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Решения за покриви

Покривна система 
Македо

Решения за покриви

Техническо  
ръководство



Основна керемида

Крайна лява керемида Крайна дясна керемида

Вентилационна
керемида

Моделът Македо придава живописна структура 
на покривната повърхност. Ярък представител 
на континенталния стил покриви с възможност 
за приплъзване до 6 см. Двата вертикални улея 
в средата напомнят на стандартната българска 
керемида. Подходяща е както за изграждане на нов 
покрив, така и за ремонт на съществуващ такъв. 

Македо

* nestandardne boje

Kонтинентален 
стил

Естествен

категория Цветове

ПРедимства:

n Традиционен дизайн и изчистени линии

n Възможност за приплъзване

n Голям формат

n Бързо и лесно полагане

n Естествен продукт

n Устойчивост за поколенията

n 33 години гаранция

Технически данни Македо

Размери 25,5 х 43,5 см

Бр./м2 13 бр./м2

Покривна ширина 21,5 см

Покривна дължина 30,0 - 37,0 см

Тегло в кг/бр. 3,2 кг/бр.

Мин. наклон на покрива* 15о градуси

Бр. в сноп 6 бр.

Бр. в палет 300 бр.

размер

L

НаклоН

Минимален наклон 
на покрива

Големи

Енгоба

Естествен Енгоба

Естествен 
цвят

Енгоба
червена

00 10

* при използване на подпокривно фолио Fol Mono
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Основна керемида

Крайна лява керемида Крайна дясна керемида

Вентилационна
керемида
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отвори за закрепване с винтове

приток на въздух Тондах

Ламарина за отвеждане

защитна решетка против птици

въздушен канал

на водата в улука

на
д до

пр
иб

л.

пр
иб

л.

над

до

- летви 3 см/5 см
- контра летви 5 см/5 см

- дъсчена обшивка
- ребро

- Македо керемида

подулучна 
ламарина/пола

За райони с по-голяма снежна покривка 
се препоръчва удължаване на стряхата с 5 см

- Тондах 
 подпокривно фолио

Тондах 
вентилационен 
елемент за стреха

приток на въздух

приток на въздух

Тондах 
защитна решетка
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Тондах 
вентилационен 
елемент за стреха

приток на въздух

приток на въздух

Тондах 
защитна решетка
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Решения за покриви

Полегат улук - летви 5,0 см/5,0 см
- контра летви 5,0 см/5,0 см

подпокривно фолио
- дъсчена обшивка
- ребро

Тондах 
вентилационен 
елемент

движение на въздух

ВЕНТИЛАЦИОНЕН КАНАЛ

приток на въздух

приток 
на 

въздух подулучна 
ламарина/пола

Тондах 
вентилационен 
елемент 

Висящ улук

ВЕНТИЛАЦИОНЕН КАНАЛ

ламарина за насочване 
на водата към улука

приток на въздух

защитна решетка 
против птици подулучна 

ламарина/пола

приток на въздух

- ламарина

- летви 3 см/5 см
- контра летви 5 см/5 см

- дъсчена обшивка
- ребро

- Македо керемида

- Тондах

- Тондах 
   подпокривно фолио
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билна летва
Тондах 
вентилационна лента за било

вентилационна 
керемида

Тондах
капак/било
вентилационен елемент

движение на въздух

движение 
на въздух

вентилация на 
подпокривното 
пространство

ВЕНТИЛАЦИОНЕН КАНАЛ

 прибл. 1,5 см

отделяща дъска за билото

ПОСТАВЯНЕ НА ЛЕТВИ 4/5
наклон 

на покрива

над

прибл. прибл.

прибл. прибл.

прибл. прибл.

прибл. прибл.

прибл. прибл.

прибл. прибл.

прибл. прибл.
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Тондах 
вентилационна лента

Тондах 
вентилационна лента за билото

Било с фалцов капак и 
вентилационна лента 
по цялата дължина 
на билото

наклон 
на покрива

над

Тондах 
вентилационна лента за билото

движение 

на въздух

Тондах 
скоба за захващане 
на страничен фалц 

Тондах 
вентилационна лента

на подпокривно 
вентилация

пространство

ВЕНТИЛАЦИОНЕН КАНАЛ

движение 

на въздух 
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- летви - 3,0 см/5,0 см
- контра летви - 5,0 см/5,0 см

подпокривно фолио
- дъсчена обшивка
- ребро  движение на въздух

завършваща ламарина

ВЕНТИЛАЦИОНЕН КАНАЛ

 завършваща ламарина

вентилационна 
керемида

- Македо керемида

- Тондах

мин.

прибл.

прибл.

прибл.

.лбирп
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Закрепване на керемидата

крайна керемида

 подпокривно фолио

- летви - 3,0 см/5,0 см
- контра летви - 5,0 см/5,0 см

- дъсчена обшивка
- ребро

- Македо керемида

- Тондах

прибл. прибл. прибл.

прибл.

пр
иб

л.

пр
иб

л.

прибл. прибл. прибл.

прибл.

пр
иб

л.

пр
иб

л.
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Закрепване на керемидата

- летви - 3,0 см/5,0 см
- контра летви - 5,0 см/5,0 см

подпокривно фолио
- дъсчена обшивка
- ребро

средна покривна ширина

прибл. прибл.

средна покривна ширина

- Македо керемида
крайна летва

- Тондах 
пр

иб
л.

прибл. прибл.

пр
иб

л.
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- летви - 3,0 см/5,0 см
- контра летви - 5,0 см/5,0 см

подпокривно фолио
- дъсчена обшивка
- ребро

закрепване със скоби 
за срязани керемиди

прибл.

- Македо керемида

Тондах 
улама

Тондах 
лента за уплътняване на улама

- Тондах

прибл.

прибл.
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Тондах 
скоба за капак

Тондах 
скоба за закрепване 
на рязани керемиди

начален капак 
за било

Тондах 
вентилационна 
лента за било

движение на въздух

фалцов капак

отделяща дъска

движение на въздух

- летви - 3,0 см/5,0 см
- контра летви - 5,0 см/5,0 см

подпокривно фолио
- дъсчена обшивка
- ребро

ВЕНТИЛАЦИОНЕН КАНАЛ

- Македо керемида

- Тондах 

прибл.
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Наклон на покрив:
30°- 47°

при късата част
15°- 30°
при дългата част

комплект за вентилация

керемида с отвор

къса част

дълга част

уплътняване със силикон

- Македо керемида
- летви - 3,0 см/5,0 см

подпокривно фолио
- дъсчена обшивка
- ребро

- Tондах
- контра летви - 5,0 см/5,0 см 

ВЕНТИЛАЦИОНЕН КАНАЛ

Решения за покриви
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прегъната ламарина

прегъната 
ламарина

подулучна 
ламарина/пола

приток на въздух

приток на въздух

- Македо керемида
- летви - 3,0 см/5,0 см
- контра летви - 5,0 см/5,0 см  

  подпокривно фолио
- дъсчена обшивка
- ребро

ВЕНТИЛАЦИОНЕН КАНАЛ

- Тондах 

прибл.

прибл.

над
прибл.

прибл.

над

пр
иб

л.

пр
иб

л.

ВЕНТИЛАЦИОНЕН КАНАЛ

прибл.

пр
иб

л.

пр
иб

л.

ламарина за насочване на водата 
към улука (надулучна пола)

Тондах защитна 
решетка против птици
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- ламарина
- дъсчена обшивка
- контра летви - 5,0 см/5,0 см

- дъсчена обшивка
- ребро

подулучна 
ламарина/пола

приток на въздух
(контралетви)

 

- контра летви - 5,0 см/5,0 см

подпокривно фолио
- дъсчена обшивка
- ребро

- летви - 3,0 см/5,0 см

основна керемида

- Македо керемида

   подпокривно фолио

- Tондах 

- Tондах 

Tондах  
защитна решетка против птици

ламарина за насочване на водата 
към улука (надулучна пола)

Wienerberger16

Решения за покриви



  подпокривно фолио

завършваща/крайна ламарина

движение на въздух
прегъната ламарина

- летви - 3,0 см/5,0 см
- контра летви - 5,0 см/5,0 см

- дъсчена обшивка
- ребро

средна покривна ширина

прегъната ламарина

ламарина за свързване 

- Македо керемида

- Tондах

прибл.
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Тондах 
скоба за захващане 
на решетката за снегозадържане

                    подпорна летва

ВЕНТИЛАЦИОНЕН КАНАЛ

движение на въздух

приток на въздух

подулучна 
ламарина/пола

Тондах 
решетка за снегозадържане

Тондах 
защитна решетка против птици

прибл.

ламарина за насочване на водата 
към улука (надулучна пола)
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Било
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2.

1м

3.

1м

4.

1м

5.

1м

6 .

1 м

7 .

1 м

8 .

1 м

Упътване за използване на аксесоари 
за покривните системи Македо

Керамичните керемиди не са абсолютно водонепропускливи и при 
продължителни и/или силни валежи е възможно проникване на влага в 
горния слой на керемидите. С цел по-бързото и ефективно изсъхване 
на керамичното покритие и недопускането на нежелателни процеси като 
замръзване или образуване на мъх и плесен, е необходимо осигуряването 
на циркулация на въздух (вентилация) на подкеремиденото пространство по 
следните начини:
1. Чрез монтиране на контралетви с размери 5/5 см върху ребрата, за 

осигуряване на циркулация на въздуха, влизащ от зоната на стрехата и 
излизащ през вентилационните керемиди и зоната на билото. За целта 
да се използват вентилационни ленти за било и стреха и да се използва 
сух монтаж, без измазване с разтвор на капаците.

2. Чрез монтиране на билна летва под капаците, за осигуряване на 
доброто вентилиране в зоната на билото. Вентилационните керемиди 
следва да се полагат в зоната под било покрив (на втори ред керемиди 
под билото). Да се предвижда 1 вентилационна керемида на 5 м2 
покривна площ.

3. В случай на допълнителна изолация на таванското помещение, 
освен основното предназначение, вентилацията на покрива има за 
цел да поддържа суха топлоизолацията. В такива случаи броят на 
вентилационните керемиди следва да се увеличи на 1 бр./4 м2 площ на 
покрива.

Съгласно техническите изисквания следва да се изпълни по правилен начин 
подпокривната конструкция, като това е задължително условие при по-
малки наклони на покрива:
1. Да се положи подпокривно паропропускливо хидроизолационно 

фолио - FOL K/S или FOL Mono при по-малки наклони на покрива, 
като при монтажа на контралетвите върху фолиото да се използва 
вулканизираща двойнозалепваща лента.

2. Горният край на подпокривното фолио да достига до мин. 50 мм под 
билната летва, а долният - да покрие част от челната дъска или да мине 
под надулучната пола.

3. В случай, че дължината на ската (от било до стреха) е над 8 м, е 
препоръчително да се предвиди втори ред вентилационни керемиди 
по средата на ската, за да се осигури правилната вентилация на 
подкеремиденото пространство.

Площта на вентилационния отвор възлиза на 5,25 см2 (6 дупки с диаметър 
от 10 мм). При желание за постигане на определени естетически критерии, 
предвиденият, съгласно разпоредбите необходим минимален брой 
вентилационни керемиди, може да бъде увеличен.

УказаНия за моНтаж На сНегозадържащи скоби и 
елемеНти
За правилното снегозадържане (особено при наклони на покрива над 22о) 
е необходимо полагането на снегозадържащи керемиди или монтажа на 
скоби или решетки, като видът и броят им се определя в зависимост от  
следните параметри: натоварване от сняг в конкретната локация, съгласно 
нормативна карта за товарите от сняг и/или надморската височина, наклона 
и формата на покрива, изложението на сградата и др. Снегозадържащите 
елементи имат за цел да възпрепятстват лавинообразното падане на големи 
количества сняг, което може да нарани хора и имущество в близост под 
стрехите на покрива, както и да предотврати повредите по комини, улуци, 
водосточни тръби и други елементи по покрива.

Най-общо се препоръчва поставянето на 1,5 - 3 бр.  на 1 м2 покривна площ 
керемиди или скоби, като в зоната над стрехата те се разполагат в една линия 
или на два реда, шахматно, през 30 см. В останалата част от покрива се 
разпределят равномерно, като за отделните случаи се препоръчват няколко 
основни схеми (виж схеми 1-8 вдясно), в зависимост от необходимия брой за 1 м2.  
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И
здание: декем

ври 2018

Винербергер ЕООД
София 1172 
ул. “Св. П. Зографски” 4
Бизнес сграда 2, ет. 2, Офис 1
Телефон:  +359 (2) 8066 777
office.bg @ wienerberger.com 
www.wienerberger.bg


