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1. НОРМАТИВНА УРЕДБА

• Защита на строителните конструкции от корозия, норми и 
правила за проектиране.

(Достъпни на: http://eurocode.wordpress.com → Нормативна 
уредба)

• БДС 9075-89 Класификация на агресивните среди.

(Достъпен  в библиотеката на БДС)

• НАРЕДБА № 2 за проектиране, изпълнение, контрол и приемане 
на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и 
съоръжения

http://eurocode.wordpress.com/


СТЕПЕН НА АГРЕСИВНОСТ

Степен на 
агресивност

Означ
ение

Загуба на 
якост за 
период от 1г.

Външни белези за период от 1 г. Разрушения 
за преиод 50г. 

Стомани –
дълбочина на 
разрушения слой за 
1 г.

Неагресивна Н 0 Без видими белези 0 0

Слабоагреси
вна

СЛ <5% Оцветявания и мрежовидни 
пукнатини

<2 cm < 0,1 mm

Средноагрес
ивн

СР 5-20% Пукнатини в зоната на 
бетоновото покритие

2-4 cm 0,1-0,5 mm

Силноагреси
вна

СИ >20% Обрушване на ръбове и 
компроментиране на 
бетоновото покритие

> 4 cm >0,5 mm















2. Видове АКЗ

a) Първична АКЗ – чрез взимане на всички мерки още на етап 
проектиране за увеличаване устойчивостта на дадената 
агресивна среда. 

• Подходящ избор на бетон
• Подходящ цимент в зависимост вида на агресивната среда (при 

сулфатна агресия – сулфатоустойчив, меки води – смесени цименти, 
киселинна среда – киселиноустойчив цимент)

• Избор на водоциментно отношение – клас по въздействие на околна 
среда

• Плътност на бетона по водоплътност

• Подходящ добавъчен материал – устойчив на дадената агресивна 
среда

• Подходящо конструиране на стоманобетонова и 
стоманена конструкция
• Форма на сеченията – без възможност за задържане на 

агресивната среда (прах или течни среди)

• При стоманени конструкции - подходящ вид стомана



• Дебелина на бетоновото покритие

• Ограничаване на пукнатините

• Рационално проектиране
• Използване на топлоизолация за предотвратяване на конденз

• Да не се използват съставени сечения

• Заоблени ръбове

• Затворени сечения

• Да няма директен контакт с почва

Бетоново покритие в 
mm при:

Газообразна среда Течна среда

СЛ 0,25 0,20

СР 0,20 0,15

СИ 0,15 0,10



2. Видове АКЗ

б) Вторична защита – трайна преграда между конструкцията и 
агресивната среда

• Определяне степента на агресивност на средата
• Газообразна агресивна среда

• Течна агресивна среда

• Твърда агресивна среда

• Според степента на агресивност
• Неагресивна - Н

• Слабоагресивна - СЛ

• Средноагресивна - СР

• Силноагресивна – СИ

*Определя се от БДС 9075

Критерии за вида на средата

Технико – икономически анализ



3. Определяне степен на агресивност
Газова агресивна среда

• Вид на газа
• Концентрация на газовата среда – mg/m3
• Разтворимост   на газовата компонента във въздуха
• Влажност на въздуха газ+вода=киселина

• <40% - при сух въздух няма въздействие

• Температура

1. Определяне групата на газа (Норми за проектиране) – в зависимост от 
вида и концентрацията на газа - А, Б, В и Г 

2. Определяне степента на агресивност – в зависимост от групата на газа и 
относителната влажност на въздуха

3. Група на антикорозионно покритие – в зависимост от степента на 
агресивност и вида на материала – I, II, III и IV група

4. Определяне на АКЗ
• Вид (епоксидни, полиуретанови, алкидни)
• Брой слоеве/дебелина на покритието

Мазани покрития на база синтетични смоли



1. Определяне групата на газа (Норми за проектиране) – в зависимост от вида и 
концентрацията на газа - А, Б, В и Г 

2. Определяне степента на агресивност – в зависимост от групата на газа и 
относителната влажност на въздуха



3. Определяне степен на агресивност
Течна агресивна среда

- Течности по пода на промишлени сгради

- Почвени води

Фактори

- Основи, киселини, разтвори на магнезиеви оксиди, рН, меки води

- Концентрацията на средата

- Налягане на агресивната среда

- Степен на обновяване на течната агресивна среда – Кф

- Плътност на бетона

- Температура

Определяне степента на агресивност от БДС9075 в зависимост от вида, 
концентраия, плътността на бетона и Кф

Избор на подходяща АКЗ – от нормите









3. Определяне степен на агресивност
Твърда агресивна среда – прахови частици наслоени по 
повърхностите на конструкцията

Фактори

- Вид на праховата фракция

- Относителната влажност на въздуха

- <40% - при сух въздух няма въздействие

- Дисперсност на средата (финност)

- Разтворимост на средата



4. Избор на вид и материали за АКЗ
Степен на агресивно 

въздействие съгласно БДС 9075 Основа Изолация Защита

Слабо агресивна

Циментова замазка -

20mm

Мазана ХИ от битумни 

или битумно-каучукови 

м-ли. *

XPS или HDPE

Средно агресивна

Асфалтова замазка -

20mm

Лепена листова ХИ от 

битумни м-ли

Защитна стена от тухли 

на цименто-пясъчен 

разтвор ¼ тухла.

Силно агресивна

Асфалтова замазка ≥ 

20mm

Лепена листова ХИ от 

битумно-полимерни м-

ли

Защитна стена от тухли 

на битумен кит ½ тухла.

Циментова замазка ≥ 

20mm

Лепена листова ХИ от 

полимерни м-ли

Защитна стена от тухли 

на цименто-пясъчен 

разтвор ½ тухла.

• При НПВ над долен ръб фундамент за СР и СИ се предвижда 
50mm битумизиран киселиноустойчив чакъл

*Битумните м-ли не са устойчиви на петролни продукти



5. Избор на АКЗ огъваеми битумни мушами

№ 

по 

ред

Характеристики
Единица

мярка

огъваеми битумни мушами

основа стъклен воал основа нетъкан 

полиестер

1. Якост на опън: N/50 mm

надлъжно  300  500

напречно  200  350

2. Относително удължение %

надлъжно и напречно  2  30

3. Огъваемост при ниски температури С ≤ минус 5

4. Водонепропускливост в продължение

на 24 h при воден напор

МРа 0,06 или

1,2 пъти от големината на

хидростатичното налягане

5. Съпротивление на разкъсване (със

стeбло на гвоздей)

N
 100

6. Якост на снажданията N/50 mm скъсване вън от снаждането при якост по-голяма 

от якостта на мушамата на опън

7. Съпротивление при статично пробиване kg  20

8. Устойчивост на удар (динамично

пробиване) mm
без пробиване от височина не по-малка от 300



Брой на слоевете при битумни мушами:

• при воден стълб Н  5,0 m – най-малко два слоя, като всеки от тях 
е с дебелина не по-малка от 3 mm;

• при воден стълб Н > 5,0 m – общата дебелина на 
хидроизолационната система е не по-малка от 8 mm и с не по-
малко от два слоя;

проникване на вода

10.00 m 

дълбочина

20.00 m 

дълбочина

водно ниво 

0.00 m

Дебелина на мембраната

> 1.0 mm

Дебелина на мембраната

> 1.5 mm

Дебелина на мембраната

> 2.0 mm

Дебелина на мембраната

> 3.0 mm

Брой на слоевете при полимерни мембрани:



3

1

1

2

2

2

1. Външно разположени, против активно водно налягане

2. Централно разположени

3. Вътрешно разположени, против пасивно водно налягане

Фуги

s

e

s > > e

Чакаща 

лента М-35



Централно 

разположени

Тип “О”, “М”, “DK” Тип “V”, “AK”, “Forte”

Централно 

разположени

Разположени по 

повърхността

Тип “AR” – за оформяне 

на затворени клетки 

Разположени по 

повърхността

Тип “AR”

Разположени по 

повърхността

Тип “DR”

Разположени по 

повърхността

За инжектиране

Дилатационни фуги Работни фуги

Със специално 

предназначение

Водоспиращи ленти



Изисквания към основата
• да е здрава, гладка, равна, без шупли и каверни, почистена от 

прах, кал, ръжда, мазнини и други замърсявания;

• fc≥20 MPa за бетон и Ц/П разтвор;

• Влажност 4 %;

• единични грапавини до 10 mm, 

• вдлъбнатини до 5 mm;

• пукнатини до 0,2 mm;

• холкер с катет 5 до 10 cm;



Други правила
• АКЗ трябва да бъде поставена от страната на водния напор.

• Изолацията трябва да бъде притисната между два корави слоя, 
като трябва да има напрежение от 0,1-0,5МРа.

• Работна температура до 30оС за предотвратяване на пълзенето.

• Не се допускат снаждания на едно и също място на два 
последователни слоя.

• Надеждни захващания.

• АКЗ 50cm над НПВ





• http://vjfisosystems.com/ - VJF

• https://bgr.sika.com/bg/solutions_products/02/02a015.html - Sika

• Mapei

• http://www.hydroizomat.com/hydroinsulation/3 – Хидроизомат

• https://bg.onduline.com/bg - Ондулин

• PVC детайли

• Renolit

• www.derdichtebau.de

http://vjfisosystems.com/
https://bgr.sika.com/bg/solutions_products/02/02a015.html
http://www.mapeigroup.com/BG-BG/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.hydroizomat.com/hydroinsulation/3
https://bg.onduline.com/bg
http://www.lexcan.com/pvc/hi-pro-pvc-details/hi-pro-pvc-general-flashing-details.html
https://www.renolit.com/en/company/market-units/roofcare/renolit-alkorplan-roofing-products
http://www.derdichtebau.de/


БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО


