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Инструкции за монтаж 
 
 

Важно съобщение за безопасност 
Панелите трябва винаги да бъдат инсталирани от обучен и с опит екип като се 
използва подходящо оборудване. Панелите не трябва да се инсталират по време 
на сняг и дъжд или по време на гъста мъгла. Работата по монтажа на панелите 
трябва да се преустановят, когато видимостта намалява при здрач и няма 
условия за изкуствено осветление. Запечатващите етапи трябва да се извършват 
при температурата на околната среда над 4°С. 
 

Защитно фолио 
Външните страни на панелите са защитени със защитен филм (фолио) срещу 
замърсяване и увреждане. Фолиото се прилага по време на производствения 
процес на панелите. Фолиото трябва да се премахване след инсталиране на 
панелите, не по-късно от 2 месеца от покупката на сандвич панелите. Ако панели 
се съхраняват за по-дълъг период от време, фолиото трябва да бъде отстранени 
най-късно след изтичане на два месеца. Ако панели се съхраняват на открито 
трябва да бъдат защитени от слънцето. В противен случай отстраняване на 
фолиото може да се окаже трудно. След 
краткотрайно излагане на атмосферни 
условия, фолиото е възможно да се 
напука, което от своя страна може да 
направи отстраняването му от панелите 
трудно. Отлепете началните краища на 
защитното фолио по надлъжните ръбове 
на панелите преди започване на 
монтажа. Премахнете защитното фолио 
от вътрешната страна, където ще се 
инсталирани елементи като фланци, 
куполни капандури или отводнителни 
елементи. 
Не може да се оставя непремахнато 
фолио на панела след монтажа. Фолиото, 
ако бъде оставено може да доведе до 
без/оцветяване, което се дължи на 
проникване на вода и може също така да се прекъсне отвеждането на водата. 
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Съображения за здраве и безопасност 
Всички работи, свързани с монтажа на сандвич панели трябва да се извършват в 
съответствие с приложимите разпоредби за здраве и безопасност, за строителни 
дейности и покривни работи, според местните закони и подзаконови актове и под 
надзора на упълномощен персонал. В допълнение се използва следното 
обезопасяващо оборудването срещу падане по време на монтажа на панели: 
• въжени бариери за осигуряване на сградата в периметър. 
• спасителни въжета и предпазни колани на асемблаторите. 
 

Подготовка за монтаж 
Преди да се започнете процедурата по инсталирате на сандвич панели, 
извършете следното: Проверка на конструкцията за привеждане в съответствие с 
проекта и спецификациите при строителството. Уверете се, че разстоянието 
между столици, колони и греди е в съответствие с оригиналния дизайн и проект. 
Уверете се, че повърхностите на столиците образуват и са в равнина. Проверете 
подравняването на колоните носачи за стенната конструкция. Подгответе 
необходимите инструменти за монтаж на панели . Правилната подготовка на 
структурата ще улесни монтажа и ще доведе до безупречно изпълнение на 
скрепителни елементи, детайли и съединения като се гарантира и естетическо 
изграждане на финала. Не се допуска заваряване в близост до панелите, тъй 
като това може да повреди трайно покритието на панела. 
 

Рязане на панели и окомплектовки на място 

Препоръчително е да се режат сандвич панелите с режещи машини, които имат 

фино назъбени остриета или с циркуляри (фиг. 1), при условие че те са снабдени 

с точни системи за контрол и ръководство на рязането. Отстранете стружките и 

други стоманени отпадъци веднага след рязане. 

 
 

Фиг. 1. Адекватно оборудване за рязане на плоскости 

 

Не се допуска за рязане на плоскости и окомплектовки използване на 

ъглошлайфи, както и всякакви други машини, които могат да причинят 

прегряване в зоната на рязане и в следствие да повредят защитата от корозия 

(виж фиг. 2) 
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Фиг. 2. Неподходящ инструмент за рязане на плоскости 

 

Изрязване на отворите в покривните и стенни компоненти, преди панела да бъде 

сглобен и монтиран, отслабва неговото напречното сечение и структура, 

следователно трябва да бъде осигурена достатъчна коравина в тези места. С цел 

защита на повърхността от повреда режете панелите и окомплектовките на 

специални стендове, облицовани с мека материя като филц или др. Отлепете 

защитното фолио, ако има такова от обшивките, преди техния монтаж. 

Забранено е да се режат панелите на покрива, на работните платформи, на  

скелетата и т.н. 
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Крепежни елементи за сглобяване панел 

Използвайте препоръчаните от производителя самопробивни крепежни елементи 

за фиксиране на сандвич панелите. Типът на крепежния елемент/и зависи от 

товароносещата структура и дебелината на панела, който се монтира. За да се 

постигне надеждно и сигурно закрепване на панела за структурата, от 

съществено значение е да се поддържа перпендикулярна позиция на крепежния 

елемент докато фиксирате, затова употребата на специални пистолети за 

винтове, снабдени с приставки за дълги крепежи е силно препоръчително. 

Използвайте крепежни елементи от неръждаема стомана за фиксиране на панели 

към структурата, когато са налице следните условия: 

• средата вътре се характеризира с постоянно съдържание на влага над 70%, 

• налична е химически агресивна среда вътре, 

• оборудването, което се съхранява изисква специална защита. 

 

Благодарение на крепежни елементи със специален дизайн, без нарез в областта 

под главата и уплънител с EPDM вулканизиран слой, непромокаемо и трайно 

закрепване се постига с една операция, при което се елиминира риска от луфт 

между сандвич панела и базата. За правилното фиксиране, моля вижте фиг. 3. 

 

 
Фиг. 3. Правилно фиксиране на самонарезни крепежни елементи 

 

 

Особено при покривните панели 

е фиксирането през 

трапецовидни секции (капачки, 

калотки) с помощта на 

задължително използване на 

подложни уплътнения със 

запеюатка (виж фиг. 4). 

Трапецовидни секции са от 

същия цвят по RAL. 

 

 

 Фиг. 4. Трапецовидна секция 
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Прием на панели от опаковките 

Използването на кран е най-удобния метод за монтаж на панели на покрива. 

Панелите трябва да бъдат извадени един по един от опаковката като се 

използват подходящи инструменти, като например скоби с филц или облицовани 

с гума метални подложки. Повдигнете панела, за да застане на едната си страна 

първо, за да стане възможно поставянето на подходящ канален лентов държач, а 

след това го повдигнете в изправено положение, като следвате инструкциите по-

долу. 

 

1. Първо повдигнете най-горния панел настрани на приблизително 200 mm. 

Никога не плъзгайте панелите върху опаковката, защото има сериозна 

опасност за повреда и издраскване на повърхностите. 
 

 

 
 

2. Като втора стъпка, подложете дистанционери далекомери под горния 

панел, за да се избегне увреждане на долния панел. 

 
 

3 . Повдигнете панела по неговата дълга страна. 
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4. Ако трябва да се монтира вертикално трябва да 

се използва подходящо устройство за завъртане 

както е показан на фигурите по-долу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Според дългогодишния ни опит, най-често срещаните причини за дефекти по 

външния вид и структурата са следните: 

• прилагане на решения, различни от препоръчаните от информацията на 

производителя сандвич панелите, 

• подмяна на препоръчаните от производителя материали с други, 

• неправилно използване на професионалното оборудване, 

• необучени работници за монтаж на панелите. 
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Монтаж на покривни панели 

Изисква се следния минимален наклон на покриви за сандвич панели: 

1. >5% за покриви с непрекъснване на панелите, без напречни снадки и 

капандурите или отвори. 

2. > 7% за покриви с напречни снадки или с капандурите.  

 

Минимална широчина на подпорите 

Винаги проверявайте подпорите за съответствие с проектните спецификации. 

Уверете се, че повърхностите на столиците образуват равнина. Минималната 

широчина на подпорите е 60 mm (виж фиг. 5), освен ако не е в зона на 

припокриване, където се изисква минимум от 100 mm. 

 
Фиг. 5. Минимална широчина на подпорите за покрив 

 

Ръб за водооткапване на най-малко 50 mm трябва да се оформя на панелите при 

стрехите за предотвратяване 

навлажняването на минерална вата (виж 

фиг. 6). Чистота на тези ръбове да бъде 

проверена на място; ако е необходимо 

остатъците от вата и лепило се 

отстраняват. Също много важно и за 

естетически и функционални причини е 

инсталирането на гребенообразна 

окомплктовка, която съвпада с формата на 

горния трапецовиден лист на покривните 

панели (виж фиг. 7).  

 

                                                                          Фиг. 6. Ръб за водооткапване 

 

 

 

 

Фиг. 7. Гребеновидна окомплектовка 
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Повдигане и монтаж на панелите 

Покривни панели могат да бъдат монтирани или с вакуумен повдигач 

(препоръчително) или с механично захващане на отделните листи. При монтаж 

на покривни панели, които са по-дълги от 12 метра, използвайте напречни греди. 

Използвайте парче от профил: I-бар или каналообразен като основен за 

закрепване на панела в няколко точки по дължината (на всеки 3-4 m). При 

сглобяване на панелите с използването на лифт, да се има предвид склона на 

покрива, в противен случай ръбовете на панелите може да се повредят. 

Премахнете защитния филм от вътрешната страна преди да го поставите върху 

покривната конструкция. Обувки с меки ходила (за да не се повреди панел 

покритие) трябва да бъдат носени от работниците, докато инсталирате 

покривните панели. Съединете всеки следващ панел с предния като поставите 

трапецовидния връх на горния панел върху билото на предния панел (виж фиг. 8 

и 8а). 

 
Фиг. 8. Монтаж на панели с помощта на механични устройства за захващане 

 
Фиг. 8а. Монтаж на панели с помощта на вакуумен повдигач 

 

 

 

 

 



9 
 

MoT Панели 

Инструкции за монтаж 

Когато присъединявате покривните панели, прилагайте бутилово запечатващо 

съединение в общия им съвместен жлеб, за да се елиминира риска от проникване 

на въздух и влага. Правилно челно срещане между покривните панели е 

представена на фиг. 9. Надлъжното отместване трябва да бъде намалено до 

минимум, за да се защитят уплътнители. 

 

 
Фиг. 9. Връзка при покривни панели 

 

Снаждане на панели за покрив 

В случай на сгради със скатове с дължина над 12 - 15 метра, където покривните 

панели не е възможно да бъдат транспортирани в едно цяло парче, надлъжно 

снаждане на панели се изисква чрез припокриване от най-малко 200 милиметра 

(виж фиг 10.). В този случай е много важно да се спазва винаги вярната 

последователност при монтажа (виж фиг. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 10. Панели с припокриване ≥ 200 мм. Фиг. 11. Правилна последователност 
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Монтаж на стенни панели 

Стенни панели могат да бъдат монтирани или с вакуум повдигач 

(препоръчително) или с механични средства. Следващите инструкции се отнасят 

най-вече в случай на липса на вакуум повдигач, които прави процедурата по 

монтажа по-бърза, по-безопасна и по-точна. Използването на лифт е най-

удобния начин за монтаж на стенни панели. Подгответе скоба  за повдигане с 

подходяща дължина и в съответствие с тази на височината на панела и стена. 

Стенните панели могат да извавдани директно от опаковката (виж стр. 5) с 

помощта на скоба, в зависимост от ориентацията на инсталация (вертикално или 

хоризонтално) като е облицована с мек материал, като каучук или филц от 

вътрешната част. Широчината на скоба трябва да бъде съобразена с дебелината 

на панела (виж фиг. 12). 

 
Фиг. 12. Типична скоба за вертикален монтаж 

 

Стенните панели също могат да бъдат монтирани с хоризонтална ориентация, 

използвайки подходящи скоби (виж фиг. 13). Специално внимание следва да се 

обърне, за да се избегне увреждане на ръбовете и профила на панелите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 13. Типична скоба за хоризонтален монтаж 
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В случай, че няма достатъчно място в обекта, за съхранение на пакетите, близки 

до точката на монтаж, панели трябва да бъдат транспортирани и монтирани 

ръчно. Панели винаги трябва да бъдат изваждани по дългата им страна и 

придвижвани до мястото за монтаж само един по един в даден момент с помощта 

на най-малко два работника в зависимост от дължината на панела и теглото (виж 

фиг. 14). 

 

 
Фиг. 14. Ръчно транспортиране на панели 

 

За да може всеки панел на се монтира в правилната позиция при сглобяване на 
ръка и да се постигне здраво фиксиране, процедурата на долу от фигура 15 
трябва да бъдат следвана. 
 

 
Фиг. 15. Ръчно инсталиране на панели 
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При повдигане дълги панели за вертикален монтаж от опаковката, гарантирайте 
повдигането да не повреди ръбове на повдигания панел и оставащия в 
опаковката. Повдигнете панелите за хоризонтално подреждане с помощта на 
подходяща скоба зависимост от дължината на панелите (виж фиг 16 - 17). 
 

 
 

Фиг. 16. Скоба при L>6 m            Фиг. 17. Скоба при L ≤6 m 

 

Правилен монтаж на панелите трябва да доведе до по-здраво фиксиране между 
последователните панела с разлика от 3 ± 2 милиметра в ставите. Трябва да се 
вземат допълнителни мерки, за да се избегне увреждане на повърхността чрез 
пренавиване на винтовете (виж фиг. 18 - 19). 
 

 

 
 

1 - Стоманена конструкция 2 – Панел с MW 3 – Набъбващ уплътнител 4 – Самопробиващ крепеж 

        Фиг. 18. Сглобка скрит монтаж                    Фиг. 17. Покривна сглобка 
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Почистване и поддръжка 

След приключване на монтажа: 

Свалете защитното фолио, ръчно отстранете всички замърсявания, петна и прах, 

евентуално с воден разтвор на мек и неагресивен почистващ препарат като 

използвате памучна кърпа или гъба. На следващо място, изплакнете 

повърхността с чиста вода. Почистването трябва да се извършва при температури 

над нулата. 

Добрата практика изисква най-малко на годишна база да се преизпълнява 

сервизна проверка и обслужване на фасадата и цялата сграда. Целта на това е 

да се отстранят всички възможни повреди и да се увеличи продължителността на 

живота на панелите. Годишната проверка включва: 

Годишно сервизно обслужване: 

Премахване на всички замърсявания на фасадата и измиване на фасадата, ако е 

необходимо. Препоръчваме Ви да се измива фасадата ежегодно с мека четка. Ако 

е необходимо, може да се добави мек почистващ препарат. Изплакнете фасадата 

от горе до долу с течаща вода. 

Общи съвети за поддръжка: 

Не използвайте агресивни почистващи препарати за почистване на фасадата, за 

да се предотврати повреда на защитата от корозия. Да не се използва 

шлайфмашини и друга механизация край панелите, като горещи или твърди 

частици могат да повредят боята. В случай на каквито и да било въпроси относно 

поддръжка или ремонт при щети, консултирайте се с нас. 


