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УКАЗАНИЯ 

ЗА ПОЛАГАНЕ

ПАВАЖИ

1.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕРЕНА: 

Измерване на размерите и наклоните на терена и изчисление, съответно на необходимото количество продукти.
Оразмеряване и маркиране на терена, който ще се настила. 

2.  ПОДГОТВЯНЕ НА ТЕРЕНА ЗА НАСТИЛАНЕ (при сух терен):

Прецизно почистване и отстраняване на съществуваща настилка и подготвяне на изкоп, дълбочината на който е съ-
образена с предвиденото натоварване на терена:
за пешеходно натоварване: подготвяне на изкоп от 25 до 30 см 
за автомобилно натоварване: подготвяне на изкоп от 40 до 60 см

Подравняване и почистване на почвения слой, трамбоване, за постигане на добра плътност на основата  и доба-
вяне (при необходимост) на наклон.

ВАЖНО› Подравняването на терена на ниво почвен слой, гарантира равномерността на настилката. 

Подравняването не се постига със запълване на неравностите с пясък или трошен камък!

3.  (опция) ОТВОДНЯВАНЕ: 

Поставяне на отводнително тяло или на тръба, включена към централната канализация.

4.  ОГРАЖДАНЕ НА ТЕРЕНА: 

Полагане на бордюрни тела и циментиране.

5.  ТВЪРДА ОСНОВА: 

Полагане на основен слой от необработени, едрозърнести минерални материали (трошен камък/фракция) с елас-
тичност  Е= 150÷350 MPa . Слоят  служи както за твърда, така и за дренажна основа. Необходимо е прецизно под-
равняване и трамбоване на слоя и подготвяне за посипка със ситен пясък
за настилка с предимно пешеходно натоварване:  височината на слоя трябва да бъде не по- малка от 15- 20 см, с
големина на фракцията 8-18 мм или по-голяма.
за настилка с автомобилно натоварване: височината на слоя трябва да бъде не по- малка от 30-50 см, с големина
на фракцията 8-18 мм или по-голяма.

6.  ПЯСЪЧНО ЛЕГЛО:

Полага се слой фин пясък за пясъчно легло - около 3-5 см, с размер на фракцията 0-5 мм, преди който може да се
постави и допълнителна изолация от геотекстил. Геотекстилът служи  за поддържане дренажните свойства на тро-
шения камък. След посипването се подравнява прецизно. 

7.  ПОЛАГАНЕ: 
Полага се избрания бетонов продукт  в съответната шарка и модел, чрез допълнително фиксиране на продуктите
един в друг и по цялата горна повърхност, за да се захванат стабилно за дистанционерите си и да не остане въз-
дух под тях; минималната фуга е от 2- 4 мм. Препоръчително е полагането да започне от край или ъгъл, за да се
спести излишното рязане на павета. Задължително се трамбова, преди фугирането, като се започва от вън навътре
по цялата площ. 

При избор на модел на подреждане на паветата, от значение е очакваното натоварване на площа и интензив-
ността на движението. За места с предвиден по- интензивен автомобилен трафик се препоръчват модели на под-
реждане тип „ рибена кост”, където подредбата на паветата е с ориентация 45° и 90° и позволява не само по-
доброто им фиксиране, но и по-доброто разпределяне на хоризонталните и динамичните сили. 

ВАЖНО› Да се предвиди наклон на настилката 2%-3%, за да се отводнява прецизно

8.  ФУГИРАНЕ:

Посипване с фин фугиращ пясък, за допълнително фиксиране. Подходящ пясък е зидарският, който обаче, не се
препоръчва за направата на пясъчното легло! За 10 кв.м е се използват около 20 кг пясък. Разнася се равномерно
по цялата площ на терена.

9.  (опция) ЗАЛИВАНЕ НА ТЕРЕНА С ВОДА:

Осигурява слягане на фугиращия пясък и след повторното посипване с пясък се гарантира околнчателното слягане
и “циментиране” на продуктите. 

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ:

Лопата, дървени летви, тръби, мастар, нивелир, канап, тежък гумен чук, мистрия, трамбоваща машина, уред за ря-
зане с водно охлаждане (по възможност с диамантен диск), метла, клещи за захващане на павета



Разположение и височина на комина спрямо билото на покрива: показано е в стандарт  БДС EN 13216-1 . 
За покриви с ъгъл на наклона под 20°, височината на комина над покрива е 1 м над покривната равнина. Това се от-
нася и за плоските покриви. При покрив с наклон по-голям от 20° височината на комина над покрива се определя в
зависимост от разстоянието между комина и билото. Ако коминът е на разстояние от билото на по-малко от 1,5 м той
се изгражда 0,5 м над височината на билото. Ако коминът е на разстояние от билото 1,5 до 3,0 м, същият трябва да
се изгради на височината на билото. Ако коминът е на по-голямо разстояние от 3,0 м, височината се определя с по-
моща на въображаемата линия, която се спуска от билото към комина под ъгъл 10° и пресича вертикалата на комина.
В точката на пресичане на двете линии се завършва комина. 
Всички комини задължително трябва да завършват с шапка за предпазване от дъжд и вятър.
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КОМИН
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

Kоминът преминава през всички етажи и обслужва всички апартаменти, като всеки етаж се включва към него ин-
директно, т.е. на по-високо ниво над самия етаж.  Движейки се нагоре по по-големия отвор на коминното тяло, пу-
шекът осигурява добра тяга за всеки от етажите, съгласно принципа на действие на комина /Законът на Бернули/. 
Създадената тяга в общата част на комина е напълно достатъчна, за да не позволи обратно връщане на пушека към
по-долните етажи.

При строителство  на комини трябва да се спазват следните принципи:

комините да се строят на вътрешна стена – по този начин те ще се охлаждат по-малко и ще имат по-голяма тяга, а
и вътре в сградата ще се отделя допълнително количество топлина;
комините да се групират в блок по няколко – така те се строят и ремонтират по-лесно, заемат по-малко място и топ-
линните загуби намаляват
комините не трябва „да дишат“, което означава , че всички фуги  трябва да са добре запълнени с разтвор, а коминът
може да се измаже 

За всеки етаж се предвиждат отделни комини; когато в един комин са свързани две печки от един и същи етаж, отво-
рите на кюнците им трябва да се намират на различна височина – най-малко на 30 см един от друг.

БОРДЮР
1.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕРЕНА: 

Измерване на размерите и наклоните на терена и изчисление съответно на необходимото количество бетонови
бордюри Техносим и допълнителните продукти, оразмеряване и маркиране на терена, който ще се настила

2. ПОДГОТВЯНЕ НА ТЕРЕНА ЗА НАСТИЛАНЕ: 
При сух терен- подготвяне на изкоп,  от 25 до 30 см, подравняване и почистване на почвения слой,трамбоване и
добавяне (при необходимост) на наклон

ВАЖНО→ Подравняването на терена на ниво почвен слой гарантира равномерността на настилката. 

Подравняването не се постига със запълване на неравностите с пясък или трошен камък

3. ОГРАЖДАНЕ НА ТЕРЕНА И ПОЛАГАНЕ НА БОРДЮРИ: 
Полагането на настилката започва от  бордюра  с очертаване на желания контур. 
Прави се изкоп на канал с ширина минимум 20см и дълбочина 30см за бетонова основа.
Реденето на бордюрите може да се извърши ръчно или механизирано с подемни шипки, като  полагането му се
извършва, посредством изтеглен в права линия канап, следващ посоката на терена. Това гарантира равномер-
ността на бордюрите. При полагане, бордюрът трябва да потъне 10 см в бетона.  Фугите се заливат със силен ци-
ментов разтвор 1:1. бетона стяга и тогава се започва с полагане на настилката. 
Бордюрите освен, че очертават и отделят различните алейни, пешеходни и улични пространства едно от друго и
от тревните площи, помагат на настилката да запази свойте качества, като не й позволяват да слегне и да се напука.
Големите им размери ги правят удобни за по- бързо полагане.

ТУХЛА
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

ВиК и ревизионните шахти се зидат радиално с тухли със специални размери- 250 х 120 х 60 мм.
Диаметър на шахтите е по стандарт 100 см, но може да бъде и 80. Задължително в горната си част шахтата е с диа-
метър 80 см, за да се напасне с чугунения капак.
При реденето на тухлите радиално, всеки ред е шахматно разположен, спрямо другите и фугата е разместена.
Фугира се с циментови разтвори,а  ъглите, който се получават при радиалното редене на тухлите се измазват с ци-
ментов разтвор и ситни парчета от продукта.
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МОДЕЛИ

НА РЕДЕНЕ
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Бетоновите продукти с еднакви
форми и размери се редят на фуга-
има непрекъсната линията на фу-
гата, поради което може да се по-
лучи разместване, при по голямо
натоварване

Бетоновите продукти с различни го-
лемини и различни, но  модулни
форми се редят разместено, като
тази подредба е значително по-ста-
билна за натоварени територии 

Бетоновите продукти са положени
или с разместена фуга на 1/2 от про-
дукта, така нареченото шахматно
подреждане, или с разместена фуга
на  2/3 от продукта. Тези подредби
са често използвани за територии с
по-голямо натоварване, но задъл-
жително изискване е реденето да е
напречно на посоката на движение

Бетоновите продукти се редят на
принципа на разместената фуга, но
е възможна употреба на различни
по вид и големина продукти, в раз-
личните редове

Бетоновите продукти се редят на-
пречно и надлъжно едно на друго,
което съзнава прекъсната фуга и е
предпоставка за по- голямата ста-
билност на настилката
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Бетоновите продукти се редят в диа-
гонална линия под 45°. Този модел
на подреждане е много подходящ
за високо натоварване, защото раз-
пределя и намаля натоварването на
повърхността на настилката, пред-
извикано от движещите се автомо-
били.

Бетоновите продукти се редят на-
пречно и надлъжно едно на друго,
под ъгъл 45°. По този начин хори-
зонталните и динамичните сили се
разпределят равномерно и не се по-
лучава натоварване на настилката.
Този модел на подреждане е препо-
ръчителен при терени с високо на-
товарване и интензивен трафик
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ВИД ПРОДУКТ
Размери 
/в мм/

Разход
/според
м.ед./

слабо 
натоварване 

до 25 тона/ кв.м
(пешеходни зони)

интензивно
натоварване 

до 36-40 тона/кв.м
(автомобилни зони) 

високо 
натоварване 

до 60 тона/ кв.м 
(тир паркинг, улици)

м.ед

Препоръчителна употреба на продукта за територии с:



ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА
И АДМИНИСТРАЦИЯ

София 1839

район Кремиковци

кв. Враждебна, ул. 45

тел. ++359 2 434 19 31

факс ++ 359 2 434 19 36

e-mail: office@technocim.com

www.technocim.com


