен елемент /СО/
Вид на елемента: крайна лява керемида, крайна дясна керемида
Дължина: 420 мм
Широчина: крайна лява керемида 225 мм, крайна дясна керемида 185 мм
Маса:  крайна лява керемида 5,000 кг., крайна дясна керемида 4,450 кг.
Вариране в размерите: съответства
Механична устойчивост: съответства
Реакция на външен огън: отговаря
Реакция на огън: отговаря
Водонепропускливост: съответства
Мразоустойчивост: съответства

информация за опаковката:

Размери палет: 100 х 120 см
Количество продукт в палет: лява 80 бр., дясна 108 бр.
Тегло палет: лява 400 кг., дясна 480,6 кг.

Край ни те ке ре ми ди са ед но мно го доб ро и ес те ти чес ко ре ше ние
за офор мя не на фрон тон ни те краи ща и пок ри ва не то на чел ни те
дъс ки при двус кат ни те пок ри ви.

плано

антрацит
к001

керемидено
червен к002

Червен
к003

кафяв
к004

състарен
к005

* Фирмата произвежда бетонови керемиди и в други цветове
по договорка с клиента.

краЙна лява и дясна кереМида  

плано
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техническа характеристика:

Вид на продукта: координиран допълнителен елемент /СО/
Вид на елемента: крайна лява керемида, крайна дясна керемида
Дължина: 420 мм
Широчина: 300 мм
Маса:  крайна лява керемида 5,800 кг., крайна дясна керемида 6,350 кг.
Вариране в размерите: съответства
Механична устойчивост: съответства
Реакция на външен огън: отговаря
Реакция на огън: отговаря
Водонепропускливост: съответства
Мразоустойчивост: съответства

информация за опаковката:

Размери палет: 100 х 120 см
Количество продукт в палет: лява 48 бр., дясна 48 бр.
Тегло палет: лява 278,4 кг., дясна 304,8 кг.

Край ни те ке ре ми ди са ед но мно го доб ро и ес те ти чес ко ре-
ше ние за офор мя не на фрон тон ни те краи ща и пок ри ва не то
на чел ни те дъс ки при двус кат ни те пок ри ви.
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техническа характеристика:

Вид на продукта: застъпваща се керемида с правилен преден ръб
Дължина: 420 мм
Широчина: 330 мм
дължина на окачване: 398 мм
покривна широчина: >300 мм
дълбочина на профила: 35 mm
Маса:  4,400 кг.
Вариране в размерите: съответства
Механична устойчивост: >2000 Н
Реакция на външен огън: отговаря
Реакция на огън: отговаря
Водонепропускливост: съответства
Мразоустойчивост: съответства

информация за опаковката:

Размери палет: 100 х 120 см
Количество продукт в палет: 240 бр.
кв.м. продукт в палет: 24 м2

Тегло палет: 1056 кг.

Онда придава на всеки вид сграда, независимо дали е жилищна,
обществена или производствена, един много характерен хармо-
ничен нюанс. Вълнообразната форма на повърхността на покрива
му придава естетичен и класически релеф, като ефектът е значи-
телен при съчетанието на профила с традиционния керемидено
червен цвят. Това е едно добро решение за традиционалисти.

онда

антрацит
к001

керемидено
червен к002

Червен
к003

кафяв
к004

състарен
к005

краЙна лява и дясна кереМида 

онда

* Фирмата произвежда бетонови керемиди и в други цветове
по договорка с клиента.
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техническа характеристика:

Вид на продукта: застъпваща се керемида с правилен преден ръб
Дължина: 420 мм
Широчина: 330 мм
дължина на окачване: 402 мм
покривна широчина: >300 мм
дълбочина на профила: 25 mm
Маса:  4,400 кг.
Вариране в размерите: съответства
Механична устойчивост: >2000 Н
Реакция на външен огън: отговаря
Реакция на огън: отговаря
Водонепропускливост: съответства
Мразоустойчивост: съответства

информация за опаковката:

Размери палет: 100 х 120 см
Количество продукт в палет: 240 бр.
кв.м. продукт в палет: 24 м2

Тегло палет: 1056 кг.

Бриз  е керемидата утвърдила ролята си на класическа с годините.
Универсалният ѝ профил, съчетан с различните видове цветове, я
прави приложима за всякакъв тип сгради и най-различни архи-
тектурни стилове. Подходяща е, както за реконструкция на по-
криви на стари сгради, така и при изграждането на нови. Формата
и позволява перфектно оттичане на водата, дори и при малки на-
клони на покрива.
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техническа характеристика:

Вид на продукта: координиран допълнителен елемент /СО/
Вид на елемента: крайна лява керемида, (крайна дясна керемида)
Дължина: 420 мм
Широчина: 300 мм
Маса: крайна лява керемида 6,450 кг., крайна дясна керемида 6,800 кг.
Вариране в размерите: съответства
Механична устойчивост: съответства
Реакция на външен огън: отговаря
Реакция на огън: отговаря
Водонепропускливост: съответства
Мразоустойчивост: съответства

информация за опаковката:

Размери палет: 100 х 120 см
количество продукт в палет: лява 48 бр., дясна 48 бр.
Тегло палет: лява 309,6 кг., дясна 326,4 кг.

Крайните керемиди са едно много добро и естетическо решение
за оформяне на фронтонните краища и покриването на челните
дъски при двускатните покриви.

бриз

антрацит
к001

керемидено
червен к002

Червен
к003

кафяв
к004

състарен
к005

* Фирмата произвежда бетонови керемиди и в други цветове
по договорка с клиента.

краЙна лява и дясна кереМида 

бриз
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капак

плано
онда
бриз

техническа характеристика:

Вид на продукта: некоординиран допълнителен елемент /NC/
Вид на елемента: капак за координирано било /F/
Дължина: 420 мм
Широчина: 230 мм
Маса:  4, 600 кг.
Вариране в размерите: съответства
Механична устойчивост: съответства
Реакция на външен огън: отговаря
Реакция на огън: отговаря
Водонепропускливост: съответства
Мразоустойчивост: съответства

информация за опаковката:

Размери палет: 100 х 120 см
Количество продукт в палет: 100 бр.
Тегло палет: 460 кг.

Капакът е важна част от покрива, която му придава оконча-
телния визуален и практически завършен вид и създава за-
щита от проникващата вода и различните атмосферни
влияния. Полага се на било, при минимален наклон от 18°.
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КАПАК С МАЛКО ДЪНО - КРАЕН 

ПЛАНО
ОНДА
БРИЗ

Техническа характеристика:

Вид на продукта: некоординиран допълнителен елемент /NC/
Вид на елемента: краен капак с малко дъно за координирано било /F/
Дължина: 420 мм
Широчина: 225 мм
Височина: 150 мм
Маса:  5, 800 кг.
Вариране в размерите: съответства
Механична устойчивост: съответства
Реакция на външен огън: отговаря
Реакция на огън: отговаря
Водонепропускливост: съответства
Мразоустойчивост: съответства

Информация за опаковката:

ПРОДАВА СЕ НА БРОЙКА

Крайният капак е подходящ за завършване на било при дву-
скатен покрив, като освен, че подобрява естетическия му
вид, предотвратява влизането на замърсители, птици и гри-
зачи през билото.
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* Фирмата произвежда бетонови
керемиди и в други цветове по
договорка с клиента.

Антрацит
К001

Керемидено
червен
К002

Червен
К003

Кафяв
К004

Състарен
К005

КАПАК С ГОЛЯМО ДЪНО - НАЧАЛЕН

ПЛАНО
ОНДА
БРИЗ

Този капак е подходящ за започване на било при двускатен
покрив, като освен, че подобрява естетическия му вид, пред-
отвратява влизането на замърсители, птици и гризачи през
билото.

Техническа характеристика:

Вид на продукта: некоординиран допълнителен елемент /NC/
Вид на елемента: краен капак с голямо дъно за координирано било /F/
Дължина: 420 мм
Широчина: 225 мм
Височина: 175 мм
Маса:  6, 200 кг.
Вариране в размерите: съответства
Механична устойчивост: съответства
Реакция на външен огън: отговаря
Реакция на огън: отговаря
Водонепропускливост: съответства
Мразоустойчивост: съответства

Информация за опаковката:

ПРОДАВА СЕ НА БРОЙКА



* Фирмата произвежда бетонови
керемиди и в други цветове по
договорка с клиента.

антрацит
к001

керемидено
червен
к002

Червен
к003

кафяв
к004

състарен
к005

наЧален капак  

плано
онда
бриз

Началният капак е подходящ за завършване на било при ска-
тен покрив, като освен, че подобрява естетическия му вид,
предотвратява влизането на замърсители, птици и гризачи
през билото.

техническа характеристика:

Вид на продукта: некоординиран допълнителен елемент /NC/
Вид на елемента: начален капак за координирано било /F/
Дължина: 380 мм
Широчина: 230 мм
Маса:  3, 650 кг.
Вариране в размерите: съответства
Механична устойчивост: съответства
Реакция на външен огън: отговаря
Реакция на огън: отговаря
Водонепропускливост: съответства
Мразоустойчивост: съответства

информация за опаковката:

ПРОДАВА СЕ НА БРОЙКА
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троЙник

плано
онда
бриз

техническа характеристика:

Вид на продукта: некоординиран допълнителен елемент /NC/
Вид на елемента: тройник за връх на заорен покрив /VT/
Дължина: 350 мм
Широчина: 290 мм
Височина: 260 мм
Маса:  7, 400 кг.
Вариране в размерите: съответства
Механична устойчивост: съответства
Реакция на външен огън: отговаря
Реакция на огън: отговаря
Водонепропускливост: съответства
Мразоустойчивост: съответства

информация за опаковката:

ПРОДАВА СЕ НА БРОЙКА

Продукт, подходящ за покриване на връх на било на трис-
катен покрив с минимален наклон 18°.
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* Фирмата произвежда бетонови
керемиди и в други цветове по
договорка с клиента.

антрацит
к001

керемидено
червен
к002

Червен
к003

кафяв
к004

състарен
к005

Четворник

плано
онда
бриз

Продукт, подходящ за покриване на връх на било на чети-
рискатен покрив с минимален наклон 18°.

техническа характеристика:

Вид на продукта: некоординиран допълнителен елемент /NC/
Вид на елемента: четворник за връх на заорен покрив /VT/
Дължина: 380 мм
Широчина: 380 мм
Височина: 250 мм
Маса:  6, 300 кг.
Вариране в размерите: съответства
Механична устойчивост: съответства
Реакция на външен огън: отговаря
Реакция на огън: отговаря
Водонепропускливост: съответства
Мразоустойчивост: съответства

информация за опаковката:

ПРОДАВА СЕ НА БРОЙКА

полезна
инФорМаЦия

П О К Р И В Н А  С И С Т Е М А

Е Л Е М Е Н Т И

М О Н Т А Ж

Д Е Т А Й Л И



Поради специфичната им роля, покривните покрития трябва да отговарят на няколко основни изисквания. Те не са
само завършващият елемент на всяка сграда, придаващ й индивидуален външен вид, но служат и за хидро-, паро- и
топлоизолация. За да се подобрят качествата на всеки един покрив, е необходимо да се използва  оборудвана  и
окомплектована Покривна система. Техносим ЕАД  предлага цялостна Покривна система, окомплектована с всички
необходими основни материали, аксесоари, принадлежности и помощни материали - подпокривни фолиа, топло-
изолационни вати, отдушници, крепежни и вентилационни елементи, снегоразбиващи куки, алуминиеви самозо-
лепващи ленти и лайсни и т.н. Тези принадлежности и аксесоари оказват положително естетическо въздействие на
скатния покрив и му придават завършен вид. 
Основното им предназначение е за:

осигуряване на абсолютна водонепропускливост
проветряване на подпокривното пространство 
защита на покрива от нахлуване на птици и гризачи 
добра циркулация на въздуха в подпокривното пространство
вентилация на канализацията на сградата
съоръжения за отводняване на сградата и тяхната защита от свличащия се сняг и т.н.

Използването на покривната система осигурява високо качество и дълготрайност на покрива. От особена важност е
създаването на подпокривни помещения с много добра функционалност, включваща и подобрен микроклимат. Пос-
тигането на надеждни енергийно-ефективни резултати с покривната система Техносим, създава условия за подоб-
ряване топлинния комфорт в обитаваните подпокривни помещения. 

Бройката на аксесоарите и елементите от Покривната система не е малка, затова ги групираме в следните категории:

ОСНОВНИ МАТЕРИАЛИ
Тази категория включва всички видове бетонови изделия: керемиди, капаци, крайни /странични/леви и десни ке-
ремиди, начални и крайни капаци, тройници, четворници и др.

ПОКРИВНА ИЗОЛАцИя
Тук се включват всички видове покривни фолия/мембрани/, предназначени да предпазят подпокривното про-
странство от неблагоприятните климатични въздействия, да предпазят топлоизолацията  и носещата конструкция на
покрива от влагата, да осигурят необходимата вентилация на целия покрив, както и да съхранят топлинния комфорт
на цялата сграда.

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВЕНТИЛИРАНЕ
В тази категория се включват всички  аксесоари, подходящи за отвеждане на водните пари и влагата от подпокрив-
ното пространство и покрива, предотвратяващи процесите на прегряване на покрива и проникването на топлина в
сградата през покрива.

КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ
Елементите за прикрепяне на керемиди, капаци и др. основни материали към покривната обшивка, столиците, реб-
рата, контралетвите, билните летви  и летвите, които носят керемидите. С тези елементи се осигурява стабилността
на покрива по време на силни и бурни ветрове.

ЕЛЕМЕНТИ ЗА уПЛъТНяВАНЕ
В тази категория са всички елементи, осигуряващи специалното изолиране на конфликтно съединяващи се части,
между покривната повърхност и комини, вентилационни канали, улами покривни прозорци, слънчеви колектори,
била и други стени и калкани от съседни сгради. Тези елементи допълнително защитяват подпокривното простран-
ство от проникване на вода.

ОТВОДНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ
Това се едни от най-важните и задължителнти елементи  от покривната система, които трябва, по най-бързия и пряк
път, да отведат водата от покрива в уличната канализационна мрежа. Същевременно, с отводняването на покрива
се предпазват, както подпокривното пространство, така и цялата фасада на сградата от вредното влияние на всички
видове валежи. Отводнителните елементи съхраняват цялата сграда, цялата конструкция на сградата - повърхностни
и подпочвени води не бива да се допускат да проникват  в основите на сградите. Елементите за отводняване сами
за себе си са част от цялостна окомплектована система от улуци, водосточни тръби, решетки, колена, водосточни ка-
занчета, муфи, конзоли и много други  детайли.
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Техносим

покривна систеМа

Тройник

Снегозадържащи елементи

Скоба за капаци

Подкеремидна 
паропропускаща

мембрана

Предпазна решетка 
против птици и 

вентилиращ профил

Начален капак Улук Улама

Капак с голямо
дъно – Начален

Самозалепваща се лента
за обшивки и завършващ
профил
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Под ке ре мид ни па роп ро пус кли ви мем бра ни - TECHNO Membrane
Па роп ро пус кли ви те мем бра ни „TECHNO Membrane” на Тех но сим са идеал но то ре ше ние за всич ки въп ро си по пред-
паз ва не на топ лои зо ла ция та, пок рив на та кон струк ция и под пок рив но то прос тран ство от вред но то влия ние на вла-
га та. Топ лият и вла жен въз дух, кой то се из ди га от вът реш ност та на сгра да та към под пок рив но то прос тран ство, мо же
да пре ми не сво бод но и без пре пят стве но през па роп ро пус ка ща та мем бра на, та ка се оси гу ря ва необ хо ди ма та вен ти-
ла ция на це лия пок рив, за паз ва се и топ лин ния кон форт на ця ла та сгра да.

тегло - от 100 gr/m2 до 165 gr/m2

устойчивост на надлъжно разкъсване - от  200 N/50 mm до 310 N/50 mm
устойчивост на напречно разкъсване - от 120 N/50 mm  до 200 N/50 mm
устойчивост на надлъжно разкъсване с гвоздей - от 100 N  до 220 N
устойчивост напречно разкъсване с гвоздей - от 135 N  до 285 N
паропропускливост - от 2000 до 5000 gr/m2/24h
дифузно-еквивал. дебелина - Sd = 0,02 m
клас на горимост - E
UV - стабилизация - мин. 4 мес.
устойчивост на температурне въздействия - от -40° до + 120°С

Парна бариера - IzoteQ
Сми съ лът и за да ча та на то зи слой е да ог ра ни чи до ми ни мум пре ми на ва не то на вод ни па ри от вът реш ност та на сгра-
да та през топ лои зо ла ция та към под пок рив но то прос тран ство. То зи проб лем въз ник ва най-чес то през зи ма та . 
Вла га та ув реж да, как то дър ве на та кон струк ция, та ка и топ лои зо ла цион ния слой. 

еЛеменТи 

от систеМата

Покривите са сред частите на сградата, които са подложени на въздействието на много сурови климатични условия,
като през тях се губи най-много топлинна енергия. Топлинните загуби през покрива на една сграда се изчисляват на
около 40% от всички загуби /през ограждащите стени, дограмите и подовете/. В същото време тенденциите в архи-
тектурата и строителството, показват значителен напредък в използуването на подпокривните пространства, доказ-
вайки  още веднъж предимствата на скатните покриви пред плоските. Всичко това налага още по-високи изисквания
за сигурност и надеждност при строителството или реконструкцията на скатни покриви.
Ефективно използване на подпокривното пространство днес се постига с прилагането на съвременните паропро-
пускливи мембрани /фолия/ и топлоизолационни материали - минерални вати /стъклени или каменни/, XPS и EPS.

ПАРОДИфуЗНИ МЕМБРАНИ/фОЛИя/
Покривните мембрани /фолия/ трябва да изпълняват 4 основни функции:

1. Втори дренажен слой - който позволява навятите от вятъра дъжд и сняг, намерили пролуки през керемидите или
местата на препокриване, да се стичат безопасно  по подкеремидното фолио до улуците, а от там, извън покрива.

2. Временна хидроизолация - по време на строителството или в случай на счупване на керемиди, подкеремидната
мембрана /фолио/ защитава топлоизолацията и слоевете под нея /респ. носещата конструкция/.

3. Контрол на кондензацията - топлият влажен въздух, който се издига от вътрешността на сградата към подпокрив-
ното пространство може свободно да премине през паропропускливата мембрана /фолио/. Ако се образува кон-
денз по долната повърхност на керемидите, то водните капки ще се стекат върху подкеремидното фолио до
улуците, а от там извън покрива.

4. Вятър - подпокривното фолио трябва да осигури защита срещу навлизане на студен въздух отвън, както и срещу
проникване на прах или сняг в подпокривното пространство, при наличието на бурен вятър.

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИя ПРИ МОНТАЖ И СъХРАНЕНИЕ НА ПАРОДИфуЗНИТЕ МЕМБРАНИ /фОЛИя/

1. От осо бе на важ ност е да се знае коя стра на на па роп ро пус кли ви те мем бра ни е ли це ва, за да се мон ти рат пра вил -
но. В про ти вен слу чай ефек тът е об ра тен. При по ла га не мем бра на та тряб ва да бъ де пос та ве на с над пи си те към от-
кри та та част на по вър хност та вър ху коя то се по ла га.

2. За дъл жи тел но е при по ла га не пре пок ри ва не то да е ми ни мум 10см.
3. За свър зва не на па роп ро пус кли ви те мем бра ни /фо лия/ или от стра ня ва не на пов ре ди вър ху тях се пре по ръч ва из-

пол зва не то на двой но ле пя ща лен та с ар ми ра на по лиес тер на мре жа.
4. Па роп ро пус кли ви те мем бра ни /фо лия/ тряб ва да бъ дат за щи те ни от кон такт с аг ре сив ни ма те риа ли  /ки се ли ни,

вар, раз ре ди те ли и др./, тъй ка то то ва мо же да по ни жи ха рак те рис ти ки те им или трай но да ги пов ре ди.
5. Пок рив ни те мем бра ни /фо лия/ тряб ва да се тран спор ти рат в зак ри то тран спор тно сред ство, за щи те ни от пов ре ди. 

ПоКРиВнА иЗоЛАЦиЯ

„TECHNO Membrane 100” „TECHNO Membrane 120”

„IzoteQ 110” „IzoteQ 140” „IzoteQ AL90”

„TECHNO Membrane 135” „TECHNO Membrane 165”

PE PE PE + ALU

Трислойна високо-паропропусклива подпокривна мем-
брана с висока якост на опън. Подходяща за полагане
непсредствено върху топлоизолацията.

Трислойна високо-паропропусклива подпокривна мем-
брана. Подходяща за скатни покриви с наклон  по-
голям от 20 градуса.

Сугурност във всяко едно отношение, трайна и ефек-
тивна защита срещу външни влияния и висока устойчи-
вост на разкъсване. Уникалната и структура подобрява
икономията на енергия.

Уникалната структура на TECHNO Membrane135, осигу-
рява трайна и ефективна защита на топло-изолацията
срещу външни влияния. Може да се положи директно
върху топлоизолацията.

Тегло 140г/м2

Размер 1,5м / 50м
Площ 75м2

Тегло 110г/м2

Размер 1,5м / 50м
Площ 75м2

Тегло 90г/м2

Размер 1,5м / 50м
Площ 75м2

Тегло 100г/м2

Размер 1,5м / 50м
Площ 75м2

Тегло 120г/м2

Размер 1,5м / 50м
Площ 75м2

Тегло 135г/м2

Размер 1,5м / 50м
Площ 75м2

Тегло 165г/м2

Размер 1,5м / 50м
Площ 75м2
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еЛеменТи ЗА УПЛЪТнЯВАне

ВЕНТИЛАЦИОНЕН БИЛЕН ЕЛЕМЕНТ "DACHROL 310"
Самозелпваща се вълнообразна алуминиева лента и текстилна междина за венти-
лация през билото. 
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размери 310 mm x 5 m.
Устойчивост UV, студ, топлина, дъжд и сняг
Цветове Керемидено-червен, Червен, Кафяв, Черен

еЛеменТи ЗА ВенТиЛиРАне ПРи БиЛА

САМОЗАЛЕПВАЩА СЕ АЛУМИНИЕВА ЛЕНТА  "ALU PLUS 300"
Служи за изпълнение на водоплътни облицовки около комини,еркери и покривни
/мансардни/ прозорци.
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размери 300 mm x 5 m.
Устойчивост UV, студ, топлина, дъжд и сняг
Цветове Керемидено-червен, Червен, Кафяв, Черен

УПЛЪТНИТЕЛНА АЛУМИНИЕВА ЛАЙСНА "ST ALU 2000"
За оформяне на горния ръб на самозалепващите ленти около комини и еркери.
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размери 60 mm x 2 m.
Устойчивост UV, студ, топлина, дъжд и сняг
Цветове Керемидено-червен, Червен, Кафяв, Черен

ПРОФИЛ УЛАМА
Предпазва покрива при уламата от проникване на вода.
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размери 500 mm x 2 m.
Устойчивост UV, студ, топлина, дъжд и сняг
Цветове Керемидено-червен, Червен, Кафяв, Черен

ЛЕНТА ЗА УПЛЪТНЯВАНЕ НА УЛАМА
Предпазва от проникване на вода под керемидите при преливане на уламата.
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размери 60 mm x 1 m.
Устойчивост UV, студ, топлина, дъжд и сняг
Цветове Керемидено-червен, Кафяв, Черен

ЛЕТВОДЪРЖАТЕЛ "BL.50"
Крепежни елементи от поцинкована стомана за монтиране на билни летви.
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размери 50 mm.
Устойчивост Корозия

СКОБА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА БИЛНИ КАПАЦИ  "UNI 24x50"
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Устойчивост Корозия, UV
Цветове Керемидено-червен, Кафяв, Черен

СКОБА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА КЕРЕМИДИ
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Устойчивост Корозия

СКОБА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА РЯЗАНИ КЕРЕМИДИ
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Устойчивост Корозия

НАДУЛУЧНА ПОЛА
Алуминиева лента, която предпазва корнизната част на покрива от дъжд и сняг.
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размери 230 mm x 5 m.
Устойчивост UV, студ, топлина, дъжд и сняг
Цветове Керемидено-червен, Червен, Кафяв, Черен

ПРЕДПАЗНА РЕШЕТКА ПРОТИВ ПТИЦИ
Тази PVC решетка предпазва подпокривното пространство около стряхата, от до-
стъпа на птици и гризачи. Предпазва топлоизолацията от механични повреди.
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размери 60 mm x 1 m.
Устойчивост UV, студ, топлина, дъжд и сняг
Цветове Керемидено-червен, Кафяв, Черен

ВЕНТИЛИРАЩА ПРЕДПАЗНА РЕШЕТКА ПРОТИВ ПТИЦИ
PVC решетка с комбинирано действие. Предпазва подпокривното пространство
около стряхата, от достъпа на птици и гризачи, и осигурява вентилация на покрива. 
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размери 100 mm x 1 m.
Устойчивост UV, студ, топлина, дъжд и сняг
Цветове Керемидено-червен, Кафяв, Черен

ВЕНТИЛИРАЩ ПРОФИЛ
Този PVC профил е много удобен за вентилация на покриви изпълнени от плоските
керемиди ПЛАНО. Осигурява перфектна защита на подпокривното пространство. 
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размери 40 mm x 1 m.
Устойчивост UV, студ, топлина, дъжд и сняг
Цветове Керемидено-червен, Кафяв, Черен

МРЕЖА ЗА ВЕНТИЛИРАНЕ
Елемент подходящ за защита на всички вентилационни отвори на покрива от до-
стъпа на птици и гризачи. Материал - PVC. 
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размери 50 mm; 80 mm; 100 mm;  x 5 m.
Устойчивост UV, студ, топлина, дъжд и сняг
Цветове Керемидено-червен, Кафяв, Черен

СНЕГОЗАДЪРЖАЩ ЕЛЕМЕНТ
Пред паз ва от свли ча щи се снеж но-за ле де ни ма си ви от пок ри ва. 
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размери 380 mm.
Устойчивост Корозия, UV
Цветове Керемидено-червен, Червен (RAL8015), Кафяв, Черен

еЛеменТи ЗА ВенТиЛиРАне ПРи сТРехи

еЛеменТи ЗА снеГоЗАДЪРЖАне

КРеПеЖни еЛеменТи

BL.50



25Каталог керемиди24

УКАЗАНИЯ 

ЗА МОНТАЖ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОТАЖ НА КЕРЕМИДИТЕ ТЕХНОСИМ
Керемидите на Техносим, в частност моделите: ПЛАНО, БРИЗ и ОНДА се полагат, в зависимост от конструкцията и де-
тайла на покрива, върху дъсчена обшивка или върху скара от контралетви и летви. Сечението на контралетвите е 5 х 5 см,
а на летвите 3 х 5 см. При варианта с дъсчена обшивка, върху нея се ковe скарата от контралетвите и летвите, които носят
керемидите, а когато няма дъсчена обшивка- контралетвите лягат директно върху ребрата, чиито размери са 10 х 12 см.

Съвременните скатни покриви задължително се изпълняват с паропропускащо трислойно фолио, което предпазва
топлоизолацията /ако има такава/ и цялото подпокривно пространство от вредното въздействие на влагата. Тя може
да проникне, както от вътрешността на сградата към покрива, така и  през покрива към помещенията,  намиращи се
в подпокривното пространство. Паропропускащото фолио се захваща към ребрата с помоща на контралетвите, които
се коват по дължината на ребрата. Пироните, с които се коват контралетвите и паропропускащото фолио, не нару-
шават повърхността му, тъй като съвременните паропропускащи фолия имат свойството сами да се “вулканизират”
около дупката на пирона, преминаващ през тях.  Напречно на контралетвите или успоредно на билото, през опред-
елени разстояния се наковават летвите, които носят керемидите. 
Летвите се наковават на разстояния от 28,5  до 31,5 см. /измерено от горен ръб до горен ръб на летвите/, в зави-
симост от наклона на покрива.

МОНТИРАНЕ НА КЕРЕМИДИТЕ БРИЗ И ОНДА (мин. наклон 18°, *макс. наклон 60°)

Наклон на покрива от 18° до 26°, включително
Разстоянието между летвите е от 31.5 см до 33 см и застъпването на керемидите е съответно от 10 см до 9 см. 
Наклон на покрива над 26°
Разстоянието между летвите е от 31.5 см до 34 см и застъпването на керемидите е съответно от 10 см до 8 см. 

Минималното застъпване на керемидите ОНДА и БРИЗ е 8 см и съответно разстоянието между летвите, горен
ръб – горен ръб е 33.5 см - 34 см.
При полагане на керемидите ОНДА и БРИЗ с минималното за керемидите застъпване от 8 см е препоръчи-
телно използването на подкеремидна мембрана „TECHNO Membrane“ на ТЕХНОСИМ. 
При полагане на керемидите ОНДА и БРИЗ при наклон 50° до 60°, е необходимо допълнително укрепване
на носещата скара и керемидите. както и да се съобрази тежестта на всички керемиди в тази зона 
( ≈ 45 кг/кв.м).     

МОНТИРАНЕ НА ПЛОСКИ КЕРЕМИДИ ПЛАНО (мин. наклон 16°, *макс. наклон 80°)

Наклон на покрива от 16° до 26°, включително
Разстоянието между летвите е от 28.5 см до 30 см и застъпването на керемидите е съответно от 13 см до 12см. 
Наклон на покрива над 26°
Разстоянието между летвите е от 28.5 см до 32 см и застъпването на керемидите е съответно от 13 см до 10см.
Минималното застъпване на керемидата ПЛАНО е 10 см и разстояние между летвите, горен ръб – горен ръб
е 31.5 см - 32 см.  
При полагане на керемидата ПЛАНО с минималното за керемидата застъпване от 10 см е препоръчително из-
ползването на подкеремидна мембрана „TECHNO Membrane“ на ТЕХНОСИМ.    
При полагане на керемидата ПЛАНО при наклон 50° до 80°, е необходимо допълнително укрепване на носе-
щата скара и керемидите, както и да се съобрази тежестта на всички керемиди в тази зона ( ≈ 53.9 кг/кв.м).     

Правилното разпределение на летвите е много важна операция и тя трябва да се извърши прецизно на обекта, не-
посредствено преди започване монтажа на керемидите! При разпределението на летвите по площа на покрива е за-
дължително да се маркира правия 90° ъгъл спрямо стряхата. Така ще се получат правилно и естетически добре
подредени керемиди. 

Полагането на керемидите се извършва от дясно наляво и от стряхата към билото!

Трябва да се внимава - каналите за препокриване на керемидите да съвпадат точно!
Керемидите и комплексните оригинални принадлежности, участващи в системата, са съчетани за да се постигне
точно, сигурно и бързо монтиране.

Да не се забравя: Периферните области /страни, стрехи и била/ винаги и задължително се укрепват срещу
бури със специални гвоздеи, винтове и скоби, на местата, които са предвидени за тази цел.
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констрУктивни

ДеТАЙЛи

Зас тъп ва не то на ке ре ми ди те се оп ре де ля съоб раз но нак ло на на пок ри ва, про фи ла на ке ре ми да та и дъл жи на та на
ска та. Пре по ръ чи тел но то зас тъп ва не на ке ре ми ди те ОН ДА и БРИЗ е в рам ки те от 9 см до 10 см,  раз пре де ле ни та ка,
че от стре ха та до би ло то да се по лу чат це ли ре до ве. В слу чаи те при нак лон над 26° зас тъп ва не то мо же да е 8 см, но
не по-мал ко.   

Зас тъп ва не то на ке ре ми ди те се оп ре де ля съоб раз но нак ло на на пок ри ва и дъл жи на та на ска та. Пре по ръ-
чи тел но то зас тъп ва не на ке ре ми ди те ПЛА НО е в рам ки те от 12 см до 13 см (вът реш ни те кра че та на ке ре ми-
да та опи рат в пред ход на та ке ре ми да),  раз пре де ле ни та ка, че от стре ха та до би ло то да се по лу чат це ли
ре до ве. В слу чаи те при нак лон над 26° зас тъп ва не то мо же да е 10 см, но не по-мал ко.

Пре по ръч ва се из граж да не то на двой на ска ра за без пре пят стве но вен ти ли ра не на под пок рив но то про-
с тран ство и от веж да не до зо на та на улу ка на евен туал но по пад ла во да. За из граж да не то на двой на та ска -
ра се из пол зват пър во ка чес тво лет ви 50/50мм (кон тра лет ви) и  лет ви 30/50мм (но се щи лет ви).

TECHNO Membrane - Па роп ро пус кли ва мем бра на с кое фи циент Sd=0,02m. Мон ти ра се с мар ки ров ка та
на го ре и зас тъп ва не от 100mm до 200mm. Мем бра на та пред паз ва дър ве на та кон струк ция и под пок рив-
на та топ лои зо ла ция от вън шно въз дей ствие, ка то  съ щев ре мен но про пус ка вла га та об ра зу ва ла се от по-
ме ще ния та в сгра да та.
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За из граж да не на би ло то ТЕХ НО СИМ пред ла га лет во дър жа тел BL.50, под хо дящ за бил на лет ва със се че ние
50/30mm, при раз ход на нор ма 1,50 бр./m. Мон ти ра се лес но и бър зо, ка то оси гу ря ва ста бил ност и здра ва ос но ва
за бил ни те ка па ци.

"Dachrol 310" - Вен ти ла цио нен би лен еле мент, са мо за леп ва ща се въл нооб раз на алу ми ние ва лен та с тек стил на
меж ди на за вен ти ла ция през би ло то. По ла га се вър ху бил на та лет ва, под ка па ци те, ка то рав но мер но се раз пре де ля
от две те стра ни на би ло то. Дъл жи на та на бил на та лен та "Dachrol 310" e 5m, но е необ хо ди мо да се пред ви дят 0,20m
зас тъп ва не при съе ди ня ва не на две лен ти.
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сеРТифиКАТи

докУМенти
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