5. Изолация на покриви
Полагането на топлоизолация на покриви е сравнително лесно. Периода на
възвръщаемост на инвестициите е къс тъй като топлинните загуби през покрива
могат да бъдат много големи. Необходимо е да се вземат мерки за защита на
топлоизолацията от проникване на вода и кондензация чрез хидроизолационна
преграда и осигуряване на подходяща вентилация.
Топлоизолирането на подпокривните пространства на скатните покриви е лесна
и евтина операция. Изолационния материал, обикновено дюшечета от
минерална или стъклена вата или плочи от пенопласти, се закрепват
хоризонтално между дървените греди или в покривната конструкция. Понякога
се препоръчва полагането на защитен пласт като дюшеме на пример.
Поддръжката и експлоатацията на подпокривното пространство се улесняват
ако топлоизолацията е положена на ската на покрива – от вътрешната страна,
ако конструкцията позволява, или от външната страна под покривката
(керемиди, цигли и др.). обикновено, изолацията положена от вътрешната
страна се покрива с дървена обшивка или гипсокартон. Полагането от външната
страна се предпочита при необходимост от ремонт на покрива. В този случай
изолационните панели се закрепват към ребрата и се покриват със свалените
керемиди.

5.1. Insulation of pitched roofs
Insulation of cold pitched roof
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Изолация на скатни покриви с минерална вата NOBASIL
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5.2. Изолация на плоски покриви

Изолация на покриви с метална конструкция
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Изолация на тераса с експандиран полистирол ATERBOARD

Изолация на плосък покрив с минерална вата NOBASIL
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5.3. Покривни ситеми Vedag – Villas
Топъл покрив VEDATOP.
Тази система е подходяща за жилищни и промишлени сгради, офиси, складове и
спортни съоръжения. Тази покривна система е особено устойчива на
атмосферни влияния.

Промишлен покрив VEDAPLAN

Тази система е подходяща за промишлени сгради, складове, спртни съоръжения,
леки покривни конструкции с голяма площ, и др. Системата е икономично
решение за големи площи Системата има отлични хидроизолационни качества,
постигнати само с един пласт VEDAPLAN MF.
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Зелен покрив VEDAFLOR
Системата е подходяща за жилища, гаражи, учулища, обществени и
административни сгради. Системата е екологична и корено-устойчива. Може да
се приложи на покриви с метална или стоманобетонова конструкция и на скатни
покриви.

Покриви с повишени натоварвания VEDATOP
Тази система е подходяща за паркинги, гаражи, зелени покриви и тенис кортове.
Има отлична носимоспособност върху стоманобетонова конструкция.
Топлоизолацията CORIGLAS (пеностъкло) е способна да понесе големи
натоварвания на натиск.
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6. Изолация на плочи над неотопляеми сутерени
6.1. Защо трябва да изолираме плочите?
Трансфера на топлина към почвата през неизолирани подове или неотопляеми
помещения може да доведе до значителни топлинни загуби. Едно правилно
полагане на изолация на под може значително да подобри комфорта.
Плочи над неотопляеми сутерени като гаражи и мазета, допринасят топлинни
загуби даже при иначе добре изолирана сграда..
В миналото на изолация на плочи над сутерени се гледаше като на ниско
енергийно ефективно решение. В наши дни, много сутерени са вече изолирани.
В неотопляем сутерен изолацията трябва да се положи на долната страна на
плочата над сутерена. Дюшечета от минерална или стъклена вата са найудобния материал за тази цел. Тази изолация може да се закрепи посредством
телена мрежа, пружиниращи метални носачи или чрез найлоново (рибарско)или
телено въже опънато напречно на гредите. Пароизолацията трябва да се постави
откъм топлата страна на плочата и да се закрепи със скоби.
Пароизолацията ще намали вероятността водните пари да кондензират и да се
събират в топлоизолацията или в конструктивните елементи на сградата. Това е
важно тъй като влагата може да увреди конструктивните елементи на сградата и
да намали ефекта на топлоизолацията.

6.2. Изпълнение на изолация на плоча над неотопляем
сутерен
Figure 1

55

За да положете топлоизолация на плоча над неотопляем сутерен трябва:
•

Да уплътните всички пукнатини към отопляемото помещение на
горния етаж с пяна или кълчища преди да започнете изолирането.
Проверете водоснабдителната и електрическата мрежи, особено тези
които минават на горе по стените.

•

Изрежете изолационно руло в размер удобен за работа или по размер
на конструкцията.

•

Поставете дюшечето в обрамчената кухина, добре уплътнете
материала в ъглите.

•

Фиксирайте металните носещи въжета през 60см и ги нагласете така,
че да крепят изолацията. Леко притиснете дюшечетата с въжето.

•

Изрежете излишъка, не притискайте продукта. При необходимост
запълнете останали малки кухини.

Fig. 2 Закрепване с телена мрежа

Fig. 3 Закрепване с пружиниращи
метални въжета

Fig. 4 Закрепване на дървени летви

Fig. 5 Закрепване с корда
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Няколко съвета:
•

Предварително оразмерете изолационните дюшечета така, че да започват
и свършват при прегради като ребра или греди..

•

Изрежете изолациятя така, че да пасне между елементите на
конструкцията и спомагателното укрепване, уверете се, че е плътно
прилепнала към ребрата или гредите.

•

Ако изпълнявате изолация с пароизолация, положетея откъм жилището.

•

Подгънете краищата на дюшечетата така, че да прилепнат добре към
плочата и челото на гредата.

•

Не запушвайте комините!

•

Положете пароизолация на терена под плочата на сутерена.

6.3. Избор на изолационни материали
Дебелини на дюшечетата:
Когато се прави избор на изолационна система, е добре да се помисли за
дебелините на стандартните дюшечета от стъклена или минерална вата. Следва
списък на предлагани дебелини, те могат леко да варират в зависимост от
производителя.
•

R-19 6 1/4 инча

•

R-22 HD 5 1/2 инча

•

R-22 7 1/2 инча

•

R-25 8 1/2 инча

•

R-30 10 инча

•

R-30 HD 8 1/2 инча

•

R-38 12 инча

•

R-38 HD 10 инча
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Екструдиран полистирол
За изолация на подове може да се ползва и екструдирания пенополистирол.
Изолационните платна от полистирол имат хомогенна структура и много добри
качества като: low thermal conductibility;
•

липса на капилярност;

•

влагоустойчивост;

•

устойчивост на замръзване;

•

отлична механична якост;

•

дълготрайност;

•

нисък коефициент на водопоглъщане;

•

ниско специфично тегло;

•

удобни за работа с обикновени инструменти;

•

не гние;

•

чист материал, без мирис и не дразни кожата.

Тези особености позволяват прилагането на екструдирания полистирол без да се
взимат мерки за предпазването му от влага при специални изолационни системи
като обърнат покрив, външни стени на сутерени, изолаця на подове, и др.

Тези особености позволяват
прилагането на екструдирания
полистирол без да се взимат мерки за
предпазването му от влага при
специални изолационни системи като
обърнат покрив, външни стени на
сутерени, изолаця на подове, и др.
Има разработена широка гама от
продукти базирани на този материал и
отговарящи
на
специфичните
изисквания при някои приложения.
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