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Решения за покриви

Покривна система 
Туист

Решения за покриви

Техническо  
ръководство



Идеалната комбинация от хармония и практичност, 
както и динамичното конструктивно изпълнение прави 
покрива уникален. Най-типичният представител на 
голямоформатните керемиди. Големите му размери 
позволяват използването на по-малко керемиди за 
един квадратен метър. Това прави работата с този 
модел бърза и ефикасна. Само 9,2 броя в квадрат 
прави избора му много достъпен. Равномерната линия 
на вълната го прави предпочитан представител на 
континенталния стил покриви. 

Туист  

Енгоба
теракота

Енгоба
кафява

Енгоба
антрацит

Енгоба
червен 
антик

Глазура 
винено-
червена

Енгоба
червена

Енгоба
медно-
кафява

* nestandardne boje

ПРедимства:

n Модерен дизайн и изчистени линии

n Възможност за приплъзване

n Много голям формат

n Бързо и лесно полагане

n Естествен продукт

n Устойчивост за поколенията

n 33 години гаранция

Технически данни Туист

Размери 30,0 х 50,0 см

Бр./м2 9,2 бр./м2

Покривна ширина 25,5 см

Покривна дължина 37,0 - 42,5 см

Тегло в кг/бр. 3,5 кг/бр.

Мин. наклон на покрива 
(с обшивка) 15о градуси

Бр. в сноп 5 бр.

Бр. в палет 280 бр.

Kонтинентален 
стил

категория Цветове

размер НаклоН

Минимален наклон 
на покрива

Много
големи

Глазура+

XL

Енгоба

Енгоба

Глазура

81 10 11 12 40 43
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Елементи на системата (керамичното покрите)

Технически параметри:
дължина: 500±5 мм
ширина: 300±3 мм
дебелина: 10±1 мм
тегло: 3,5 кг / бр.
якост на огъване: 1,5 кН
покривна дължина: 37,0-42,5 см      
покривна ширина: 25,5 см    
разходна норма: 9,2 бр. / м2

препоръч. стойн. при стат. 
изчисления: 0,33-0,38 кН / м2

Технически параметри:
дължина: 500±5 мм
ширина: 300±3 мм
дебелина: 10±1 мм
тегло: 3,60 кг / бр.
якост на огъване: 1,5 кН
покривна дължина: 37,0-42,5 см
покривна ширина: 25,5 см            
 мин. 1 бр. / 5 м2 

вентилация
напречно сечение: прибл. 21 см2

Технически параметри:
дължина: 500±5 мм
ширина: 300±3 мм
дебелина: 10±1 мм
тегло: 3,80 кг / бр.
якост на огъване: 1,5 кН
покривна дължина: 37,0-42,5 см      
покривна ширина: 25,5 см            
 мин. 1,5 бр. / 5 м2  

разходна норма: според табл.

Туист снегозадържаща керемида

Туист вентилационна керемида

Туист основна керемида
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Технически параметри:

дължина: 500±5 мм
ширина: 300±3 мм
дебелина: 10±1 мм
тегло: 4,90(3,45) кг / бр.
якост на огъване: 1,5 кН
покривна дължина: 37,0-42,5 см
покривна ширина: 25,5 см
разходна норма: 2,35-2,7 бр. / л.м.

Полите на крайните керемиди трябва да се 
изрежат по размер според разстоянието между 
летвите.

Технически параметри:

дължина:  500±5 мм
ширина: 300±3 мм
дебелина: 10±1 мм
тегло: 4,93 кг / бр.
якост на огъване: 1,5 кН
покривна дължина: 37,0-42,5 см      
покривна ширина: 30 см    
разходна норма: 2,35-2,7 бр.

Полите на крайните керемиди трябва да се 
изрежат по размер според разстоянието между 
летвите.

Технически параметри:

дължина:  500±5 мм
ширина: 170±1 мм
дебелина: 10±1 мм
тегло: 2.0 кг / бр.
якост на огъване: 1,5 кН
покривна дължина: 37,0-42,5 см      
покривна ширина: 12,7 см    
разходна норма: според нуждата

Туист полукеремида

Туист крайна дясна керемида

Туист крайна дясна керемида
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Фалцов капак за било

Гладък капак

Керамични принадлежности

Технически параметри:

дължина: 380±19 мм
ширина: 190±14 мм
тегло: 3,5 кг / бр.
якост на огъване: 1,5 кН
покривна дължина: 35 см         
разходна норма: 3 бр. / л.м.

Технически параметри:

дължина: 410±20 мм
ширина: 215/250±16 мм
тегло: 3,1 кг / бр.
якост на огъване: 1,0 кН
покривна дължина: 36 см         
разходна норма: 2,8 бр. / л.м.
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Решения за покриви

90° 90°

към фалцов капак към гладък капак

Технически параметри: Технически параметри:

Тегло: 4,1 кг
Разх. норма: 
1 бр. / покр. връх

Тегло: 4,1 кг
Разх. норма: 
1 бр. / покр. връх
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Тройник

Начален фалцов капак за било

Начален гладък капак за било

Технически параметри:

дължина: 380±19 мм
ширина: 190±14 мм
тегло: 4,4 кг / бр.
якост на огъване: 1,5 кН
покривна дължина: 27 см 
разходна норма: 3 бр./било

Технически параметри:

дължина: 420±29 мм
ширина: 215/220±16 мм
тегло: 5,5 кг / бр.
якост на огъване: 1,5 кН
покривна дължина: 35 см         
разходна норма: 2 бр./било

Wienerberger6

Решения за покриви



Закрепване:

Ъгъл на покр. наклон Разст. м/у летвите Разходна норма / м 2 [бр.] Тегло / м 2 Гвоздеи / м [бр.]

От 15° 37,00 см 10,60 42,40 кг 2,70
От 20° 38,00 см 10,32 41,28 кг 2,63
От 25° 39,00 см 10,00 40,00 кг 2,56
От 30° 39,60 см 9,90 39,60 кг 2,53
От 35° 40,30 см 9,73 38,92 кг 2,48
От 40° 40,90 см 9,59 38,36 кг 2,44
От 45° 42,50 см 9,23 36,92 кг 2,35

Ъгъл на наклона Крепежни и допълващи решения

От 15° Специфични изисквания: непромокаема подложка, 
плътна дъсчена обшивка + непромокаема подложка от 

подпокривно фолио (мин.110 г/м 2)
залепено+заковано при припокриването

От 20° Непромокаема прокривна подложка
Плътна дъсчена обшивка + непромокаема подложка от 

фолио (мин.110 г/м2)
Свободно положена, закована при припокриването

От 25° Без прикрепване, с подложно покритие

От 30° Без прикрепване

От 40° Фиксира се всяка 2-ра и 3-та керемида

От 50° Фиксира се всяка керемида

Основни принципи на проектиране

Керемидите ТУИСТ са приложими както за покриване на нови, така и за 
саниране на стари покриви на:
• Жилищни сгради, 
• Обществени сгради,
• Обслужващи, спортни и спомагателни сгради,
• Промишлени и селскостопански сгради.

Условия за приложение:
• Ъгълът на наклона на покрива да бъде в границите на позволения наклон, 
• Покривната конструкция, разпределението на летвите и техният размер да бъдат оразмерени   
 правилно в зависимост от разстоянието на приплъзване.
• Закрепването да съответства на ъгъла на наклона,
• Покриването да се извършва от специалист със съответната подготовка.

Ъгълът на покривния наклон може да бъде 15°-60° (90°), тъй като по дължината и по късата страна е 
оформено много добре завършващо оребряване, възпрепятстващо проникването на вода при кос 
вятър.
Разстоянието между летвите може да се променя до 37,0-42,5 см в зависимост от ъгъла на наклона.

На места с опасност от бури и специфични климатични условия керемидите трябва да се 
фиксират и под 40°. Крайните керемиди и капаците, както и рязаните керемиди по уламата и 
по маията трябва задължително да са фиксирани. Закрепването става с 24/50 поцинковани 
гвоздеи и винтове за дърво, забити в покривната дъска през монтажните дупки на керемидата. 

Разстоянието между гредите при летви със сечение 30/50 мм е макс. 90 см. При 
обитаване на подпокривното пространство, в зависимост от ъгъла на наклона е 
необходимо да се положи подложно покритие, съответно хидро- и топлоизолация.
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Ъгъл на наклона x стойност

От 15° 4,5 см

От 20° 4,0 см

От 25° 3,5 см

От 30° 3,0 см

От 40° 2,5 см

Ъгъл на наклона разст. м/у летвите Дължини на гредите Припокриване разходна норма
45° 42,5° 0,380 0,630 1,255 1,680 2,105 2,530 2,955 7,5 9,23 бр./м 2

40° 40,9° 0,380 0,619 1,228 1,637 2,046 2,455 2,864 9,1 9,59
35° 40,3° 0,380 0,813 1,216 1,619 2,022 2,425 2,828 9,7 9,73
30° 39,6° 0,380 0,811 1,207 1,603 1,999 2,395 2,791 10,4 9,90
25° 39,0° 0,380 0,805 1,195 1,585 1,975 2,365 2,755 11 10,00
20° 38,0° 0,380 0,800 1,180 1,560 1,940 2,320 2,700 12 10,32
15° 37,0° 0,380 0,795 1,165 1,535 1,905 2,275 2,645 13 10,60

Брой на редовете 1 2 3 4 5 6 7

Ъгъл на наклона разст. м/у летвите Дължини на гредите Припокриване разходна норма
45° 42,5° 3,320 3,745 4,170 4,595 5,020 5,445 5,870 7,5 9,23 бр./м 2

40° 40,9° 3,213 3,622 4,031 4,440 4,849 5,250 5,667 9,1 9,59
35° 40,3° 3,171 3,574 3,977 4,380 4,783 5,186 5,589 9,7 9,73
30° 39,6° 3,127 3,523 3,919 4,315 4,711 5,107 5,503 10,4 9,90
25° 39,0° 3,085 3,475 3,865 4,255 4,645 5,035 5,425 11 10,00
20° 38,0° 3,020 3,400 3,780 4,160 4,540 4,920 5,300 12 10,32
15° 37,0° 2,955 3,325 3,695 4,065 4,435 4,805 5,175 13 10,60

Брой на редовете 8 9 10 11 12 13 14

Ъгъл на наклона разст. м/у летвите Дължини на гредите Припокриване разходна норма
45° 42,5° 6,295 6,720 7,145 7,570 7,995 8,420 8,845 7,5 9,23 бр./м 2

40° 40,9° 6,076 6,485 6,894 7,303 7,712 8,121 8,530 9,1 9,59
35° 40,3° 5,992 6,395 6,798 7,201 7,604 8,007 8,410 9,7 9,73
30° 39,6° 5,899 6,295 6,691 7,087 7,483 7,879 8,275 10,4 9,90
25° 39,0° 5,815 6,205 6,595 6,985 7,375 7,765 8,155 11 10,00
20° 38,0° 5,680 6,060 6,440 6,820 7,200 7,580 7,960 12 10,32
15° 37,0° 5,545 5,915 6,285 6,655 7,025 7,395 7,765 13 10,60

Брой на редовете 15 16 17 18 19 20 21

Ъгъл на наклона разст. м/у летвите Дължини на гредите Припокриване разходна норма
45° 42,5° 9,270 9,695 10,120 10,545 10,970 11,395 11,820 7,5 9,23 бр./м 2

40° 40,9° 8,939 9,348 9,757 10,166 10,575 10,984 11,393 9,1 9,59
35° 40,3° 8,813 9,216 9,619 10,022 10,425 10,828 11,231 9,7 9,73
30° 39,6° 8,671 9,067 9,463 9,859 10,255 10,651 11,047 10,4 9,90
25° 39,0° 8,545 8,935 9,325 9,715 10,105 10,495 10,885 11 10,00
20° 38,0° 8,340 8,720 9,100 9,480 9,860 10,240 10,620 12 10,32
15° 37,0° 8,135 8,505 8,875 9,245 9,615 9,985 10,355 13 10,60

Брой на редовете 22 23 24 25 26 27 28

Ъгъл на наклона разст. м/у летвите Дължини на гредите Припокриване разходна норма
45° 42,5° 12,245 12,670 13,095 13,520 13,945 14,370 14,795 7,5 9,23 бр./м 2

40° 40,9° 11,802 12,211 12,620 13,029 13,438 13,847 14,256 9,1 9,59
35° 40,3° 11,634 12,037 12,440 12,843 13,246 13,649 14,052 9,7 9,73
30° 39,6° 11,443 11,839 12,235 12,631 13,027 13,423 13,819 10,4 9,90
25° 39,0° 11,275 11,665 12,055 12,445 12,835 13,225 13,615 11 10,00
20° 38,0° 11,000 11,380 11,760 12,140 12,520 12,900 13,280 12 10,32
15° 37,0° 10,725 11,095 11,465 11,835 12,205 12,575 12,945 13 10,60

Брой на редовете 22 23 24 25 26 27 28

Определяне на дължината на гредите и разпределението 
на летвите при скатен покрив

szh= et +n*t + x
szh = дължина на гредата
et = разстояние между долния ръб на 
гредата и първата контралетва 
et = до 45° - 38 см, над 45°= 37 см
n = брой на хоризонталните редове 
керемиди - 1
t = променливо разстояние м/у 
летвите, зависещо от ъгъла на 
наклона 
x = разстояние на най-горната летва 
от върха на гредата, при оформянето 
със сух монтаж

От следната таблица може да се определи пълната дължина на покритие, която е стойността на 
дължината на гредата увеличена с проектираната дължина на контралетвата. Дадените в таблицата 
пълни покривни дължини съдържат най-долното разстояние между летвите от 38 см и х-стойностите 
им.
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b=25,5 25,5 f    = 25,5 25,5 25,5 j=30

a=4,5

6

3

o=9 o=9

sz

                                          

35

0,810 0,938 1,065 1,193 1,320 1,448
3 3 1/2 4 4 1/2 5 5 1/2

1,575 1,703 1,830 1,958 2,085 2,213 2,340 2,468
6 6 1/2 7 7 1/2 8 8 1/2 9 9 1/2

2,595 2,723 2,850 2,978 3,105 3,233 3,360 3,488
10 10 1/2 11 11 1/2 12 12 1/2 13 13 1/2

3,615 3,743 3,870 3,998 4,125 4,253 4,380 4,508
14 14 1/2 15 15 1/2 16 16 1/2 17 17 1/2

4,635 4,763 4,890 5,018 5,145 5,273 5,400 5,528
18 18 1/2 19 19 1/2 20 20 1/2 21 21 1/2

5,655 5,783 5,910 6,038 6,165 6,293 6,420 6,548
22 22 1/2 23 23 1/2 24 24 1/2 25 25 1/2

6,675 6,803 6,930 7,058 7,185 7,313 7,440 7,568
26 26 1/2 27 27 1/2 28 28 1/2 29 29 1/2

7,695 7,823 7,950 8,078 8,205 8,333 8,460 8,588
30 30 1/2 31 31 1/2 32 32 1/2 33 33 1/2

8,715 8,843 8,970 9,098 9,225 9,353 9,480 9,608
34 34 1/2 35 35 1/2 36 36 1/2 37 37 1/2

9,735 9,863 9,990 10,118 10,245 10,373 10,500 10,628
38 38 1/2 39 39 1/2 40 40 1/2 41 41 1/2

10,755 10,883 11,010 11,138 11,265 11,393 11,520 11,648
42 42 1/2 43 43 1/2 44 44 1/2 45 45 1/2

11,775 11,903 12,030 12,158 12,285 12,413 12,540 12,668
46 46 1/2 47 47 1/2 48 48 1/2 49 49 1/2

12,795 12,923 13,050 13,178 13,305 13,433 13,560 13,688
50 50 1/2 51 51 1/2 52 52 1/2 53 53 1/2

13,815 13,943 14,070 14,198 14,325 14,453 14,580 14,708
54 54 1/2 55 55 1/2 56 56 1/2 57 57 1/2

Хоризонтални размери на покрива в метри, при прилагане на завършващи керемиди:

ширина на покривната конструкция (І h) – дължина на летвата

покривна ширина (f )

Ширина на покритието
Брой на керемидите

Определяне на покривната ширина и ширината на покривната 
конструкция

f = покривна ширина
b = ширина на левия свързващ елемент (крайна лява керемида) b = 30,0 см
fsz = покривна ширина на керемидата fsz = 25,5 см
m = брой на отвесните колони от керемиди-2 
j = ширина на десния свързващ елемент (крайна лява керемида) j = 25,5 см
a = припокриване на керемидите по дългата им част a = 4,5 см
Іh = ширина на покривната конструкция
o = излизане на керемиди извън челните дъски o = 9 см

f = b + m * fsz+j
1h = f - 2 * o

Wienerberger 9

Решения за покриви



От 25° всяка 3. керемида 
е снегозадържаща

1,31 бр. / стреха л.м.

От 30° всяка 2. керемида 
е снегозадържаща

1,96 бр. / стреха л.м.

От 45° шахматно 
разположение

3,92 бр. / стреха л.м.

Снегозадържащи системи
През зимата, под влияние на температури под 0°C валежите кристализират, като падат под формата на 
сняг. От студа и материалът на покривното покритие замръзва и снегът залепва за покрива. Докато е 
студено и вали сняг могат да се натрупат значителни като дебелина снежни слоеве. Непосредствено 
върху материала на покривното покритие се образува около 10-20 мм дебел леден слой, от една страна 
поради ниската температура в таванското помещение, от друга, поради изолиращата способност на снега. 
Ако климатичните условия се променят и започне затопляне, се покачва и температурата на таванското 
помещение, от което се затопля материала на покривното покритие. При по-висока външна температура 
между покрива и снежната покривка върху него се образува тънък воден слой. Този воден слой 
представлява идеална плъзгаща се повърхност за снежния слой, така цялото количество сняг може да се 
изсипе на земята като лавина от покрива. Снегозадържащите керемиди не възпрепятстват плъзгането на 
голяма снежна маса, в тези случаи се препоръчва монтирането на допълнителни снегозадържащи 
елементи (снегозадържащи решетки). Оформянето на снегозадържащата система върху покрива трябва 
да бъде определено от проектанта. По-надолу представяме минимални количества снегозадържащи 
елементи, които са информативни. Снегозадържащите керемиди трябва да се разположат от втория, 
третия ред, считано от ръба на стряхата, според примера.

При разполагането на снегозадържащите елементи трябва да се има предвид: 
(1) Покривът трябва в степен, съответстваща на предназначението на сградата, да издържа на 
атмосферни (вятър, валежи, слънцегреене), химически и механични (напр. проверка, почистване) влияния 
и да отвежда валежите от повърхността в планирана посока.  
2) Покрив с ъгъл на наклона между 25° - 75° трябва да бъде снабден със снегозадържащ ред, ако 
водещият ръб на стряхата граничи с пространство за придвижване или е над него и височината е над 6,0 м 
При покрив с дължина на ската повече от 10 м трябва да се поставят един над друг повече 
снегозадържащи редове.
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Вентилация
При използване на подпокривното пространство, както и за повишаване на енергийната ефективност на 
покрива, откъдето се губи част от топлината, се изисква да се положат подходящи топлоизолационни 
слоеве. 
Между слоевете на покривната конструкция, а именно:  
 - топлоизолация и подпокривно фолио  
 - подпокривно фолио и керемидено покритие могат да се изграждат с въздушни канали с   
 подходящо напречно сечение, които и в безветрие да осигуряват въздушни течения между   
 стряхата и билото на покрива

Задачи на вентилацията, осигурена от двойната дървена скара:
 - отвеждане на температурното натоварване, създадено под покривното покритие под влияние на  
 слънчевите лъчи
 - отвеждане на парата, просмукваща се от вътрешните помещения
 - изравняване на външната температура с тази на керемиденото покритие
 - проветряване на влагата евентуално проникнала отвън

Проветряване на влагата, идваща от вътрешността на сградата, с помощта на 
въздушните канали между топлоизолацията и подложното фолио

Влагата, идваща от вътрешността на сградата (водна пара от къпане, готвене, пране) се стреми да излезе 
от вътрешното пространство с по-висока температура към това с по-ниска. Когато въздухът, поради 
охлаждане или повишена влажност, достигне границата на насищане, излишната влага кондензира в 
конструкцията на сградата с по-ниска температура и причинява следните повреди:
 - намалява топлоизолационният ефект, поради навлажняване на топлоизолацията
 - може да се появи плесен по вътрешни повърхности
 - може да се увреди покривната конструкция поради постоянната влага

Най-чести грешки за възникването на конденз:
 - въздушният канал между топлоизолацията и подложното фолио е много малък или липсва,   
 съответно няма хидроизолационен слой от вътрешната страна за ограничаване на парата
 - въздушният слой над топлоизолацията не е свързан с външния въздух
 - паропропускливата устойчивост на ограждащите конструкции е твърде малка.

За предотвратяване на вредите от кондензацията, трябва да се вентилира въздушния слой над 
топлоизолацията на скатните покриви с използваеми подпокривни пространства. При липса на 
национални разпоредби, могат да се вземат под внимание изискванията на DIN 4108 с добри резултати. 
Въз основа на тях, при покриви с ъгъл на наклона по-голям от 10° може да се пропусне подробното 
изчисляване на паропропускливостта, ако са изпълнени следните четири изисквания:
 1. Размерът на свободно вентилиращия отвор, който се оформя на стряхата:
 - е мин. 0,2 % от принадлежащата покривна повърхност, но
 - минимум 200 см2 / м.
 2. Напречното сечение на свободно вентилиращия отвор, който се оформя в общата част на   
  покривната повърхност е:
 - минимум 200 см2 / м.
 - разстоянието между топлоизолацията и подложното покритие е мин. 2 см.
 3. Размерът на свободно вентилиращия отвор на ръба на билото и гръбнака на ръба е:
 - min. 0,05% от прилежащата покривна повърхност.
 4. Общата дебелина на паропропускливия въздушеня слой (sd) на слоевете от конструкцията под  
 напречното сечение на вентилиращия отвор, ако:
 - дължината на гредата е  ≤ 10 м: sd ≥ 2 м
           ≤ 15 м: sd ≥ 5 м 
           < 15 м: sd ≥ 10 м

При оразмеряването на височината на въздушния слой трябва да се вземат под внимание 
конструкциите, намаляващи въздушния канал. (контралетви, греди, вентилиращи ленти, 
деформация на подложното покритие и др.)
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Дължина на гредата

До 10 м
Между 10 - 15 м
Между 15 - 20 м

20°
5,0
6,5
10,0

25°
4,0
5,0
6,5

30°
3,0
4,0
5,0

Над 30°
2,4
3,0
4,0

Ъгъл на покривния наклон

При прилагане на тази таблица, моля де се има предвид изискването  
за минимален ъгъл на наклона за конкретния модел керемида.

Размери на вентилационните напречни сечения (въздушни канали):

СТРЯХА
мин. 0,2% от прилежащата 
покривна повърхност, но
мин. 200 см2 / стряха л.м.

БИЛО 
мин. 0,05% от прилежащата

покривна повърхност

СКАТ 
мин. 200 см2 / стряха л.м., 

и мин. 2 см височина

Вентилиране на влага идваща отвън
При покриване на скатни покриви се използва непромокаемо покритие, същността на 
което е по долната повърхност на керемидата да възниква толкова влага, колкото да 
може без остатък да се изпари по естествен начин и временното й наличие да не 
причини увреждане на конструкцията под нея. Затова въздушният канал между 
керемиденото покритие и подпокривното фолио трябва непременно да се вентилира.

При малък ъгъл на покривния наклон, използване на покривното пространство и по-високи 
изисквания, прилагането на подложно фолио е задължително за цялата повърхност на 
покрива, защото то ще отведе към стряхата евентуално идващата отвън влага. 
Въздушният канал под покритието служи за вентилиране на остатъчната влага, а 
вентилационната ефективност може да се регулира с височината на контра летвата.

Винербергер препоръчва дебелина на контра летвата от 5 см при всички случаи и 
при прилагането на всички видове покривно фолио, но по-долу ще дадем 
минималните дебелини на контра летвите в сантиметри според din стандарта:

Решения за покриви
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9 м

12 м

A
B

5

90

80

10/15

5

V 1 V 2

* На горните изчисления трябва да се гледа като на примери, вентилиращите напречни сечения 
се определят от проекта за изпълнение.

Проверка на стрехата*

Проверка на билото*

Проверка на други покривни повърхности*

Определяне на напречните сечения на вентилиращите отвори 
при скатен покрив 
(пример)

Изискване:
- мин. 0,2 % от прилежаща покривна повърхност, A или B, но
мин. 200 см2 / стряха л.м.
Изчисление:
V1 стреха = напречно сечение на вентилиращия отвор
Оразмеряване:
V1≥0,002*9,0=0,018 м2 /м=180 см2 /м, тъй като 180 см2 /м<200 см2 /м, 
затова към стойността на изискването се смята и височината на 
въздушния канал.

Изискване:
- мин. 0,05 % от прилежащaта покривна повърхност, (A+B)
Изчисление:
V1 било = напречно сечение на вентилиращия отвор
V ≥0,0005*(9+9)=0,009 м2/m=90 см2 / м
Следователно при билото трябва да се осигури 90 см2 вентилиращ 
отвор на всеки метър, общо за двете покривни плоскости

Изискване:
- мин. 200 см2 / м
- трябва да се приспадне евентуалната деформация на 
подпокривното фолио (2 см) 
Изчисление:
изискване V2/90-(2*5)=200/90-10 = 2,5 см
следователно разстоянието между топлоизолацията и горния ръб на 
гредата трябва да бъде: 2,5 + 2 = 4,5 см

Оразмеряване: 
Определяне на височината на въздушния канал като се вземат под внимание гредите
V = 200 см2 / м
изискване V1 / 90-(2*5)=200/90-10=2,5 см
следователно минималната дебелина на въздушния канал 2,5 см
При скатен покрив, ако гредите са по-къси от 10 m, стандартът е V >200 см2/м,
Докато при греди по-дълги от 10 m стандартът е V1>0,002*A или B см2/м.

Изпълнение:
Разполагане на вентилиращите керемиди на втория ред под билото, съответно прилагане 
на вентилираща лента за билото или гребеновиден вентилиращ елемент
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V1

2A=D= 27,60 м
2C=B= 54,23 м

10 м

10 м

A

BC

D5,34 м

5,52 м 7,07 м

V2

При сложните покриви, отделните покривни повърхности трябва да се 
анализират самостоятелно.

Изпълнение:
Разполагане на вентилиращите керемиди на втория ред откъм билото, съответно 
прилагане на вентилираща лента на билото или гребеновиден вентилиращ елемент

Анализ на повърхности C и B Анализ на повърхности А и D

Изчисление: 
C=B=54,23 м2

V ≥0,002*54,23=0,1085 м2 =1085 см2

При стряха 10 м:
V1 =1085/10=108,5 см2/м

Тъй като 108,5 см2 /м<200 см/м 
/м, затова към стойността на 
изискването се смята и височината на 
въздушния канал.
Оразмеряване:
Виж при скатния покрив!

Изчисление: 
1. Вентилация на покривна 
повърхност към водоравно било
V1 ≥0,0005*5,34*7,07*2=0,03775
м =377,54 см2

При било 5,34 м:
V ≥377,54/5,34=70,7 см2/м
2. Вентилация на покривна 
повърхност към билото на ръба
V1 =0,0005*(2,33*7,07)/2=0,00412
м2=41,2 см2

Изчисление:
изискване V2/90-(2*5)=200/90-10=2,5 см 
следователно разстоянието между 
топлоизолацията и горния ръб на 
гредата трябва да бъде: 2,5 + 2 = 4,5 см

Изчисление:
изискване V2/90-(2*5)=200/90-10=2,5 см 
следователно разстоянието между 
топлоизолацията и горния ръб на гредата
трябва да бъде: 2,5 + 2 = 4,5 см

Изчисление: 
A=D=27,6 м2

V ≥0,002*27,6=0,0552 м2 =552 см2

При стряха 10 м:
V1 =552/10=55,2 см2/м

Тъй като 55,2 см /м<200 см /м, 
затовакъм стойността на 
изискването се смята и височината на 
въздушния канал.
Оразмеряване:
Виж при скатния покрив!

Изчисление: 
1. Вентилация на покривна 
повърхност към билото на ръба
V1 ≥0,0005*(5*5,52)/2=0,0069
м2=69 см2

Проверка на стряхата*

Проверка на билото и гръбнака на ръба*

Проверка на билото и гръбнака на ръба*

Определяне на напречните сечения на вентилиращите отвори при 
многоскатен покрив
(пример)

* На горните изчисления трябва да се гледа като на примери, вентилиращите напречни сечения се 
определят от проекта за изпълнение.
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5

6

4

2

1

3

8

7

78

5

4

9 65

6

7

5
9

8

5

6

4

2

3

11

7

1

2 13

9

38

37 -  4
2,5

2,5 -4,5

10 -  1
537 -  4

2,5

10
2

4

1

11

8

3

37 -  4
2,5

9

10

10

10

Оформяне на стреха

Оформяне на билото

Носеща керемидите летва

Контралетва

Подсилено с мрежа 
подпокривно фолио

Вентилaционна лента

Приток на въздух

Дъсчена обшивка

Ламаринена пола

Скоба за улука

Улук на стряхата

Разделителен 
слой

Фалцов капак за било

Въздушен канал

Ивица подсилено с мрежа 
подпокривно фолио

Подсилено с мрежа 
подпокривно фолио

Скоба за монтаж на 
капака, фиксирана с винт
Билна летва, 
фиксирана с винт

Суха билна лента

Носач на билната летва

Вентилираща керемида 
Туист

Носеща керемидите 
летва

Контралетва
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12

10

8

7

9

5

6

4

2

1

3

~21,0

25,5

макс. 25

25,525,5

6

9101112

3

30

6 макс. 25

25,5

1 3 4 5 6 7 8

9

8 7 6 5 4 3 2

10 11 12

3

~16,5

25,525,525,5

Завършваща стреха - с крайна лява или дясна керемида

Крайна лява керемида 
туист

Подсилено с мрежа 
подпокривно фолио

Топлоизолация

Челна дъска

Външна облицовка (сачак)

Вентилиращ въздушен 
канал мин. 2 см
Пароизолиращо фолио + 
вътрешна облицовка

Крайна дясна керемида 
туист

Вентилиращ въздушен 
канал

Закрепване с винт

Носеща керемидите летва

Контралетва
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4

7
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11

8

5

6
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1

3
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9
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8

5

6

4

2

1

3

7

12

13

11

9

10

14

9

38

37 - 
42,5

9

38

12

15

12

15

Оформяне на стреха – с окачен улук

Оформяне на стреха - с лежащ улук

Носеща керемидите летва

Подсилено с мрежа 
подпокривно фолио

Контралетва

Вентилационна лента

Приток въздух

Дъсчена обшивка

Ламаринена пола

Скоба на улука

Улук

Снегозадър. керемида

Топлоизолация

Разделителен слой

Контралетва

Вентилираща лента

Подаден въздух

Дъсчена обшивка

Скоба на улука

Полегат улук

Ламаринена пола
+ закрепване

Вентил. елемент фикс. 
с поцинк. винт

Вентил. елемент на 
стряхата без гребен

Разделит. слой

Вентил. елемент фикс. с 
поцинкован винт

Вентилир. въздушен канал 
мин. 2 см

Пароизолир. фолио +
вътрешна облицовка

Носеща керемидите летва

Подсилено с мрежа 
подложно фолио
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12

11
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4
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5
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9

1

3

1
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4

9
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8

37 - 
42,5

37 - 
42,5

37 - 
42,5

37 - 
42,5

5 7 6

5

6

7

13

13

Полускатно било – с фалцов капак и носач на 
билната лента

Полускатно било с ламаринено покритие

Фалцов капак

Отвеждане на въздуха

Контралетва

Ламаринена пола

Носач на билната лента

Облицовка

Разделителен слой

Фиксиран метален кант 

Покривни керемиди 
Туист

Вентил. керемида 
Туист

Отвеждане на 
въздуха

Носеща 
керемидите летва

Подсилено с мрежа 
подпокривно фолио

Пластина, фиксирана с 
гвоздеи

Контралетва

Облицовка

Вентилиращ елемент  
фикс. с поцинк. винт

Подсилено с мрежа 
подпокривно фолио

Капак, фиксиран с 
крепежен винт

Билна летва, фиксирана 
с винт

Покривни керемиди 
Туист

Вентилационни 
керемиди Туист
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Завършваща стреха - с метална обшивка

Оформяне на било и маия – с елемент за било и с носач за билна летва

Метална обшивка

Основна керемида Туист, 
закрепена с винт

Носеща керемидите летва

Контралетва

Вентилиращ въздушен канал

Подсилено с мрежа 
подпокривно фолио

Топлоизолация

Лицева дъска

Външна облицовка

Вентилиращ въздушенканал 
мин. 2 см

Фалцов капак

Скоба за монтаж на капака, 
фикс. с винт

Билна летва, фиксирана с 
винт

Еластичен елемент на маия

Носач на билната летва

Топлоизолация

Вентилиращ въздушенканал 
мин. 2 см

Подсилено с мрежа 
подпокривно фолио

Носеща керемидите летва

Контралетва

Билна греда на маия

Пароизолиращо фолио +
вътрешна облицовка

Пароизолиращо фолио + 
вътрешна облицовка
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Оформяне на било и маия – с вентилационна лента на билото,
с носач на билната лента

Оформяне на мансарда с метален кант

Фалцов капак

Скоба за монтаж на 
капака, фикс. с винт

Вентилиращ стрехата 
елемент без гребен

Вентилиращ стрехата 
елемент

Пароизолиращо фолио +
вътрешна облицовка

Вентилиращ въздушен
канал мин. 2 см

Подсилено с мрежа 
подпокривно фолио

Носеща керемидите летва

Контралетва

Билна греда на маията

Носеща керемидите 
летва

Контралетва

Вентилиращ стрехата 
елемент без гребен

Вентилиращ стрехата 
елемент 

Покривни керемиди
Tуист

Подсилено с мрежа 
подложно фолио

Пароизолиращо фолио 
и вътрешна облицовка

Вентилиращи керемиди 
Tуист

Отведен въздух

Топлоизолация

Носач на билната лента

Топлоизолация
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Оформяне на мансарда с изнесена стреха, с дъсчена обшивка

Тъп ъгъл на наклона – с метален кант

Носеща керемидите летва 

Контралетва

Метален кант на стряхата

Вентилационна лента

Топлоизолация

Пароизолирощо фолио +
вътрешна облицовка

Вентилационна керемида 
Туист

Носеща керемидите летва  

Контралетва

Подсилено с мрежа 
подпокривно фолио

Дъсчена обшивка

Вентилиращ елемен на 
стряхата без гребен

Ламаринена пола+ 
крепежен елемент

Вентилиращ елемен на 
стряхата без гребен

Подсилено с мрежа  
подпокривно фолио
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Оформяне на улама - алуминиев елемент за улама

Оформяне на улама – алуминиев елемент за улама

 

Алуминиев елемент за 
улама

Дъсчена обшивка на 
улама

Носеща керемидите 
летва

Подсилено с мрежа 
подпокривно фолио

Пароизолиращо фолио 
+вътрешна облицовка

Контралетва

Топлоизолация

Носеща уламата греда

Вентилационен канал 
мин. 2 cm

Основна керемида 
туист

Самозалепващо се 
уплътнение на уламата

Алуминиев елемент 
за улама

Самозалепващо се 
уплътнение на уламата

Дъсчена обшивка на 
уламата

Носеща керемидите 
летва

Подсилено с мрежа 
подпокривно фолио

Пароизолиращо фолио + 
вътрешна облицовка

Вентилационен канал 
мин. 2 cm

Контралетва

Топлоизолация

Носеща уламата греда

Основна келемида 
туист
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Оформяне на улама – повдигната улама, с ламарина

Свързване към странична стена с обшивка

 

 

Алуминиев елемент на  
уламата

Дъсчена обшивка на 
уламата

Носеща керемидите летва

Подсилено с мрежа 
подпокривно фолио

Пароизолиращо фолио +
вътрешна облицовка

Вентилационен канал 
мин. 2 см

Основна керемида Туист

Летва за фиксиране на 
фолиото 2/2 см

Подпокривно фолио 
„SÁV”

Основна керемида Туист, 
фиксирана с винт 

Обшивка върху 
сгъстени летви

Носеща керемидите летва

Контралетва

Вентилационен канал

Подсилено с мрежа 
подпокривно фолио,
изтеглено по стената

Контралетва

Топлоизолация

Носеща уламата греда

Повдигане
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Оформяне на зоната около комина 
със свързваща лента

Оформяне на зоната 
около комина с

 обшивка

Обшивка на комин

Носещи керемидите 
летви

Контралетви

Подсилено с мрежа 
подпокривно фолио

Канал от фолио

Дъсчена обшивка

Летва против бури

Обшивка около комина 

Носещи керемидите 
летви

Контралетви

Пародифузно 
подпокривно фолио

Канал от фолио

Дъсчена обшивка
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Основна керемида 
Туист

Водоотвеждащ канал

Подпорна летва

Покривен прозорец

Оловна престилка

Контралетви

Топлоизолация

Вътрешна облицовка

Фиксиращо желязо

Покриваща рамка на 
покривен прозорец

Вентилационен канал 
мин. 2 см

Основна керемида 
Туист 

Водоотвеждащ канал

Подпорна летва

Капандура

Оловна престилка

Контралетва

Носеща керемидите
летва

Пародифузно 
подпокривно фолио

Фиксиране с поцинкован 
гвоздей

Пароизолиращо фолио

Носещи керемидите 
летви

Пародифузно 
подпокривно фолио

Покриваща рамка на 
покривен прозорец

Свързване на 
покривен прозорец

Свързване на капандура
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Разполагане на
снегозадържащата решетка

Разполагне на универсална 
решетка за стъпало

Носеща 
керемидите летви

Подсилено с мрежа 
подпокривно фолио

Носеща снегозадържащата 
решетка, летва фиксирана с винт 
Носач на снегозадържащата 
решетка укрепена през 90 см

Основна керемида Туист

Подпорна планка

Носеща керемидите летва

Контралетва

Летва за закрепване 
на стъпало
Стойка към решетка 
за стъпало

Подсилено с мрежа 
подпокривно фолио

Контралетви

Вентилационна лента

Приток на въздух

Разделителен слой

Снегозадържаща решетка
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1 м

Упътване за използване на аксесоари 
за покривните системи Туист

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 отвора 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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