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Предимства 

Сухо строителство 

• Липса на мокри процеси – 

 кратки срокове, липса на 

дефекти от строителна 

влага 

 

• Много по-малко тегло –  

 по-ниски транспортни 

 разходи, сеизмична 

устойчивост на сградата 

 

• По-тънки стени – повече 

използваема площ 

 

• Топло- и звукоизолация 

 

• Пожарозащита 



Жилищна преградна стена 

Преградна стена от решетъчни тухли 12 cm, 

от едната страна суха мазилка W611, 

а от другата предст. обшивка W623,  

двуслойна, вата 4 cm 

Преградна стена от решетъчни тухли  

25 cm, двустранно измазана по 2,5 cm. 

Аргументи: 

D= 30 cm 

G= 241 kg/m2 

Rw= 47 dB 

U= 1,04 W/m2K 

tвреме монтаж= 3,51 h/m2 

D= 21 cm 

G= 134 kg/m2 

Rw= 51 dB 

U= 0,61 W/m2K 

tвреме монтаж= 2,55 h/m2 

 
Разлика в дебелините – 9 cm означава ок. 1 m2 допълнителна  

използваема площ на всеки 11 m стена. 



Преградна стена 

Преградна стена W112, 100 mm, 

конструкция CW50, UW50,  

двуслойна, от едната страна GKBI, 

вата 5 cm 

Стена от решетъчни тухли 12 cm, 

двустранно измазана по 2,5 cm. 

Аргументи: 

D= 17 cm 

G= 193 kg/m2 

Rw= 47 dB 

U= 1,67 W/m2K 

tвреме монтаж= 2,63 h/m2 

D= 10 cm 

G= 45 kg/m2 

Rw= 52 dB 

U= 0,55 W/m2K 

tвреме монтаж= 1,15 h/m2 

 
Разлика в дебелините – 7 cm означава ок. 1 m2 допълнителна 

използваема площ на всеки 15 m стена. 



Преградна стена 

Преградна стена W111,  

конструкция CW50, UW50,  

вата 4 cm 

Стена от газобетонни тухли 20 cm,  

плътност 500 kg/m3, 

двустранно измазана гипсова мазилка 

общо 2 cm. 

Аргументи: 

Сравнение при еднакви шумо/топлоизолация 

D= 22 cm 

G= 120 kg/m2 

Rw= 42 dB 

U= 0,69 W/m2K 

tвреме монтаж= 1,91 h/m2 

D= 7,5 cm 

G= 25 kg/m2 

Rw= 43 dB 

U= 0,66 W/m2K 

tвреме монтаж= 0,9 h/m2 

 
Разлика в дебелините – 14,5 cm означава ок. 1 m2 допълнителна 

използваема площ на всеки 7 m стена. 



Външни стени 

                Замяна на традиционните зидани външни стени 

 

                с външни стени KNAUF AQUAPANEL®      KNAUF VIDIWALL HI 
 



Устойчиво екологично развитие в строителния сектор 

Най-важна тенденция – Намаляване разхода на енергия и 

емисиите CO2 

    За последните 13 год. в Германия 
средната дебелина на  
фасадната топлоизолация е 
нарастнала от 71 mm на 108 mm. 

    Прогнозите за следващите 5 год. 
са тя да достигне 200 mm. 

Германия си е поставила за цел до 2050 год. да приведе целия си сграден фонд към стандарта 

   за пасивна сграда, което означава 90 % по-малка консумация на енергия от конвенционалната! 

 

Франция предвижда да намали до 2020 год. средната енергийна консумация на сградите от 

   240 kWh/m2год. в момента на 150 kWh/m2год. или с 38 %! 
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   ~ 300 kg/m2 

u ~ 0,35 W/m2K 

D ~ 410 mm 

Rw ~ 42 dB 

       ~ 43 kg/m2 

    u ~ 0,35 W/m2K 

         D ~ 138 mm 

         Rw ~ 50 dB 

~ 67 kg/m2 

  u ~ 0,26 W/m2K 

         D ~ 235 mm 

         Rw ~ 61 dB 

Външни стени Кнауф  
Алтернатива на тухлата във външните стени! 

Масивно строителство 

1800 – 2000 kg/m3сграда 

Леко строителство/дърво 

200 – 300 kg/m3сграда  

Тухлената стена – основен конкурент, 

но не по параметри, а поради ТРАДИЦИЯТА!!! 

АЛТЕРНАТИВА НА МАСИВНОТО СТРОИТЕЛСТВО – ЛЕКА И ТЪНКА ВЪНШНА  

СТЕНА ЗА НИСКОЕНЕРГИЙНО/ПАСИВНО СТРОИТЕЛСТВО! 

Повишена земетръсоустойчивост! 



        Енергоемкост (първична енергия) kWh/m2 при 
производство на високо топлоизолирани външни стени 

48 kWh/m2 

U = 0,23 W/m²K за двете системи 

83 kWh/m2 



Отделяне на  CO2 при производство на 1 m2 стена 

U = 0,23 W/m²K за всички системи 

30,4 kg CO2 /m² 

40,2 kg CO2 /m² 

21,33 kg CO2 /m² 

Тухлена зидария с термосистема 

Тухла POROTON 

Външна стена KNAUF AQUAPANEL®  

515 mm 

385 mm 

290 mm 





Концепция 

KNAUF AQUAPANEL® 

външна стена: 

Външна стена, изпълнена 

чрез сухо строителство от 

гипскартон, едно-

/двуслойно + профили + 

изолация + AQUAPANEL® 

Cement Board Outdoor 

система + мазилка 



основен 

A 

B C D 

E 

+ национални варианти 

Вариантите +ETICS 



Кнауф Vidiwall HI - Система за външни стени 

с високоимпрегниран гипсфазер  

означение W333 

1. Гипсфазер Vidiwall HI 

 

2. - 6. Термосистема 

           ETICS 



Фасадна топлоизолация KNAUF 

Стъклотекстилна мрежа 

4 Х 4 mm, 145 g/m2 
Набивен дюбел с пластмасов пирон 

fischer Теrmofix PN8 

За W333 

Дюбел със стоманен винт 

fischer Теrmofix 6H 



Разработки: KNAUF решения за носещи външни стени 



Разработки: цялостни KNAUF решения за вентилирани 

системи 



Текущ проект: KNAUF решения за земетръсоустойчивост 



Принципи на земетръсоустойчиво строителство 

Избягване на  тежки, неносещи 

тухлени стени:  

- Ограничена преместваемост извън          

   равнината  

- Опасност от счупване в равнината 

 

Алтернатива: Леки стени сухо 

строителство, които са стабилни в 

равнината и извън нея 



Сеизмично изпитване 
Мострена къща сухо строителство:  

pga = 1,08 g – без видими повреди! 



Сила на земетресенията и създавано ускорение 



Поддръжка на сградата жизнен цикъл 

Саниране на последствия от наводнения при леки външни стени – само за  

3 мес. сградите са напълно възстановени и сухи. 

 

Това означава и възможност за подмяна на топлоизолацията в течение на 

жизнения цикъл на сградата с топлоизолация с по-добри показатели  

вследствие развитието на материалите λ= 0,035 [W/m.К]      λ= 0,007 [W/m.К]  



Жилищна и офис сграда АВС Инженеринг – Ямбол 2007 г. 

Външна стена W333 



Сглобяема къща Княжево 2012 

Vidiwall HI 



Къща Айдемир 2012 

Vidiwall HI 



Къща Силистра 2012 

Vidiwall HI 



Къща община Силистра 2013 

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 



Предимства на външните стени KNAUF в сравнение с 

масивното строителство  

 

Обобщение: 

 
 Значително по-леки 

 

Допълнителна използваема площ 

 

Ниска енергоемкост при производство 

 

Висока топлоизолация 

 

Висока звукоизолация 

 

Земетръсоустойчивост 

 

Възможност за усъвършенстване на параметрите в експлоатация 

 

По-ниска цена на сградата ??? – Предстои да го докажем на практика!!! 



   Благодарим Ви за 

вниманието! 


