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Резюме: Този доклад прадставя характеристиките и изискванията на 

дебелослойни битумни покрития, използвани за хидроизолации на конструкции под 
земята, съгласно БДС EN 15814-2012 г. 
 

Хидроизолационните материали се разделят на три основни групи: 
- битумни и битумнополимерни хидроизолационни мушами; 
- пластмасови и каучукови хидроизолационни мушами; 
- хидроизолацинни смеси за студено полагане. 
Изискванията и основните характеристики на първите две групи бяха предмет на 

Български държавни стандарти, които бяха заменени от въведените европейски 
стандарти още в периода на предстоящото ни присъединяване към Европейския съюз. 

Третата група хидроизолационни материали – хидроизолационни смеси бяха 
произвеждани и прилагани по отраслови нормали (ОН), които имаха като нормативен 
документ ниво малко по-ниско от БДС. Като качество отрасловите нормали съдържаха 
изискванията, които се включваха и в стандартите, но бяха задължителни само за 
съответния отрасъл. 

Съществуващите у нас отраслови нормали се отнасяха главно за най-масово 
произвежданите у нас хидроизолационни смеси – суспензия, сулабит и паста „пабизол”. 

В тях основните характеристики на материалите бяха разделени на две групи: 
А. Характеристики в прясно състояние 
- обемна плътност; 
- консистенция; 
- време на съхнене; 
- съдържание на сухо вещество. 
Б. Характеристики в изсъхнало състояние 
- водонепропускливост; 
- водопопиваемост; 
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- топлоустойчивост; 
- огъваемост; 
- сцепление с бетон или цименто-пясъчен разтвор; 
- якост на опън и удължение. 
Европейски стандарти за подобни материали бяха разработени наскоро. 
Настоящият доклад представя основните характеристики и изисквания към тях 

на хидроизолационни смеси, предназначени за подземни хидроизолации, съгласно 
въведените девет европейски стандарта. Основният стандарт е БДС EN 15814-2012 г. 
„Дебелослойни битумно-полимерни покрития за хидроизолации. Определения и 
изисквания”. Той се отнася за определенията за този вид покрития и изискванията към 
тях. 

 Дебелослойни покрития са с дебелина 3 – 4 mm. Наричат се дебелослойни за да 
се различават от тънкослойните бояджийски и лакови покрития, които са с дебелина 
около 0,5 mm. Дебелослойните битумнополимерни покрития могат да се прилагат със 
или без армиращи слоеве. 

Основните характеристики на тези хидоизолационни покрития, въведени с 
европейските норми са следните: 

- способност за премостване на пукнатини; 
- устойчивост на дъжд; 
- водоустойчивост; 
- огъваемост при ниска температура; 
- стабилност на размерите при висока температура; 
- намаляване дебелината на слоя при пълно изсъхване; 
- реакция на огън; 
- водонепропускливост; 
- устойчивост на натиск. 
Изискванията към тези характеристики и методите за определяне са дадени в 

таблица 1. 
 

Таблица 1 – Характеристики и изисквания към тях 
 
Ред Характерис-

тика 
Изискване Метод за 

изпитване 
1 Способност 

за 
премостване 
на пукнатини  

Клас СВ 0 
 
Без изискване 

Клас СВ 1 
 
Без повреда 
Широчина на 
пукнатината ≥ 1 mm 
Дебелина на 
изсъхналото 
покритие ≥ 3 mm 
(MLV)  

Клас СВ 2 
 
Без повреда 
Широчина на 
пукнатината ≥ 2 
mm 
Дебелина на 
изсъхналото 
покритие ≥ 3 mm 
(MLV)  

ЕN 15812 
 

Метод А или В 
 
ЗАБЕЛЕЖКА:  
Методът за 
изпитване 
трябва да се 
декларира с 
класификацията 

2 Устойчивост 
на дъжд 

Клас R0 
 
Без 
изискване 

Клас R1 
 
≤ 4 h 
 
Дебелина на 
прясно 
положеното 
покритие ≥ 3 
mm (MLV) 

Клас R2 
 
≤ 8 h 
 
Дебелина на 
прясно 
положеното 
покритие ≥ 3 
mm (MLV) 

Клас R3 
 
≤ 24 h 
 
Дебелина на 
прясно 
положеното 
покритие ≥ 3 
mm (MLV) 

ЕN 15816 
 

3 Водоустойчи-
вост 

1. Без оцветяване на водата 
2. Без отделяне от армиращия слой, ако е използвано 

ЕN 15817 
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Ред Характерис-
тика 

Изискване Метод за 
изпитване 

изсъхнало покритие с дебелина ≥ 4 mm 
Без изменения на материала съгласно ЕN 15817 

4 Огъваемост 
при ниска  
температура a 

Без пукнатини ЕN 15813 

5 Стабилност 
на размерите 
при висока 
температура a 

Без приплъзване или стичане надолу ЕN 15818 

6 Намаляване 
на дебелината 
на слоя при 
пълно 
изсъхване 

≤ 50 % (MLV) ЕN 15819 

7 Реакция на 
огън 

Клас за деклариране съгласно ЕN 13501-1 Изпитване 
съгласно 
изискванията за 
класификация 
на стандарт ЕN 
13501-1 и на 
приложение А 

 8 Водонепропу
скливост а  

Клас W1 
 
≥ 24 h при 0,0075 
N/mm2 
 
дебелина на 
изсъхналото 
покритие без 
армиращ слой ≥ 3 
mm (MLV) 

Клас W2А 
 
≥ 72 h при 0,075 
N/mm2 
 
дебелина на 
изсъхналото 
покритие с 
армиращ слой ≥ 4 
mm (MLV) 

Клас W2В 
 
≥ 72 h при 
0,075 N/mm2 
 
дебелина на 
изсъхналото 
покритие без 
армиращ слой 
≥ 4 mm (MLV) 

ЕN 15820 
 

 

9 Устойчивост 
на натиск а 

Клас 
С0 
 
Без 
изиск
ване 

Клас С1 
 
Стабилизиране 
при ≤ 50 % 
(максимална 
промяна 3 % за 
три 
последователн
и дни) 
 
0,06 МN/m2 

дебелина на 
изсъхналото 
покритие  
 
≥ 3 mm (MLV) 
 

Клас С2А 
 
Стабилизиране 
при ≤ 50 % 
(максимална 
промяна 3 % за 
три 
последователн
и дни) 
 
0,30 МN/m2 

дебелина на 
изсъхналото 
покритие  
 
≥ 4 mm със 
армиращ слой 
(MLV) 
 

Клас С2В 
 
Стабилизира
не при ≤ 50 
% 
(максимална 
промяна 3 % 
за три 
последовател
ни дни) 
 
0,30 МN/m2 

дебелина на 
изсъхналото 
покритие  
 
≥ 4 mm без 
армиращ 
слой (MLV) 
 

ЕN 15815 
 

 
 
Както се вижда от таблицата за всяка отделна характеристика и методът за 

определянето и съществува отделен стандарт БДС EN. 
Изпитванията по тези стандарти изискват подходяща апаратура и спомагателни 

материали, коит в повечето случаи може да се изработят по посочената в стандарта 
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схема от самата лаборатория за изпитване. Времетраенето на повечето от изпитванията 
е повече от 28 дни. 

Характеристиките, които определят качествата на материала в прясно 
(неизсъхнало) състояние, съгласно БДС EN 15814 се контролират в производството. Те 
са: 

- съдържание на нелетливи вещества; 
- съдържание на пълнител; 
- обемна плътност; 
- маса на единица площ; 
Създаването на един материал, който започва от определяне на състава и 

съотношението на съставките в него трябва да премине през много и дълги изпитвания, 
за да може този материал да изпълни предназначението си, без да се разруши под 
сложните физични, химични, механични и атмосферни въздействия на които е 
подложен. 

Започвайки от 5 – 6 основни характеристики постепенно  изследователите 
добавят нови и нови характеристики, свързани с въздействията върху материала, за да 
го направят по-добър и по-устойчив. 

Поради издаването на стандартите за хидроизолационните покрития през тази 
година изпитвателните лаборатории не са започнали не са започнали изпитвания по 
тях. 
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