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УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА КАМЕННА ВАТА GEOLAN
Необходими материали:
1. Топлоизолационни плоскости или рула – GEOLAN
2. Пластмасови дюбели – 5-6 бр./м2

3. Специализирано строително лепило на циментова основа за минерална вата –   3.5кг/м2

4. Стъклофибърна мрежа с размер на растера 5х5 мм  – 1.1 м2/м2

5. Шпакловка със специализирана шпакловачна смес за вата на циментова основа –   4 кг/м2

1. Монтаж на топлоизолационните плочи GEOLAN по стени и фасади
Подходящата вата е с плътност 100-150 кг/м3 
Първи етап е закрепване на плочите от каменна вата чрез горепосоченото полимерно лепило, което се полага 
равномерно върху плочата от каменна вата. Лепилото се нанася с гребеновидна шпакла по цялата повърхност на 
плочите GEOLAN. След 24 часа следва механично закрепване с пластмасови дюбели в пробити отвори през плочите и 
стените. Ако долният,съществуващ слой е мазилка, свредлото за пробиване на отворите трябва да е с 1мм по-тънко от 
диаметъра на дюбела. Когато основата е от бетон,се използва видиево свредло с диаметър равен на диаметъра на 
дюбела. Втори етап – върху така фиксираните плочи GEOLAN се полага хастар от полимерната шпакловачна смес за вати 
с цел армиране със стъклофибърна мрежа. Докато хастарът  е все още пластичен, върху него се притиска армиращата 
стъклофибърна мрежа. Краищата на отделните ивици мрежа трябва да се припокриват най-малко по 10 см. Последен 
етап е полагането на завършващ слой шпакловка с полимерната смес за вати или на полимерна циментова мазилка /
напр. Билмат/. Към мазилката се продава и грунд, който се нанася с четка преди полагането на полимерната мазилка. 
Препоръчва се, като завършващ елемент да се поставят и предпазни ъглови пластмасови профили с мрежичка за 
мазилки. 
2. Монтаж на топлоизолационните плочи GEOLAN в стени тип “сандвич”.
Подходящи са рула или плоскости от леките типове вата: 30-50 кг/м3

Ватата се подрежда плътно от вътрешната страна на вече иззиданата стена, след което непосредствено пред нея се 
изгражда втора стена от блокчета пенобетон или обикновени тухли. Необходимо е двете зидани стени да се захванат 
една за друга с метални шишове през ватата. Шишовете трябва да са поне по един на всеки м2 и повече при специални 
конструктивни изисквания. Друг вариант е върху готово иззиданата стена да се направят полета, чрез метални профили 
или дървени бичмета, в коита да се подреди ватата. Конструкцията се затваря с гипсокартон, прикрепен с винтове към 
металната/дървената конструкция.
3. Монтаж на топлоизолационни плоскости GEOLAN по покриви.
 - Обикновен плосък покрив
В този случай първо се поставя топлоизолацията GEOLAN чрез залепване с полимерно лепило, след което се прави 3 см 
циментова замазка армирана със стъклофибърна мрежа /10х10 мм/. Следва полагане на хидроизолация, която е 
препоръчително да е двупластова тип битумна хидроизолационна мушама. При условие, че вторият пласт 
хидроизолация е завършващ  той трябва да бъде задължително с посипка.
 - Обърнат плосък покрив
При този вариант първо се полага хидроизолацията, след което се полага топлоизолацията GEOLAN. Върху 
топлоизолационните  плоскости трябва да се постави   армирана циментова замазка със стъклофибърна мрежа /10х10 
мм/ с дебелина 3 см и завършващ слой от теракот, гранитогрес или друга настилка.
 - Скатен покрив с дъсчена обшивка
От външната страна на покривната конструкция /под керемидите/ ватата се поставя в полетата оформени от дървените 
греди, като най-напред се постила слой пародренажно фолио. Отгоре ватата се затваря с дъсчена обшивка, върху която 
се полага хидроизолационна мушама и керемиди. От вътрешната страна на покривната конструкция ватата се монтира 
в полетата оформени от дървените греди или в нарочно подготвена за целта скара и се затваря с окачен таван от 
гипсокартон.
4. Монтаж на топлоизолационни плочи GEOLAN на подове.
При полагане на GEOLAN на подове се използва полимерно лепило за залепване на вата. Върху залепените плоскости се 
полага задължително 3 см армирана циментова замазка със стъклофибърна мрежа /10х10 мм/ и завършващ слой от 
теракот, паркет или друга подова настилка.


