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Обект:,, Инвестиционен проект за реконструкция и/или ремонт на сгради от образователната инфраструктура ка територията на община
Ботенграл, включително мерки за енергийна ефективност на ОМ “Детелика’ с. Врачеш, общ. Ботевград, ул. «Кольо нилина i

СПЫJИФИКАЦИЯ НА ОСНОВНИТЕ МАТЕРИАЛИ
по енергоспестяващи мерки
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1. Цимент Температура за работа: +5°С ло +25 °с;

Специфичка плъткост 2.2-2.3 kg/I
Реакция на огьн .- клас Al
Начало на свързване ≥ 60 минути

2. Боя латексова бяла устойчива на замърсяване и стареене; отличка покривност при много кисък разход; позволява
лишакето на стената
Волна лисперсия на акрилна основа с пьлнители и лобавки
Гlлътност: 1.48- 1.52 kg/I
Температура на основата по време на работа: от +5°С ло +30°С
Ниво на pH: 7,5 - 9,5

З. Фасално скеле Необхолимо за монтаж на топлинно изолиране фасадата на сградата.
както и за монтаж на фасална лограма и финиLlJна мазилка

4. Външна пръскана мазилка Температура на работа: от +5 С до +35 С.
- време за «узряване’: 5 мин.;
- време за работа: около 2 ч.;
Суха обемка плътност - около 1 500-1600 Кg/mЗ
Разтворът ла се съхракява по начин, осигуряващ температура в момента на полагането +8°С при
ръчко полагане на мазилките и 10-15°C при машинно полагане, с оглелла не се намалява
подвижноспа на разтвора

5. Експандиран пенополистирол ЕР~ Трулногорим. стабилизиран фасален експандиран полистирол с плъткост р=1 5 кг/мЭ, с коефициент
на топлопроволност К ≤ 0,033 W/mK.
ЕР8 на база на експанлирак полистирен; за топлинно изолиране на фасали като елемент от
интегрирана топлоизолационна система; висококачествен трудно горим топлоизолационен
материал от експандиран полистирек (ЕР8), нарязан във формата на плочи. Лепенето се извършва
отлолу нагоре (от ниво горен рыб цокьл), хоризонтално по льлжината на фасалата. Реленето се
извършва с разминаване на фугите на 1/2. Дюбелирането се извършва сьгласно разработени схеми,
в зависимост от необхолимия брой любели на квадратен метьр по схема

б. Лепило за пенополистирол висококачествена лепило - шпакловъчна смес за лепене на плочи от експанлирак полистирен (ЕР8) и
любели, стьклотекстилна мрежа, екструлиран полистирен (ХРЗ); Клас на горимост Al; ДА НЕ СЪДЪРЖА Въ3ДУхОВЪВЛИЧАЩИ

ДОБАВКИ.
якост на сцепление между лепилото с ЕР~ или ХР5 топлоизолационна плоча минимум 80 кРа (N/mm2);
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якост на сцепление на лепилото към основата минимум 80 кРа (N/mm2), като минимум 40% от
повърхноспа на плочите трябво да бъдат покрити с лепило;
Коефициент на паропропускливост р:<50

7. Екструдиран пенополистирол ХР8 Трудногорим, стабилизиран фасаден екструдиран полистирол с пльтност 30 кг/мэ , коефициент на
топлопроводност ,\ ≤ 0,033 W/m.K
висококачествен трудно горим топлоизолационен материал от екструдиран полистирен (ХР~) с много
високи якостни и механични показатели, нарязан вьв формата на плочи. Изпълнението на монтажните
работи започва с подвеждане на котите и фиксиране на горен ръб цокъл чрез монтиране на
специален цокьлен профил. Лепенето се извършва отдолу нагоре (от ниво горен рьб цокъл),
хоризонтално по дължината на фасадата. Реденето се извършва с разминаване на фугите на 1/2.
Между плоскостите не трябва да оставот отворени фуги

8. PVC ъгьл с мрежа Пластмасов ъглов профил с интегрирана алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за оформяме на
прави ъгли. Гlомага за добре защитени и прави външни ъгли при изгражt’ането на топлоизолационни
системи.
- Pvc профил за ъгли с интегрирана алкалоустойчива стьклотекстилна мрежа за оформяне на
90°
- дьлжина 2.5 м

9. PVC протектор кьм страници на За уплътняване на фугата между дограмата и топлоизолационната система
дограма

10. Грундсиликонов Пльтност- 1,6-1,7 д/сmэ
За грундиране, преди полагане на мазилки;продукт на основата силиконова смола;До пълното
изсъхване да се пази от замръзване, от ускорено сьхнене (пряко слънчево греене,вятьр) и от
допълнително навлажнявоне (дъжtj. След като изсъхне продуктьт, най-късно на следващия ден се
нанося следващото покритие.Продуктьт да се разреди според хигроскопичноспа на основата. При
употреба продуктьт трябва да попие в основата.

1 1. Мазилка силикатна Плътност 1600-1800 kg/mЗ
Коефициент на водопоглъщане < 0,15-0,25 kg/m2 1h
Якост на сцепление > 0,2 N/mm2
Паропроходима, структурно, външна мазилка за фасади.Фабрично произведена, готова за
употреба тьнкослойна завьршваща мозилка. Пастообразна мазилка на калиево-силикатна основа,
подходяща за вътрешно и външно приложение с ефект на финна текстура за покриване на
неравности на основи; По време на обработка и сьхнене темперспурата на осковата и на въздуха
не трябва да пада под +8° С. До пълното изсъхване да се пази от замръзване и по-бьрзо съхкене
(директни слънчеви льчи, течение и допьлнително кавлажняване -дъж~J; При необходимост с малко
вода да се регулира до желаната консистенция за полагане.Преди обработка материальт в
кофата да се разбърква добре с похюдяща бавнооборотна бъркалка.По време на обработка
мазилката често се пребърква, за да се избегне отлагане на материала.

11. Pvc дограма стьклопакет PVC дограма, с дебелина на профила най-малко 75 MM.
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I коефициент на топлопремикаваке на профила Uwin ≤ 1,4 W/m2К

Коефициент на шумоизолация на профила 34-45 db.
Начинът ка отваряне е показан на схеми, приложени кьм част АрхитектvРна

‘13. Дограма от алуминиеви профили Алуминиевата дограма е с прекъснат термичен мост.
Начинът на отваряке е показан на схеми, приложени кьм част Архитектурна.
Широчина на профила най-малко 75 мм.
Топлопреминоване - 1 ,9 W/m2*К

‘14. Стькло и стьклопакети Стъклопакет с дебелина минимум 24MM.
Коефициент на топлопремикаване на прозореца (Uw).
Сьгласно Наредба 7 тези изисквакия са следните:
- за PVC дограма Uw ≤ 1.7 W/m2.К;
- за алуминиева догрома Uw ≤ 2.0 W/m2.К
Гlодпрозоречни первази външни от алуминиеви профили с ширина 20-ЗОсм, по мярка от място,

Подпрозоречни первази въкшни от
15. необходими при оформяне контактнота зона вьншна дограма фасада (долна част) съгласноалуминиеви профили проектната документация

Съставил:

/инж’ М. /

Вьзложител: ,и. Гавалюгов - к1~)а~а Ботевград/
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