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ЕЛЕГАНТ





Важна част от всяка сграда e покривът (петата  
фасада). Той трябва да бъде елегантен, с приятен 
външен вид и съвместим с покривната 
конструкция. Покривът Ви трябва да 
отговаря на архитектурния стил на сградата, както и 
на цветовете на фасадата. Най-доброто решение за 
скатни покриви са металните керемиди и 
покривите от метал. Съчетават класически стил, 
якост и дълготрайна защита. Вашият покрив ще е 
лек и здрав, и ще се отървете от грижите за счупени 
или напукани керемиди. Малкото тегло от само ≈ 5 
кг/кв.м. гарантира значителни икономии в 
строителството на покривите. Металните керемиди 
са издръжливи на градушки, сняг и лед, устойчиви 
са на температурните амплитуди в България. 

Основни предимства на металните керемиди:

џ произведени от висококачествена стомана
џ леки, само ≈ 5 кг/кв.м.
џ готови директно за монтаж
џ подходящи за стари и нови покриви
џ за покриви с наклон между 14° и 90º
џ пълен набор от компоненти и аксесоари
џ многообразие от цветове
џ 3 вида покрития: Полиестер, Мат полиестер, 

Кварц
џ Рециклируем материал опазващ околната 

среда

При съхранение на открито металните керемиди 
трябва да бъдат покрити с водонепропускливо 
фолио, за да се запазят сухи и да се предпазят от 
нахлуване на влага. По време на транспортиране 
могат да се поставят максимум 2 палета едно 
върху друго. 

СЪСТАВ И СТРУКТУРА НА ЛАМАРИНАТА
Състав и структура на многослойна система: МАТ 
полиестер
1 - защитно PVC фолио: дебелина 50 – 200 μm
(поставя се по поръчка)
2 - повърхностен слой лак: полиестер (PE) 35 μm
3 - основен слой: полиестер (PE) мин. 5 μm
4/8 - пасивиращ слой
5/7 - цинково покритие: 140 – 275 g/м2
6 - стомана
9 - основен слой: полиестер (PE) мин. 7 μm
10 - слой срещу конденз (поставя се по поръчка)

Състав и структура на многослойна система: 
Полиестер
1 - защитно PVC фолио : дебелина 50 – 200 μ m
(поставя се по поръчка)
2 - повърхностен слой лак: полиестер (PE) 25 μm∗
3 - основен слой: полиестер (PE) мин. 5 μm
4/8 - пасивиращ слой
5/7 - цинково покритие: 140 – 275 g/м2
6 - стомана
9 - основен слой: полиестер (PE) мин. 7 μm
10 - паропропусклив слой (поставя се по 
поръчка)друго. 

Наклонът на покрива, при който могат да бъдат 
монтирани металните керемиди е между 14 и 90 
градуса.

Системата от метални керемиди разполага с 
всички необходими елементи за покрива- 
обшивки и окомплектовка.
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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Метални керемиди модел ЕЛЕГАНТ

Дължина на модула :  350 mm
Покривна ширина :  1120 mm
Обща ширина :  1200 mm
Максимална дължина : 7000 mm
Минимална дължина : 480 mm
Минимален наклон :  14 ° (1:4)
Продава се на :  кв.м.

СТАНДАРТНИ ДЪЛЖИНИ

№ Дължина
1 820 мм
2 1170 мм

3 2220 мм
4 2920 мм

1200mm

1120mm

350m
m

*Забележка: Възможно е производство по размер на клиента
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СТЪПВАНЕ ПО МЕТАЛНИТЕ КЕРЕМИДИ
По дървената скара може да се стъпва само в 
зоните, където се пресичат хоризонталните и 
верикални дървени летви, по керемидите се 
стъпва само с цяло ходило в ниската част на листа.

Монтажниците задължително трябва да носят 
обувки с гумена подметка, като предварително са 
проверили да няма абразивни частици по 
грайферите им.  

Стъпването по покрива трябва да бъде сведено до 
минимум с оглед на запазването на здравината на 
керемидите за по-дълъг период от време. 
Листовете се монтират в посока от стрехата към 
билото, така че вече монтираните керемиди да не 
се настъпват.

ПОДХОДЯЩИ ИНСТРУМЕНТИ
При монтажа на металните керемиди 
задължително трябва да се използват само 
механични инструменти за рязане.  Забранено е 
да се използват инструменти, които създават  
нагряване при рязане (например: ъглошлайф), 
защото причиняват нараняване на полиестерното 
покритие и цинка, което от своя страна във 
времето води до корозия.

ОТГОВОРНОСТ
Отговорността  за правилния монтаж на покрива 
се носи от архитекта, монтажниците или 
строителната фирма, която го изпълнява. Те са 
длъжни да се уверят, че всички елементи на 
покрива (в това число метални керемиди, 
антикондензно фолио, топлоизолация и 
вентилационни елементи) са монтирани според 
препоръките в настоящата инструкция за монтаж.

ОПАКОВАНЕ
Металните керемиди са подредени върху дървени 
палети и пакетирани и обвити в защитно 
производствено фолио. Всички аксесоари и 
обшивки са пакетирани със стреч фолио. 

ВНИМАТЕЛНА ГРИЖА
С металните керемиди трябва да се борави 
внимателно, за да се избегне нараняването на 
полиестерното покритие. В случай че се появят 
малки драскотини, те се напръскват със спрей за 
корекция, който можете да закупите от Мудера 
ЕООД.

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ НА ОБЕКТА
Преди да се подпише приемо-предавателния 
протокол от техническия ръководител на обекта, 
трябва да се установи, че всички монтажници на 
покрива са запознати с изискванията за 
безопасност и са снабдени с необходимата 
защитна екипировка (работни дрехи/гащеризони, 
каски, обувки с гумени подметки, предпазни 
колани с въжета, ръкавици и защитни очила).

В протокола трябва да са отбелязани всички 
различия с първоначалния проект, възможните 
дефекти от монтажа на дървената конструкция, 
геометричните дефекти, както и начинът по който 
тези различия ще бъдат отстранени. 

Протоколът трябва да бъде приет и подписан и от 
двете страни.

05



РОЛЕТКАИНСТРУМЕНТ ЗА 
ПРОСТРЕЛВАНЕ

ОБУВКИ С ГУМЕНИ 
ПОДМЕТКИ

ГИЛОТИНА АБКАНТ

ЦИРКУЛЯР

НОЖИЦА ЗА ОГЪВАНЕ

ЦИРКУЛЯР ДИСК ЧУК

НОЖИЦА ЗА ЛАМАРИНА ЧЕРТИЛКА 
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ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ МАТЕРИАЛИ
Изчисляването на необходимите материали се 
извършва по скицата на покрива. Ако 
строителството не отговаря на изискванията на 
техническия проект е необходимо да се вземат 
реалните размери на покрива. Начертава се скица
на покрива и се поставят действителните размери, 
като се вземат предвид наклона на скатовете.
Тези данни трябва да съдържат следните 
характеристики:

џ Разстояние между билото и стрехите
џ Височина на стрехите
џ Дължина на билото
џ Размер на покривните отвори (прозорци и 

капандури)
џ Височина до стрехата
џ Наклон на покрива

ВНИМАНИЕ!
Когато скатовете са прекалено дълги и е 
необходимо да се монтира повече от един лист по 
наклона, вземете предвид презастъпване от 120 
мм!

*ВАЖНО!
При наличие на комин или капандури се взимат 
размери от стрехата до комина/капандурата и 
размерът им.
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ПОДГОТОВКА
Преди да започнете монтаж е препоръчително да 
извършите няколко измервания: 
џ Допълнителна покривна повърхност
џ Диагонални размери: чрез проверка
џ Да разберете дали площта по диагонали е 

правоъгълна.
Възможно е покривните повърхности да не са с 
правоъгълна форма, затова измерете дължината, 
както при стрехите, така и при билото.
Внимание!
Винаги проверявайте стрехите и билото. Малките 
разлики във формата (максимум 30 мм) могат да 
бъдат отстранени, чрез правилното 
позициониране на първите летви от скарата. 
Препоръчваме ви да начертаете линии 
перпендикулярни на улука. Ако
скатът не е правоъгълен, крайните листове трябва 
да бъдат отрязани, за да оформят покрива. 
Листовете метални керемиди трябва да бъдат 
монтирани към перпендикулярни дървени дъски.

АНТИКОНДЕНЗНО ФОЛИО
1. Монтажът на фолиото започва от долната част на 
покрива и продължава към билото, като ролката се 
развива перпендикулярно на гредите. Надписът  
на фолиото трябва да е видим от горната страна. В 
краищата на покрива е препоръчително да се 
оставят около 10 см. фолио, които в последствие да 
покрият дъските при фронтоните. Избягвайте 
прекомерното опъване на фолиото между гредите.
2. За да се гарантира водонепромукаемост от 
фолиото е препоръчително да се монтира 
залепваща лента, която осигурява отлична адхезия 
между вертикалната летва и фолиото.
3. Препоръчва се и по хоризонтала да се използва 
двойнозалепваща лента, за да се осигури 
залепването на горният слой фолио към долния, в 
зоната на презастъпването.
4. Презастъпването да е 10-15 см (за покриви с 
наклон под 25 градуса се препоръчва 
презастъпване до 20 см). За да се предотврати 
проникването на вода през фугите, поради силен 
вятър и дъжд, може да се използва лепенка по 
презастъпването на керемидите или ламарината 
по вертикала.
5. В зоната на билото трябва да покриете билото с 
цяло парче фолио, като презастъпите мин 15 см. с 
долното фолио. 
6. Препоръчително е билото да се покрие с лента с 
ширина 40-50 см, като от всяка страна на билото 
имате фолио по 20 - 25 см. След това заковете 
фолиото с вертикалната летва. 
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МОНТАЖ НА КЕРЕМИДИТЕ
Дървени летви с рамер 30-35 мм х 50 мм се 
монтират паралелно на стрехите, на разстояние от 
350мм една от друга.  При стрехите се използват две 
летви, монтирани една до друга или една по-
широка летва, за да се осигури монтажа на 
обшивките при стрехите. Антикондензното фолио 
трябва да припокрие обшивката при стрехите. 
Дължината му е препоръчително да бъде 120-140 
мм. 
Разстояние от стрехите до горната част на
втората летва трябва да е 330 мм. Металните 
листове при стрехата трябва да влизат в улука с 
около 20 мм. Надулучната пола свързва покрива с 
улука и предотвратяване подливане по челната 
дъска.

МОНТАЖ ПРИ СТРЕХИТЕ
Надулучната пола насочва водата към улука. 
Препоръчва се да припокрива стрехата с около 70-
100 мм.

Фиксирането се извършва с поцинковани гвоздеи.

Антикондензното фолио може да се постави върху 
надулучната пола, за да се отвежда конденза 
директно в улука. 
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МОНТАЖ НА УЛАМА
Фиксирайте уламата към дървената скара. За 
правилна вентилация, в центъра на уламата 
трябва да се осигури пространство за 
вентилация 50-80 мм.
Металните керемиди трябва да припокриват 
най-малко 100 мм от уламата. Препоръчваме да
използвате универсална залепваща лента между 
уламата и керемидата.

Детайл 1 - двойна монтажна скара

ВНИМАНИЕ:

При монтаж на двойната скара, да се спазват 
размерите спрямо горен и долен ръб (дет.1), 
тъй като при употреба на осови размери се 
натрупва грешка.

Детайли при стреха



Металните керемиди се фиксират с помощта на 
самопробивни винтове в ниската част на вълната, в 
непосредствена близост до сгъвката. 

Керемидите се фиксират към дървената скара с 
винтове ламарина/дърво 4,8 ммх35 мм. 
Фиксирането на керемидите една за друга в зоната
на презастъпване се извършва с винтове 
ламарина/ламарина 4,8 ммх20 мм, както е 
показано отстрани: винтът се фиксира в най-високата 
точка на профила до сгъвката.

Лявата част на керемидата е снабдена с улей, който 
при монтаж винаги трябва да бъде отдолу. 
Допълнително поставяне на уплътнения не е 
необходимо, но ако се използват, те трябва да се 
поставят преди застъпването на два съседни листа.

Използването на винтоверт улеснява монтажа 
многократно.

2. Метод на разделяне -  включва използването на
връв или дълъг конец завързан за пирон на билото,
като той трябва да е по-дълъг от ската на покрива с 80-
100 мм. Залюлейте го на ляво и на дясно и ще
получите две точки на пресичане при улука на
стрехата. Линията свързваща двете точки по средата,
образува перпендикуляр към стрехата.

Внимание!
Премахнете стружките и всички остатъци от рязане и 
пробиване, чрез продухване или с помощта на мека 
четка!

Правилно положение при фиксиране на винта
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4.8x35mm

4.8x20mm

Самопробивен винт
ламарина/ламарина

Самопробивен винт
ламарина/дърво Винтоверт

Правилно положение при фиксиране на винта по презастъпването



Разстоянието на металните керемиди трябва да е 
с минимален размер 150 мм на страна. 
Разрежете и огънете дъното на уламата, така че 
да бъде успоредна на стрехите и да надвишава 
техния ръб от 20 мм.

МОНТАЖ НА КЕРЕМИДИТЕ
Преди да монтирате металните керемиди се 
уверете, че надулучните поли са добре 
подравнени. Ако използвате  уплътняващ профил 
между надулучната пола и металните керемиди 
трябва да се отстранят тапите, за да се гарантира 
вентилацията. Препоръчително е монтажът на 
метални керемиди да се извърши от дясно на ляво, 
така че страничния шев с улея за презастъпване да 
остане отдолу. Монтажът започва от стрехата към 
билото, независимо от дължината на ската. За 
оптимален монтаж листовете метални керемиди се 
поставят перпендикулярно на улука, за да се 
поддържа еднаква скорост при изливане на водата 
по цялата дължина на улука.

Като предпазна мярка за безопасност 
препоръчваме очертаването на 
перпендикулярни линии на интервали от 1120 
mm (покривна ширина на листа). 
Перпендикулярът на стрехите може да се 
определи с помощта на Питагоровата теорема 
или метод на разделяне.
ВНИМАНИЕ! Листовете се фиксират с винтовете 
в зоната на презастъпване. 

1. Питагорова теорема - измерване при  дължина 
на стрехата 4 м. и дължина на ската 3 м, при 
перпендикуляр от билото към стрехата се получава 
дължина на хипотенузата 5 м. 

Улама  

150 mm

Улама
Извивка 
на улама

Антикондензно
фолио
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БИЛЕН КАПАК
Монтирайте билния капак в положение, при което 
покрива листовете метални керемиди симетрично 
по двата ската. Поставете уплътнителна лента между 
металната керемида и билния капак. 
Фиксирайте билния капак със самопробивни 
винтове за метал. 

ФРОНТОН
Обшивката при фронтон се състои от две части:
џ Обшивка при фронтон горна - използва се заедно с обшивка при фронтон за странично затваряне на 

покрива.
џ Обшивка при фронтон долна -  за да поеме и да насочи водата към улука. 

 

Обшивка при фронтон
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Уплътнителна лента



ОБШИВКА ПРИ КАЛКАН НАЧАЛНА
Използва се за обшивка при пресечната точка на 
стена и наклона на покрива, където образуват тъп 
ъгъл. Наклонът на покрива започва от обшивката. 
Обшивката се фиксира в стената (под мазилката), 
за да се предотврати проникването на вода.

ОБШИВКА ПРИ КАЛКАН ПО НАКЛОН
Използва се за обшивка при пресечната точка на 
стена и наклона на покрива, където образуват прав 
ъгъл. Наклонът на покрива минава по стената.
Обшивката се фиксира в стената (под мазилката).

СНЕГОЗАДЪРЖАНЕ
Използва се да предотврати падането на сняг от 
покрива, при стръмни скатове. Монтира се на две 
линии шахматно, за да сте сигурни че снега няма да 
падне от покрива.

ALTE PIESE DE FINISAJ

 
 

Снегозадържане

Обшивка при калкан начална Обшивка при калкан по наклона
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БИЛЕН КАПАК ОБЪЛ
Използва се за затваряне на билото, 
когато е хоризонтално или когато 
покрива е четирискатен и скатовете 
се свързват в наклонено положение.

КАПАК ЗА БИЛЕН 
КАПАК
Елементът затваря 
билния капак. Продава 
се на брой

КАПАК ЗА БИЛО
Оформя краят на 
наклонено било и 
предпазва от достъп на 
птици.

УЛАМА  
Монтира се под 
керемидите, в долната
пресечна точка на двата 
ската и насочва
водата към улука.

НАДУЛУЧНА ПОЛА 
Позволява оттичане на 
водата от покрива към 
улука.

ОБШИВКА ПРИ 
КАЛКАН НАЧАЛНА 
Използва се за обшивка 
при пресечната точка на 
стената и наклона на 
покрива, където 
образуват тъп ъгъл. 

ОБШИВКА ПРИ ФРОНТОН ГОРНА 
Затваря страничната част на покрива,
покривайки краищата на покривната
конструкция. Монтира се над 
крайната греда след поставяне на 
металните керемиди.

ОБШИВКА ПРИ ФРОНТОН 
КОМБИНИРАНА 
Затваря страничната част на покрива
и се монтира над крайната греда 
преди поставяне на металните 
керемиди.

БИЛЕН КАПАК ТРИЪГЪЛЕН
Използва се за затваряне на билото, 
когато е хоризонтално или когато 
покрива е четирискатен и скатовете 
се свързват в наклонено положение.
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ОБШИВКА ПРИ КАЛКАН 2
Използва се на мястото на
пресичане на скат със стена и 
предотвратява стичането на 
водата по стените.

ЪГЛОВ ПРОФИЛ
Използва се на местата, 
където скатовете на покрива 
променят наклона си.

КОМПЛЕКТ ОБШИВКА ЗА 
КОМИН С 4 ЕЛЕМЕНТА
Монтира се в основата на комина
и предотвратява стичането на вода
покрай стените на комина.

СНЕГОЗАДЪРЖАНЕ 1
Монтира се върху керемидите
и предотвратява свличането
на снега от покрива.

СНЕГОЗАДЪРЖАНЕ ОМЕГА
Конструирано е така, че да задържа 
снега на големите преспи сняг на 
покрива. С отворите до основата е 
осигурено изтичането на разтопеният 
сняг и лед. 

УПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА
Използва се под улами и капаци
за било. Изпълнява ролята на 
уплътнение.

БИТУМНА ЛЕНТА
Гъвкава изолираща самозалепваща се 
лента, препоръчва се за хидроизолация 
и защита срещу влага.

ВИНТОВЕ
Фиксират металните керемиди и 
аксесоари към дървената скара.

странична
обшивка

предна
обшивка

задна
обшивка



София 1407, кв. Хладилника
ул. Сребърна 21
(бивш Бенакс)

www.metalnikeremidi.bg
www.uluci.bg

ЕЛЕГАНТ
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