
Наръчник*
на специалиста

Всичко, което трябва да знаете за бързото и надеждно прилагане на 
високоефективните продукти на SIGA.

Въздухоплътна и ветронепроницаема система, която 
не съдържа токсични вещества

Трайно намалява енергийната консумация

Без течения

Без щети по сградата

SIGA

free of
domestic toxins

siga.swiss

siga.swiss        +41 41 499 69 69        contact@siga.swiss 

 siga.swiss
 sigaswiss
 SIGA_swiss
 sigaswiss
 SIGAServicesAG
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Wigluv ®

Majcoat®

Majrex® 

Rissan®

Corvum®

Sicrall®

Primur ®

Fentrim® 20  Fentrim® 2  

Wigluv ® + Dockskin® 100  

Wigluv ® + 
Dockskin® 100  Fentrim® 330 grey 

Dockskin® 200  

Majvest® 

  

bg

Без токсични 
вещества

*Българският превод на този наръчник е изготвен от ПРОБУЖДЕНИЕ ЕООД, официален 

дистрибутор на SIGA за България (www.passive-house.shop).
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SIGA решения за всички компоненти

 

Експертни познания за въздухоплътност и устойчивост срещу атмосферни влияния

Предимствата на SIGA

Подробности за продуктите и технически данни

Гаранция и технически детайли

Подходящи повърхности

SIGA решения за всички компоненти:

стр. 12 

стр.16

 стр. 115

 стр. 148

 стр. 150

Стени: Масивна конструкция стр.4-5

Стени: Дървена конструкция стр.6-7

Влагозащита - дървени 
компоненти стр.11

Покриви стр.8-11
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Airtight on the inside
Wall: Solid construction

Stick with us.

Инсталиране на 
вътрешна мембрана за 
контрол на водните 
пари върху вътрешната 
изолация

Връзка между 
вътрешна мембрана за 
контрол на водните 
пари и масивна стена 

Връзка между прозорец 
и масивна стена 

Връзка между дървени 
плоскости и масивна 
стена 

Връзка между прозорец 
и основа 

Връзки при прозорци, врати, 
и фасади 

Стени: Масивна конструкция
Въздухоплътност отвътре

стр. 18

стр. 20

стр. 28

стр. 26

стр 38

стр. 40
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Windtight and rainproof on the outside
Wall: Solid construction

siga.swiss

Връзки при прозорци, 
врати, и фасади

Връзка между прозорец и 
масивна стена 

Връзка между външна 
фасадна мембрана срещу 
атмосферни влияния и 
масивна стена 

Връзка между външна 
покривна мембрана 
срещу атмосферни 
влияния към масивна 
стена 

Стени: Масивна конструкция
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън 

стр. 41

стр. 42

стр. 48

стр. 50
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Airtight on the inside
Wall: Timber construction

Stick with us.

Стена: Дървена конструкция
Въздухоплътност отвътре

стр. 54

стр. 55

стр. 56

стр. 60

стр. 64

стр. 52

Припокриване на 
вътрешна мембрана за 
контрол на водни пари 

Инжекционни отвори 

Връзки между 
вътрешни и външни 
ъгли при дървени 
плоскости 

Връзка между прозорец 
и дървена конструкция 

Връзка между дървени 
плоскости и бетонна 
основа

Вътрешна мембрана за 
контрол на водните 
пари върху дървени 
предстенни 
конструкции 
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Windtight and rainproof on the outside
Wall: Timber construction

siga.swiss

Външна фасадна мембрана 
срещу атмосферни влияния

Външна фасадна мембрана 
срещу атмосферни влияния 
за фасадно покритие с 
отвори

Стена: Дървена конструкция
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън 

стр. 66

стр. 68

стр. 70

стр. 72

стр. 76

Външна фасадна мембрана 
срещу атмосферни влияния 
за плътно фасадно 
покритие 

Уплътняване на външна 
фасадна мембрана 
срещу атмосферни 
влияния при ъгли 

Връзка между външна 
фасадна мембрана 
срещу атмосферни 
влияния и прозорец 

Връзка между дървени 
плоскости и бетонна 
основа
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Airtight on the inside
Roof

Stick with us.

Покрив 
Въздухоплътност отвътре

стр. 78

стр. 80

стр. 82

стр. 85

стр. 84

Вътрешна мембрана за 
контрол на водни пари 
при плоски или скатни 
покриви

Припокриване на 
вътрешна мембрана за 
контрол на водни пари

Уплътняване на 
вътрешна мембрана за 
контрол на водни пари 
при инсталационни 
тръби 

Уплътняване на ъгли 
при отвори 

Връзка между 
вътрешна мембрана за 
контрол на водни пари 
и хоризонтална 
покривна греда 
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Airtight on the inside
Roof

siga.swiss

Покрив
Въздухоплътност отвътре

стр. 86

стр. 20

стр. 89

стр. 92

стр. 94

Връзка между 
вътрешна мембрана за 
контрол на водните 
пари и покривен 
прозорец 

Връзка между 
мембрана за контрол на 
водни пари и масивна 
стена 

Запечатване на 
инжекционни отвори 
при вътрешна 
мембрана за контрол на 
водни пари 

Вътрешна мембрана за 
контрол на водните пари 
при реновация на покриви

Вътрешна мембрана за 
контрол на водни пари 
при изолация при 
покривни греди 
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Windtight and rainproof on the outside
Roof

Stick with us.

Външна покривна мембрана 
срещу атмосферни влияния

Покрив 
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън

стр. 98

стр. 101

стр. 103

стр. 104

стр. 106

стр. 50

Поставяне на външна 
покривна мембрана 
срещу атмосферни 
влияния 

Припокриване на външна 
покривна мембрана 
срещу атмосферни 
влияния 

Уплътняване на външна 
покривна мембрана 
срещу атмосферни 
влияния при 
инсталационни тръби 

Уплътнителна лента при 
пробиви от пирони 

Връзка между външна 
покривна мембрана 
срещу атмосферни 
влияния и покривен 
прозорец

Връзка на външна 
покривна мембрана 
срещу атмосферни 
влияния към масивна 
стена 
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Windtight and rainproof on the outside
Roof

siga.swiss

Външна покривна мембрана 
срещу атмосферни влияния

Покрив
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън

Плоскости от дървесни влакна

стр. 108

стр. 96

стр. 112

Връзка между 
плоскости от дървесни 
влакна

Влагозащитна 
мембрана за дървени 
компоненти

Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън
Влагозащита - дървени компоненти

Външна покривна мембрана 
срещу атмосферни влияния 
при реновация на покриви



12

Airtight on the inside

Stick with us.

Изграждане на въздухоплътна сградна обвивка 

•  Сградите трябва да бъдат конструирани така, 
че да са въздухоплътни.

•  Невъздухоплътните зони в сградната обвивка 
водят до високи енергийни загуби, неприятни 
течения, както и до щети от мухъл.

•  За постигането на въздухоплътна сградна 
обвивка се прилагат вътрешни мембрани 
за контрол на водните пари, като всички 
припокривания, фуги, връзки и инсталационни 
тръби трябва да бъдат запечатани 
въздухоплътно.

•  Показаните продукти на SIGA са доказано 
високоефективни решения за постигане на 
въздухоплътна сградна обвивка:

•  Те са изключително издръжливи, екологично 
чисти, без токсични вещества и гарантират 
постоянна въздухоплътна сградна обвивка.

•  Въздухоплътността се доказва чрез така 
наречения Blower-Door-Test.

Експертни познания

Wigluv ®

Majcoat®

Majrex® 

Rissan®

Corvum®

Sicrall®

Primur ®

Fentrim® 20  Fentrim® 2  

Wigluv ® + Dockskin® 100  

Wigluv ® + 
Dockskin® 100  Fentrim® 330 grey 

Dockskin® 200  

Majvest® 

  

Експертни познания 
Въздухоплътност отвътре
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Windtight and rainproof on the outside

siga.swiss

Изграждане на устойчива на атмосферни влияния сградна обвивка

10 пъти по-ниска пропускливост отвътре, 
отколкото отвън

•  Паронепропускливостта на външната покривна 
или фасадна мембрана е по-ниска от тази на 
вътрешната мембрана за контрол на водните 
пари с цел да се избегне образуването на влага 
под мембраната – отношение 1:10

•  Ветронепроницаемата сградна обвивка може 
да бъде постигната с помощта на външната 
покривна мембрана и външната фасадна 
мембрана.

•  Когато сградната обвивка не е 
ветронепроницаема, студеният въздух може 
безпрепятствено да проникне в изолацията, а 
дъждът, снегът и вредителите като насекоми и 
дървеници могат допълнително да я повредят.

•  Високите топлинни нужди и многобройните 
повърхности изискват висококачествени 
материали, осигуряващи надеждно уплътнение. 

•  SIGA предлага цялостна система от продукти, 
съобразена напълно с вашите нужди, за да се 
избегнат щети по вашата сграда! 

•  Всички припокривания на външната мембрана, 
връзки, детайли и отвори трябва да бъдат 
внимателно запечатани въздухоплътно.

Експертни познания

Wigluv ®

Majcoat®

Fentrim® 2  

Wigluv ® + Dockskin® 100  

Wigluv ® + 
Dockskin® 100  

Majvest®

Експертни познания
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън
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Airtight on the inside

Stick with us.

Въздухоплътно поставяне на прозорец

Експертни познания

Функционално ниво 1  вътре в помещението: 
въздухоплътност
• Всеки един прозорец в помещението трябва да 
бъде въздухоплътно поставен

Функционално ниво  2  централно: 
топлоизолация
•  Поема част от тежестта на прозорците
и осигурява топло- и шумоизолация
• Винаги трябва да бъде суха, предпазена е от 
функционални нива 1  и 3 .

Ниво въздухоплътност в сградата:
• Предотвратява неконтролируеми топлинни 
загуби
• Предотвратява проникване на влажен въздух 
във функционално ниво  2  (топлоизолацията)
• Предотвратява мухъл и конденз
• Предотвратява течения

•  Използвайте високоефективните SIGA продукти
Fentrim IS 20 и Fentrim 20 за въздухоплътно 
уплътняване на вашите прозорци.
• Fentrim е изключително издръжлив, прилага се 
лесно и бързо и залепва по въздухоплътен начин 
моментално.

2

1Fentrim ® 20

Fentrim ® IS 20

Експертни познания 
Въздухоплътност отвътре
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Windtight and rainproof on the outside

siga.swiss

Устойчива срещу атмосферни влияния връзка при прозорци

Експертни познания

10 пъти 
по-ниска 

пропускливост 
отвътре, 

отколкото 
отвън

Дифузионен градиент:
По отношение на дифузията на водните пари 
се прилага принципът „10 пъти по-ниска 
пропускливост отвътре, отколкото отвън“.
•  Sd=20 m за вътрешно приложение
• Sd= 2 m за външно приложение

•  Използвайте високоефективните SIGA продукти
Fentrim IS 20 и Fentrim 20 за въздухоплътно 
уплътняване на вашите прозорци
• Fentrim е изключително издръжлив, прилага се 
лесно и бързо и залепва по въздухоплътен начин 
моментално.

•  Предотвратява проникването на влага във 
функционално ниво 2  (топлоизолацията)

•  Предотвратява конденз и мухъл 
•  Предотвратява течения

Функционално ниво 3  отвън: водо- и 
ветронепроницаемост
•  Външните връзки при вратите и прозорците 

трябва да са устойчиви на атмосферни 
влияния.

2

3

  Fentrim ® 2

  Fentrim ® IS 2

Експертни познания
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън



16 Stick with us.

Предимствата на SIGA

„Плътната къща“ на SIGA

НОВАТОРСТВО 
 Всяка година екипът от учени на
 SIGA кандидатства за многобройни
 патенти

 ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ 
Производственият процес на SIGA 
гарантира най-високо качество

 КОЛАБОРАТИВНОСТ 
SIGA годишно обучава: 
• 2,500 строителни специалисти в 
SIGA Aкадемията в Швейцария.

 • 30,000 строителни майстори и
 архитекти на самите обекти

ИНТЕРНАЦИОНАЛНОСТ 
 SIGA произвежда в две големи
 фабрики в Швейцария и е
 работодател на над 500 
 служители в над 27 държави

Фабрика в Шахен

Фабрика в Русвил
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Предимства на продуктите

„Плътната къща“ на SIGA

БЕЗ ТОКСИЧНИ ВЕЩЕСТВА 
 Без токсични вещества във въздуха
 в помещението

 ОТВОРЕНАТА СИСТЕМА SIGA  
Всеки има свободен избор от 
мембрани в комбинация с 
високоефективните ленти SIGA с 
изключителни лепящи качества 

  УСТОЙЧИВИ НА СТАРЕЕНЕ  
Строителите предотвратяват 
структурно увреждане на сградата, 
като по този начин предпазват както 
своите, така и интересите на 
клиентите си

 СИЛНА АДХЕЗИЯ И ПРИ НИСКИ, И 
ПРИ ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ 
Строителите спестяват време и 
постигат максимална ефективност
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Airtight on the inside
Wall: Solid construction

Stick with us.

•  Припокрийте вътрешната мембрана 
за контрол на водни пари с 
приблизително 10 см

•  Забележка: Twinet 20 не е 
предназначен перманентно да понесе 
тежестта на изолационния материал

•  Запечатайте припокриването със  
Sicrall внимателно без излишен 
натиск и гънки

•  Използвайте двойнозалепващата 
лента Twinet 20 при полагане на 
вътрешната мембрана за контрол на 
водните пари върху метални или 
дървени предстенни конструкции.

•  Предотвратява въздушни изтичания 
от пробиви

1

3 4

2

“Мембрана за контрол на водни пари върху вътрешна изолация”

•  Положете вътрешната мембрана за 
контрол на водни пари с принтирания 
текст към вас, след което притиснете 
здраво към Twinet 20

Стена: Масивна конструкция 
Въздухоплътност отвътре
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Airtight on the inside
Wall: Solid construction

siga.swiss

Как трябва да изглежда:
•  Вътрешната мембрана за контрол на 

водните пари, положена върху 
предстенната конструкция по 
въздухоплътен начин.

5

Majrex  ® 200 Twinet  ® 20 стр. 126стр. 115 Sicrall ® 60 стр. 118

Стена: Масивна конструкция
Въздухоплътност отвътре
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Airtight on the inside
Wall: Solid construction

Stick with us.

слой 
Primur

вътрешна 
мембрана

“примка” за 
намаляване на 
напрежението

• Премахнете предпазната лепенка • Направете “примка” за намаляване 
на напрежението при вътрешната 
мембрана за контрол на водните пари.

•  Почистете повърхността
•  Нанесете Primur, подравнете и притиснете 
•  Отрежете с нож и доуплътнете

Нанесете материала (Primur) 
преди поставянето на 
вътрешната мембрана 

1

3 4

След поставяне на вътрешната 
мембрана повторете стъпка 12

или

Връзка на вътрешна мембрана към масивна стена - измазана зидария 

Стена: Масивна конструкция 
Въздухоплътност отвътре
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Airtight on the inside
Wall: Solid construction

siga.swiss

За припокритията:
•  Нанесете къс слой Primur (около 10 

см) върху вътрешната мембрана за 
контрол на водните пари при всяко 
припокриване.

•  Притиснете плътно вътрешната 
мембрана за контрол на водните пари 
върху слоя Primur, така че да няма 
гънки или напрежение 

10
 cm

•  Поставете втората мембрана и 
притиснете 

Как трябва да изглежда:
•  Вътрешната мембрана за контрол на 

водните пари е въздухоплътно 
запечатана към стената с Primur 

5

7 8

6

Стена: Масивна конструкция
Въздухоплътност отвътре
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Airtight on the inside
Wall: Solid construction

Stick with us.

Съвети и трикове

При неравности
•  Направете “примка” от лентата 1  и 

запълнете неравностите 
въздухоплътно 2

•  Поставете късия слой Primur, след 
което запълнете неравностите 
въздухоплътно с апликаторния 
пистолет Primur 

1

2

A

Primur ®

Б

или

Стена: Масивна конструкция 
Въздухоплътност отвътре

Majrex  ® 200 Majpell  ® 5 Слой Primur ® стр. 123 стр. 116стр. 115
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Airtight on the inside
Wall: Solid construction

siga.swiss

Връзка на вътрешна мембрана към масивна стена - измазана зидария

•  Нанесете Primur с помощта на 
апликаторния пистолет SIGA за 
следене на количеството смес

•  Дюзата пробива изхода на тубата с 
Primur, а прозрачната част на 
апликаторния пистолет позволява 
следенето на количеството смес

•  Нанесете Primur с помощта на 
апликаторния пистолет SIGA с 
автоматична защита срещу капки

•  Aпликаторен пистолет с дълготрайно 
качество

•  Автоматична защита срещу капки без 
изцапване на ръцете или пистолета

•  Нанесете слой Primur (8мм)
•  Поставете вътрешната мембрана 

върху слоя незабавно

•  Направете “примка” за намаляване на 
напрежението в мембраната 

•  Внимателно притиснете мембраната 
към Primur – притиснете отстрани 
около Primur, не върху него 

•  Слоят Primur трябва да остане с поне 
4мм дебелина 

“примка” за 
намаляване 
на напрежението

Primur
слой

вътрешна 
мембрана

или

“Мокър“ метод

8 мм

А

Стена: Масивна конструкция
Въздухоплътност отвътре



24

Airtight on the inside
Wall: Solid construction

Stick with us.

“Сух” методВ

Апликаторен пистолет Primur ® стр. 122

• Нанесете около 8 мм слой Primur и 
оставете да изсъхне от 1 до 3 дни.

•  Направете “примка” за намаляване 
на напрежението при вътрешната 
мембрана за контрол на водните пари

•   Внимателно притиснете мембраната 
плътно към слоя Primur без ненужен 
натиск и гънки

“примка” за 
намаляване на 
напрежението

Primur
слой

вътрешна 
мембрана

Туба с Primur ® P. 122

8 мм

Стена: Масивна конструкция 
Въздухоплътност отвътре
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Airtight on the inside
Wall: Solid construction

siga.swiss

Връзка между вътрешна мембрана за контрол на водни пари и неизмазана 
масивна стена 

•   Прикрепете изчистената част на 
лентата (50 мм) към вътрешната 
мембрана за контрол на водни пари

•  Прикрепете перфорираната част (85 
мм) към масивната стена

•   Поставете внимателно без излишен 
натиск или обтягане 

•  Притиснете здраво

Забележка:
•   Ако Fentrim 20 50/85 е положен върху 

неизмазана повърхност, е 
необходимо да се измаже отгоре, за 
да е въздухоплътна връзката.

•   Широчината на повърхността, 
покрита с Fentrim, която трябва да се 
измаже, не трябва да надвишава 60 
мм, без да се брои перфорираната 
зона.

Fentrim ® 20 50/85 стр. 140

1 2

Стена: Масивна конструкция
Въздухоплътност отвътре
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Airtight on the inside
Wall: Solid construction

Stick with us.

Fentrim 20 50/85

Схема

Връзка между дървени плоскости и неизмазана масивна стена

• Разгънете Fentrim 20 50/85
•  Притиснете здраво

•  Отлепете предпазната лепенка
•  Нагласете
•  Поставете внимателно без излишен 

натиск или обтягане
•  Притиснете здраво

•   Връзка между дървени плоскости и 
неизмазана масивна стена

•  Прикрепете 50 мм лента върху 
дървената плоскост

3 4

21

Стена: Масивна конструкция 
Въздухоплътност отвътре
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Airtight on the inside
Wall: Solid construction

siga.swiss

Забележка:
•  Ако Fentrim 20 50/85 е положен върху 

неизмазана повърхност, е 
необходимо да се измаже отгоре, за 
да е въздухоплътна връзката.

•  Широчината на повърхността, 
покрита с Fentrim, която трябва да се 
измаже, не трябва да надвишава 60 
мм, без да се брои перфорираната 
зона.

Как трябва да изглежда:
•  Дървената плоскост, свързана с 

неизмазаната масивна стена

Fentrim  ® 20 50/85 стр. 140

5 6

Стена: Масивна конструкция
Въздухоплътност от вътре
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Airtight on the inside
Wall: Solid construction

Stick with us.

•  Почистете внимателно 
повърхностите, за да се осигури 
висока адхезия

•  Натиснете лентата здраво с валяче 
за по-надеждна адхезия

•  Прегънете предния край на 
предпазната лепенка навън, за да 
се улесни нейното отстраняване 
впоследствие 

•  Монтирайте прозореца

•  Поставете внимателно без излишен 
натиск или обтягане

Връзка между прозорец и масивна стена – Съвети и трикове

A

Г

Б

“примка” за 
намаляване на 
напрежението

“примка” за 
намаляване на 
напрежението

СхемаВ

Стена: Масивна конструкция 
Въздухоплътност отвътре
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Airtight on the inside
Wall: Solid construction

siga.swiss

Aко Fentrim е измазан: 
•  Не измазвайте повече от 50% от 

обшивката под стряхата или разстоянието 
от стената до прозореца; не трябва 
да надвишава 60 мм, без да се брои 
перфорираната зона.

•  Запълнете фугите с изолационен 
материал без пролуки

• Припокрийте лентите с около 5 см

Д Е

Изтичания, пукнатини, отвори:
•  запечатайте ги с помощта на 

високоефективния уплътнител Meltell

ЗЖ

Стена: Масивна конструкция
Въздухоплътност отвътре
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Airtight on the inside
Wall: Solid construction

Stick with us.

Подготвяне на прозоречна „пола“ – без перваз 

Първоначална ситуация: 
• С рамка 

Ъгли: 
•  Формирайте “примка”: 1,5 х 

широчината на профила
•  Свържете заедно и притиснете 

здраво 

•  Поставете странично към рамката, 
започвайки от центъра

•  Притиснете здраво

1

3 4

2

•  Повторете процедурата от всички 
страни

• Притиснете здраво

Стена: Масивна конструкция 
Въздухоплътност отвътре
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Airtight on the inside
Wall: Solid construction

siga.swiss

•  Прегънете предния край на 
предпазната лепенка навън 

•  Наместете и фиксирайте без излишен 
натиск или обтягане

Припокривания: 
•  Вижте къде се припокриват с около 5 

см.
•  Отрежете

След изготвянето на „полата“ с Fen-
trim 20 за отвътре: 
•  Обърнете рамката
•  Подгответе „полата“ с Fentrim 2 или 

Fentrim IS 2 за отвън

7 8

5

Припокривания: 
•  Припокрийте с около 5 см.

6

Стена: Масивна конструкция
Въздухоплътност отвътре
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Airtight on the inside
Wall: Solid construction

Stick with us.

Подготвяне на прозоречна „пола“ – без перваз

Първоначална ситуация: 
• С рамка

•  Залепете странично към рамката
•  Оставете отдолу няколко см лента - 

на базата на широчината на профила
• Притиснете здраво

•  Прикрепете към свързващия профил 
на перваза отдолу

•  Оставете около 6 см лента над двете 
страни

• Притиснете здраво

21

3 4

Стена: Масивна конструкция 
Въздухоплътност отвътре
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Airtight on the inside
Wall: Solid construction

siga.swiss

Горни ъгли:  
•  Формирайте “примка”: 1,5 х 

широчината на профила
•  Свържете ги заедно и притиснете 

здраво 
• Повторете и от другата страна

Долни ъгли: 
•  Направете правоъгълен разрез до 

прегънатия ръб
• Прегънете
• Притиснете здраво
• Повторете и от другата страна 

•  Залепете от всички страни на рамката
• Притиснете
•  Оставете около 6 см лента 
• Изрежете

След подготовката на „полата“ с 
Fentrim 20 за отвътре:  
•  Обърнете рамката
•  Подгответе „полата“ с Fentrim 2 или 

Fentrim IS 20 за отвън

5

7 8

6

Стена: Масивна конструкция
Въздухоплътност отвътре
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Airtight on the inside
Wall: Solid construction

Stick with us.

Първоначална ситуация:
•  Монтиран прозорец с предварително 

подготвена „пола“

Долни ъгли:
• Залепете странично
•  Оформете под ъгъл
•  Повторете и от другата страна

•  Отлепете предпазната лепенка 
стъпка по стъпка

•  Наместете и фиксирайте без излишен 
натиск или обтягане

• Отлепете втората предпазна лепенка 
• Притиснете здраво

•  Наместете и фиксирайте без излишен 
натиск или обтягане

• Залепете под ъгъл
• Притиснете здраво

Връзка между „полата“ и зидарията

1

3 4

2

Стена: Масивна конструкция 
Въздухоплътност отвътре
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Airtight on the inside
Wall: Solid construction

siga.swiss

Горни ъгли:
•  Свържете „примката“ в ъгъла без 

излишен натиск или обтягане
•  Притиснете здраво
• Повторете и от другата страна

Как трябва да изглежда:
•  Предварително подготвената „пола“, 

свързана към зидарията

5 6

Запечатваща лента, върху 
която се шпаклова:

Запечатваща лента

Fentrim ® IS 20 стр. 144Fentrim ® 20 стр. 142

Стена: Масивна конструкция
Въздухоплътност отвътре
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Airtight on the inside
Wall: Solid construction

Stick with us.

Свързване на прозорци, излизащи към помещението

Първоначална ситуация:
•  Монтиран прозорец с предварително 

подготвена „пола“

•  Свържете с по-тясната страна към 
ръба в долната част на рамката

• Оставете около 10 см от двете страни
•  Притиснете здраво

•  Разгънете
•  Притиснете здраво
•  Повторете от всички страни

Ъгли: 
•  Изрежете по-тясната страна до 

сгънатия ръб под ъгъл 45°

1

3 4

2

Стена: Масивна конструкция 
Въздухоплътност отвътре
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Airtight on the inside
Wall: Solid construction

siga.swiss

Fentrim ® IS 20 стр. 144Fentrim ® 20 стр. 142

•  Отлепете предпазната лепенка
•  Наместете и фиксирайте без излишен 

натиск или обтягане
•  Отлепете и втората предпазна 

лепенка
•  Притиснете здраво
• Повторете от всички страни

Как трябва да изглежда отвътре:
• Свързване на прозорец с „пола“

65

Запечатваща лента, 
върху която се 
шпаклова 

Запечатваща лента:

Стена: Масивна конструкция
Въздухоплътност отвътре
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Airtight on the inside
Wall: Solid construction

Stick with us.

Връзка между прозорец и стоманобетонна плоча

Първоначална ситуация:
•  Прозорец като елемент от фасадата

• Почистете повърхността преди 
полагането на материалите

• Нанесете Dockskin 200
•  Използвайте валячето за равномерно 

разнасяне на материала върху 
повърхността

• Изчакайте, докато Dockskin 200 
изсъхне

• Отлепете около 10 см от първата 
предпазна лепенка и залепете 
лентата към прозореца, като 
използвате малка залепваща площ

• Удължете с по около 15-20 см отляво 
и отдясно

• Подгответе необходимата дължина 
от рулото Fentrim

• Подгответе допълнително около 15-
20 см от двете страни за оформянето 
на ъгли

• Отрежете

1

3 4

2

Стена: Масивна конструкция 
Въздухоплътност отвътре
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Airtight on the inside
Wall: Solid construction

siga.swiss

Как трябва да изглежда:
• Прозорец като елемент от фасадата, 

свързан към стоманобетонна плоча

• Продължете да отлепяте стъпка по 
стъпка

• Прегънете без излишен натиск 
• Притиснете здраво

• Отлепете първата предпазна лепенка 
стъпка по стъпка

• Наместете и фиксирайте без 
излишен натиск или обтягане

• Притиснете здраво

Fentrim ® 330 grey

Dockskin ® 200

стр. 139

стр. 138

7

65

Стена: Масивна конструкция
Въздухоплътност отвътре
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Airtight on the inside
Wall: Solid construction

Stick with us.

Уплътнители за прозорци, врати и фасади, отвори и пробиви

Meltell ®

A Б

•  Въздухоплътно запечатване на 
връзки

•  Пробиви от болтове, винтове или 
скоби

• Широчина на фугата < 10 мм  широчина : дълбочина = 1:1

• Широчина на фугата > 10 мм  широчина : дълбочина = 2:1
 
a  Уплътнител
б  Запълващ материал напр. полиуретаново 

 въже

Дълбо-
чина

Width

a

б

Практическо правилоВ
Width 
[mm]

Depth 
[mm]

6 6

8 8

10 10

15 8

20 10

25 12

30 15

35 18

стр. 146

Стена: Масивна конструкция 
Въздухоплътност отвътре



41

Windtight and rainproof on the outside
Wall: Solid construction

siga.swiss

Стена: Масивна конструкция
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън

Meltell ® стр. 146

•  Пробиви напр. от кабели•  Устойчиво на атмосферни влияния 
уплътняване на връзки  

ДГ

•  Пукнатини, отвори, пролуки

Е
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Windtight and rainproof on the outside
Wall: Solid construction

Stick with us.

Връзка между прозорец и масивна стена

•  Прозорец, излизащ навън •  Предложение: Поставете горен 
клинообразен елемент за по-добро 
оттичане на вода ≥5°. Разгледайте 
спецификацията на производителя.

•  Залепете по-тясната страна към ръба 
в долната част на рамката

•  Оставете допълнително материал от 
двете страни

•  Отлепете предпазната лепенка и 
притиснете 

•  Разрежете частта с допълнителен 
материал, като разполовявате при 
ъгъла, и притиснете здраво.

•  Залепете по-тясната страна към 
страничния ръб на рамката

•  Оставете допълнително материал от 
двете страни

•  Отлепете предпазната лепенка и 
притиснете здраво

1

3 4

2

Стена: Масивна конструкция
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън
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Windtight and rainproof on the outside
Wall: Solid construction

siga.swiss

Fentrim ®  IS 2 стр. 145

•  Залепете по-тясната страна към 
горния ръб на рамката

•  Оставете допълнително материал и 
от двете страни

•  Отлепете предпазната лепенка и 
притиснете здраво

•  Разрежете частта с допълнително 
материал, като разполовявате при 
ъгъла, и притиснете здраво 

Как трябва да изглежда:  
•  Връзка между прозорец, излизащ 

навън, и масивна стена

5 6

  Връзка между прозорец, излизащ 
навън, и масивна стена с лента 
 Fentrim IS 2

Схема7

Fentrim IS 2

Стена: Масивна конструкция
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън



44

Windtight and rainproof on the outside
Wall: Solid construction

Stick with us.

Връзка между прозорец и масивна стена

•  Прозорец, монтиран наравно с 
външната стена

•  Залепете с тясната страна към 
рамката, наравно с долния ръб на 
рамката

•  Оставете около 10 см лента от двете 
страни

•  Притиснете здраво

•  Отлепете предпазната лепенка 
стъпка по стъпка 

•  Наместете и фиксирайте без излишен 
натиск или обтягане

• Повторете от всичките страни

1

3 4

2

Стена: Масивна конструкция
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън
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Windtight and rainproof on the outside
Wall: Solid construction

siga.swiss

Как трябва да изглежда: 
•  Монтаж от външната страна на 

прозореца

След това:  
• Покрийте връзките с топлоизолация 

5 6

Fentrim ®  2 стр. 143 Fentrim ®   IS 2 стр. 145

Запечатваща лента, върху 
която се шпаклова 

Запечатваща лента:

Стена: Масивна конструкция
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън
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Windtight and rainproof on the outside
Wall: Solid construction

Stick with us.

Връзка между прозорец и масивна стена

•  Централно монтиране на прозорец

•  Отлепете вторатапредпазна лепенка
•  Наместете и фиксирайте без излишен 

натиск
• Притиснете здраво

•  Залепете тясната страна към ръба в 
долната част на рамката 

•  Оставете по широчината на профила 
приблизително 6 см от двете страни с 
цел образуване на ъгъл.

•  Притиснете здраво
•  Изрежете

•  Залепете странично към рамката на 
прозореца

•  Залепете странично към „челото“ на 
прозореца

1

3 4

2

Стена: Масивна конструкция
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън
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Windtight and rainproof on the outside
Wall: Solid construction

siga.swiss

•  Повторете от всички страни Как трябва да изглежда:
•  Монтаж от външната страна на 

прозореца 

5 6

Fentrim ® 2

Fentrim ® IS 2

Запечатваща лента, върху която се 
шпаклова:

Запечатваща лента:

стр. 145

стр. 143

Схема7

Fentrim 2 Fentrim 20

a

б

вг

•  Подравнете въздухоплътната връзка a  
с контролиращата водни пари Fentrim 
20/Fentrim IS 20.

•   Ветронепроницаема връзка б  с  
Fentrim 2 / Fentrim IS 2

• Компонент с наклон ≥ 5° в  
•  Втори водонепроницаем слой г  с 

Fentrim IS 2

Стена: Масивна конструкция
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън
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Windtight and rainproof on the outside
Wall: Solid construction

Stick with us.

Връзка между външна фасадна мембрана срещу атмосферни влияния и масивна стена

• Развийте Fentrim 2 50/85
• Притиснете здраво

•  Отлепете предпазната лепенка стъпка 
по стъпка

•  Наместете
•  Нанесете без излишен натиск
•  Притиснете здраво

•   Връзка между външна фасадна 
мембрана срещу атмосферни 
влияния и неизмазана зидария / 
стоманобетонна стена

•   Прикрепете 50мм лента към 
външната фасадна мембрана

Схема

Fentrim 2 50/85

1

3 4

2

Стена: Масивна конструкция
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън
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Windtight and rainproof on the outside
Wall: Solid construction

siga.swiss

Как трябва да изглежда:
•   Връзка между външна фасадна 

мембрана срещу атмосферни 
влияния и неизмазана зидария / 
стоманобетонна стена

6

Fentrim ®   2 50/85 стр. 141

•   Широчината на повърхността, 
покрита с Fentrim, която трябва да се 
измаже, не трябва да надвишава 60 
мм, без да се брои перфорираната 
зона. 

5

Стена: Масивна конструкция
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън
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Windtight and rainproof on the outside
Wall: Solid construction

Stick with us.

Връзка на външна покривна 
мембрана към капандура:
•  Почистете повърхността и външната  

покривна мембрана
• Положете Primur, наместете и притиснете здраво
•  Направете “примка” за облекчаване на натиска в мембраната, притиснете 

мембраната здраво, без излишен натиск
• Отрежете ненужния материал

 Връзка на външна покривна 
мембрана към комин:

Връзка на външна покривна мембрана срещу атмосферни влияния към 
масивна стена – при измазана зидария.

Primur ® 
roll стр. 123

1 2

Стена: Масивна конструкция
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън
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Windtight and rainproof on the outside
Wall: Solid construction

siga.swiss

Алтернативно:

Връзка на външна покривна 
мембрана към комин:
•  Залепете мембраната с Dockskin и 

Wigluv 100 или Wigluv 150 към 
зидарията/измазаната повърхност

Dockskin ® 100 стр. 127Wigluv ® 100 & 150 стр. 130

1

Dockskin ® 200 стр. 138

Стена: Масивна конструкция
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън
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Airtight on the inside
Wall: Timber construction

Stick with us.

•  Припокрийте вътрешната мембрана 
за контрол на водните пари с около 
10 см. 

•  Забележка: Twinet 20 не е 
предназначен перманентно да понесе 
тежестта на изолационния материал

•  Запечатайте припокриването със  
Sicrall без излишен натиск и гънки

•  Използвайте двустранно 
залепващата лента Twinet, когато 
поставяте вътрешната мембрана за 
контрол на водни пари върху дървени 
предстенни конструкции

•  Предотвратява въздушни изтичания 
от пробиви

1

3 4

2

Вътрешна мембрана за контрол на водните пари върху дървени предстенни 
конструкции

•  Приложете вътрешната мембрана за 
контрол на водните пари с надписа, 
сочещ към вас, и притиснете здраво 
към Twinet 20

Стена: Дървена конструкция
Въздухоплътност отвътре
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Airtight on the inside
Wall: Timber construction

siga.swiss

Как трябва да изглежда:
•  Въздухоплътно поставена вътрешна 

мембрана за контрол на водни пари 
върху дървена предстенна 
конструкция

5

Majrex  ® 200 Twinet  ® 20Majpell  ® 5 стр. 126стр. 116стр. 115

Стена: Дървена конструкция
Въздухоплътност отвътре
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Airtight on the inside
Wall: Timber construction

Stick with us.

Sicrall 
® 60 стр. 118

Как трябва да изглежда:
•  Припокриването е запечатано 

въздухоплътно със Sicrall 60

•  Започнете да отлепяте постепенно 
предпазната лепенка на Sicrall 60

•  Позиционирайте лентата в средата на 
припокриването и започнете да 
залепвате

•  Отлепете изцяло предпазната лепенка
•  Нанесете Sicrall без излишен натиск и 

гънки и притиснете здраво

Припокриване на вътрешна мембрана за контрол на водните пари 

Връзка на компоненти:

•  Приложете Sicrall по средата между 
двата компонента

•   Притиснете отгоре с гуменото валяче 
за равномерно нанасяне

• Гарантира моментално залепване

1 2

Стена: Дървена конструкция
Въздухоплътност отвътре
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Airtight on the inside
Wall: Timber construction

siga.swiss

Sicrall  
® 170 стр. 119

•  Разопаковайте Sicrall 170
•  Измерете необходимата дължина с 

метъра, отпечатан на кутията
•  Откъснете с помощта на острието на 

ръба на кутията

•  Притиснете отгоре с валячето за 
равномерно нанасяне  
•  Лесно за използване и допринася за 
незабавно залепване

Инжекционни отвори

1 2

3

•  Предпазната лепенка на Sicrall се 
отлепва лесно

Стена: Дървена конструкция
Въздухоплътност отвътре
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Airtight on the inside
Wall: Timber construction

Stick with us.

Връзки при вътрешни и външни ъгли на дървени плоскости

•  Отрежете малко парченце от Corvum
•  Направете разрез в средата от 

страната без предпазната лепенка
• Прегънете на 90 градуса 90°
• Залепете едно към друго

•  Прегънете предварително така, че да 
се фиксира в ъгъла

•  Отлепете едната страна на 
предпазната лепенка и я прегънете 
към неотлепената страна

•  Залепете едната страна на Corvum в 
ъгъла и притиснете здраво 

•  Премахнете другата част на 
предпазната лепенка и залепете

•  Повторете стъпките за всеки следващ 
вътрешен ъгъл

•  След това свържете вътрешните ъгли 
по показания начин::

•  Позиционирайте Corvum точно в 
ъгъла на двете свързващи страни и 
прегънете, без да премахвате 
предпазната лепенка

•  Отстранете предпазната лепенка и 
залепете

1

5 7

32 4

6

Стена: Дървена конструкция
Въздухоплътност отвътре
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Airtight on the inside
Wall: Timber construction

siga.swiss

Corvum  ®   30/30

Използване на предпазната лепенка за лесно и бързо нанасяне:
 •  Най-напред прегънете единия край на предпазната лепенка 

Така лепенката ще е готова за лесно отстраняване след това
•  След това фиксирайте Corvum в нужния ъгъл

Съвети и трикове:

A C

стр. 124

B

Стена: Дървена конструкция
Въздухоплътност отвътре
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Airtight on the inside
Wall: Timber construction

Stick with us.

•  Срежете в ъгъла отвътре навън, така 
че да разполовите ъгъла

•  Началото на разреза трябва да бъде 
малко преди ъгъла на дървената 
конструкция

• Залепете около външния ъгъл
• Притиснете здраво

3 4

•  Прикрепете Corvum към стената 
наравно с рамката

•  Оставете около 3 см допълнително 
във всеки край и отрежете

• Отстранете предпазната лепенка
• Разгърнете лепенката към рамката

Уплътняване на външни ъгли при дървени конструкции

1 2

Стена: Дървена конструкция
Въздухоплътност отвътре
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Airtight on the inside
Wall: Timber construction

siga.swiss

Corvum ®   30/30 стр. 124

• Повторете от всички страни •  Поставете късо парче Corvum в ъгъла 
за допълнително запечатване

• Отстранете предпазната лепенка
• Притиснете
• Повторете от всички страни

5 6

Как трябва да изглежда:
•  Външните ъгли са въздухоплътно 

запечатани с Corvum 30/30

7

Стена: Дървена конструкция
Въздухоплътност отвътре
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Airtight on the inside
Wall: Timber construction

Stick with us.

•  Изрежете малко парче Corvum и го 
разгърнете

•  Направете 12 мм разрез от едната 
страна

• Прегънете под 90-градусов ъгъл
• Залепете едно към друго
• Направете прегъвка под ъгъл

• Отстранете предпазната лепенка •  Притиснете към вътрешния ъгъл
•  Залепете 12-милиметровата страна 

на Corvum към рамката на прозореца
•  Повторете от всички страни

Връзка между прозорец и дървена конструкция

1

4 5

2 3

Стена: Дървена конструкция
Въздухоплътност отвътре



61

Airtight on the inside
Wall: Timber construction

siga.swiss

Corvum ®   12/48

Как трябва да изглежда:
•  Рамката на прозореца е 

херметизирана с лентата Corvum 
12/48, която няма да се вижда зад 
облицовката.

• След това свържете вътрешните ъгли:
•  Прикрепете 12-милиметровата страна 

на Corvum към рамката на прозореца 
•  Измерете и отрежете необходимата 

дължина

• Отстранете предпазната лепенка
• Разгърнете
• Притиснете здраво
• Повторете от всички страни

стр. 125

6

8

7

Стена: Дървена конструкция
Въздухоплътност отвътре
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Airtight on the inside
Wall: Timber construction

Stick with us.

Алтернативна връзка между прозорец и дървена конструкция

• Монтирайте прозореца •  Оформете под ъгъл

3 4

•  Прикрепете към свързващия профил 
на перваза отдолу

•  Оставете около 6 см от двете страни
• Притиснете здраво

• Залепете странично към рамката
•  Притиснете здраво
Горните ъгли:
•  Формирайте “примка”: 1.5 х 

широчината на профила
•  Свържете ги заедно и притиснете 

здраво
• Повторете и от другата страна

1 2

Стена: Дървена конструкция
Въздухоплътност отвътре
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Airtight on the inside
Wall: Timber construction

siga.swiss

•  Срежете в ъглите
•  Отстранете предпазната лепенка и 

притиснете здраво

• Повторете от всички страни

5 6

Как трябва да изглежда:
•  Прозорецът е въздухоплътно свързан 

към дървената конструкция

7

Fentrim ®   IS 20 стр. 144

Стена: Дървена конструкция
Въздухоплътност отвътре
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Airtight on the inside
Wall: Timber construction

Stick with us.

Връзки с основата

Първоначална ситуация:
• Монтирана дървена стена

• Почистете повърхностите
• Нанесете Dockskin 200 
•  Използвайте валяче, с което да 

разнесете тънък слой върху цялата 
повърхност 

•  Изчакайте, докато Dockskin 200 
изсъхне 

• Отлепете около 10 см от първата 
предпазна лепенка и залепете към 
стената

• Оставете около 15-20 см отляво и 
отдясно

• Развийте Fentrim до необходимата 
дължина

• Оставете по 15-20 см от двете страни 
• Отрежете

1

3

2

4

Стена: Дървена конструкция
Въздухоплътност отвътре
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Airtight on the inside
Wall: Timber construction

siga.swiss

Fentrim ® 330 grey

Dockskin ® 200Как трябва да изглежда:
•  Дървената стена е въздухоплътно 

свързана с основата

• Отстранете бавно и останалата част 
от предпазната лепенка

• Залепете без излишен натиск
• Притиснете здраво

• Започнете бавно да разлепвате 
първата предпазна лепенка

•  Наместете и фиксирайте без излишен 
натиск

• Притиснете здраво

стр. 139

стр. 138

5

7

6

Стена: Дървена конструкция
Въздухоплътност отвътре
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Windtight and rainproof on the outside
Wall: Timber construction

Stick with us.

Стена: Дървена конструкция
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън

•  Положете Majvest 700 SOB с гладката 
страна към вас

•  Закрепете мембраната над 
залепващата връзка с такер

• Положете следващата мембрана
• Припокрийте мембраните с по 10 см
•  Отстранете двете предпазни лепенки 

на Wigluv black и притиснете здраво

След запечатването:
•  За окончателно закрепване на 

мембраната поставете монтажни 
летви в посока на конструкцията 
директно върху носещата 
конструкция

Как трябва да изглежда:
•  Majvest 700 SOB и Wigluv black 

монтирани зад отворената/
вентилируемата фасада

•  Подходящи и за фасадно покритие с 
отвори ≤ 50 mm и съотношение на 
повърхността макс. 40%

1

3

4

2

Външна фасадна мембрана срещу атмосферни влияния за отворени/
вентилируеми фасади
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Windtight and rainproof on the outside
Wall: Timber construction

siga.swiss

Стена: Дървена конструкция
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън

Majvest ® 700 SOB Wigluv ® blackстр. 132 стр. 131
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Windtight and rainproof on the outside
Wall: Timber construction

Stick with us.

Външна фасадна мембрана срещу атмосферни влияния за плътно 
затворени фасади

•  Положете Majvest 200 с надписа към 
вас

След запечатването: 
•   За окончателно закрепване на 

мембраната поставете монтажни 
летви в посока на конструкцията 
директно върху носещата 
конструкция

•  Majvest 200 е подходящ за фасади с 
плътно покритие и вентилиране от 
задната страна

При затворени фасади:
•  Центрирайте Wigluv по 

продължението на припокриването
•  Залепете го без излишен натиск и без 

гънки, след което притиснете здраво

3

1 2

(вентилиране от задната 
страна)4

Стена: Дървена конструкция
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън
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Windtight and rainproof on the outside
Wall: Timber construction

siga.swiss

Majvest ® 200 стр. 133 Wigluv  ® 60 стр. 128

Припокриване на Majvest 200:
•  Подравнете Majvest 200 с помощта на 

контура при a  и я положете.
•  Подравнете Wigluv с помощта на 

контура при б  и я залепете.
• Притиснете връзките здраво

Припокриване на Majvest 700 SOB:  
•  Подравнете Majvest 700 SOB с 

помощта на надписа при a  или 
предпазната лепенка при б  и я 
положете.

•  Отстранете предпазната лепенка и 
закрепете

Или в случаите без вградена лента 
Wigluv: 
•  Подравнете Wigluv black централно 

и я залепете
• Притиснете здраво

Съвети и трикове:

б

a
б

a

Стена: Дървена конструкция
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън
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Windtight and rainproof on the outside
Wall: Timber construction

Stick with us.

• Прегънете
• Притиснете

Уплътняване на външна фасадна мембрана срещу атмосферни влияния при 
ъгли

•  Срежете Wigluv 20/40: Оставете 
прибл. 4 см от двете страни

•  Отстранете тясната предпазна 
лепенка и я закрепете в ъгъла

•  Отстранете широката предпазна 
лепенка и притиснете здраво

• Срежете ъгъла под 45 градуса

•  Повторете от всички ъгли

1

3

2

Стена: Дървена конструкция
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън
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Windtight and rainproof on the outside
Wall: Timber construction

siga.swiss

Как трябва да изглежда:
•  Уплътнението при отворената фасада 

е устойчиво на атмосферни влияния с 
помощта на Wigluv black 20/40

•  Подходящи още и за фасадно 
покритие с отвори ≤ 50 mm и 
съотношение на повърхността макс. 
до 40%

5

Как трябва да изглежда:
•  Уплътнението е устойчиво на 

атмосферни влияния с помощта на 
Wigluv 20/40

Wigluv ®   black 20/40 стр. 131Wigluv  ®   20/40 стр. 129

За плътно затворени фасади: За отворени/вентилируеми 
фасади:

4

Стена: Дървена конструкция
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън
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Windtight and rainproof on the outside
Wall: Timber construction

Stick with us.

Връзка между външна фасадна мембрана и прозорец

Свързване на ъглите:
•  Подравнете Wigluv 20/40 в ъгъла
•  Отстранете тясната предпазна 

лепенка
•  Прикрепете тясната страна към 

рамката на прозореца и притиснете 

•  Прегънете Wigluv 20/40 около ъгъла 
на прозореца 

•  Прикрепете точно
•  Повторете при всички ъгли

•  Отстранете по-широката предпазна 
лепенка

•  Прикрепете широката страна към 
външната фасадна мембрана и 
притиснете здраво

1

3

2

Стена: Дървена конструкция
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън
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Windtight and rainproof on the outside
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Как трябва да изглежда:
•  Прозорецът е запечатан устойчиво на 

атмосферни влияния с Wigluv 20/40. 

Как трябва да изглежда (фасада с 
отвори):
•  Устойчив на атмосферни влияния 

прозорец, позициониран близо до 
отворена фасада с Wigluv black 20/40

•  Подходящ още и за фасадно 
покритие с отвори ≤ 50 mm и 
съотношение на повърхността макс. 
до 40%

Wigluv  ®   20/40 стр. 129

За плътно затворени фасади: За отворени/вентилируеми 
фасади:

5

Wigluv ®   black 20/40 стр. 131

4

Стена: Дървена конструкция
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън
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Stick with us.

Алтернативен метод за връзка между външна фасадна мембрана и прозорец

• Прикрепете странично към рамката
• Притиснете здраво
Горните ъгли:
•  Сформирайте „примка“: 1,5 х 

широчината на профила
•  Направете връзка и притиснете 

здраво 
• Повторете и от другата страна

•  Прикрепете към перваза в долната 
част, както е показано на снимката

•  Оставете приблизително по 6 см от 
двата края 

• Притиснете здраво

• Монтирайте прозореца
•  Предложение: Поставете горен 

клинообразен елемент за по-добро 
оттичане на вода ≥5°.

• Залепете долния ръб по диагонал
• Оформете под ъгъл

• Срежете при ъглите
•  Залепете Fentrim по цялата 

дълбочина на перваза

1

3 4

2

Стена: Дървена конструкция
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън
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•  Залепете Fentrim странично по 
цялата дълбочина на рамката

• Срежете при горните ъгли и прегънете
•  Залепете Fentrim по диагонал, 

срежете, прегънете и притиснете 
здраво

Как трябва да изглежда:
•  Връзка между прозорец и външна 

фасадна мембрана устойчива на 
атмосферни влияния

Схема8

Fentrim 2 Fentrim 20

a

б

вг

• Въздухоплътна връзка a  с контролиращата 
водни пари Fentrim 20 / Fentrim IS 20

• Връзка устойчива на атмосферни влияния 
б  с Fentrim 2 / Fentrim IS 2

• Компонент с наклон ≥ 5° в  
• Втори водонепроницаем слой г  с Fen-

trim IS 2
• По желание: Временен слой устойчив на 

атмосферни влияния д , напр. с Wigluv 300

д

5

7

6

Стена: Дървена конструкция
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън
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Stick with us.

Връзка с външна бетонна основа: 

•  Залепете Wigluv по средата и 
подравнете

•  Постепенно започнете да отлепяте 
предпазните лепенки

•  Внимавайте: уверете се, че 
количеството Wigluv, което ще 
приложите, e достатъчно да покрие и 
двата слоя материали

• Разклатете добре Dockskin 100
• Нанесете покриващия слой
•  В зависимост от температурата и 

повърхността трябва да изчакате, 
докато нанесеният слой придобие 
прозрачност и стане „лепкав“

Dockskin ®  100 стр. 127 Wigluv ®  100 & 150 стр. 130

1 2

Стена: Дървена конструкция
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън
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Aлтернатива 2:

Слой Primur ® стр. 123Fentrim ®   2 50/85 стр. 141

Алтернатива 1:

•  Нанесете Primur, подравнете и 
притиснете 

• Отстранете предпазната лепенка
•  Положете външната фасадна 

мембрана без излишен натиск и гънки 
и притиснете добре

• Забележка: Този тип връзка е 
подходящ за Majvest 200 и Majvest 
700

•  Прикрепете 50-милиметровата страна 
към външната фасадна мембрана

•  Прикрепете перфорираната 
85-милиметрова страна към 
бетонната основа

•  Поставете ги без излишен натиск и 
без гънки и след това притиснете 
добре

Стена: Дървена конструкция
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън
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Airtight on the inside
Roof

Stick with us.

•  Използвайте двойно залепващата 
лента Twinet 20 при полагане на 
вътрешната мембрана върху метални 
или дървени предстенни конструкции

•  Предотвратява въздушни изтичания 
от пробиви

•  Положете вътрешната мембрана с 
принтирания текст към вас, 
притискайки здраво към Twinet 20

•  Запечатайте припокриването със  
Sicrall без ненужен натиск и гънки

•  Забележка: Twinet 20 не е 
предназначен перманентно да понесе 
тежестта на изолационния материал

Как трябва да изглежда:
•  Вътрешната мембрана за контрол на 

водни пари е въздухоплътно 
поставена върху покривни греди / 
предстенни конструкции

1

3 4

2

Вътрешна мембрана за контрол на водните пари при плоски или скатни покриви

Покрив 
Въздухоплътност отвътре
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•  Прикрепете с летви
•  Поставете вътрешната облицовка за 

защита срещу механични 
въздействия и UV лъчи

•  При широки греди или изключително 
голямо тегло на изолационния 
материал препоръчваме монтаж на 
мембраната по посока на гредите, 
уплътняване в зоната на гредите и 
надлъжно монтиране на летвите

5a 5b

Majrex ® 200 Twinet  ® 20Majpell ® 5 стр. 126стр. 116стр. 115

След запечатване

Покрив 
Въздухоплътност отвътре
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•  Отлепете малка част от предпазната 
лепенка на Sicrall

•  Позиционирайте Sicrall по средата на 
припокриването и залепете малката 
част

Припокриване на вътрешна мембрана за контрол на водни пари

В случай, че се образува гънка, 
запечатайте и нея въздухоплътно по 
следния начин: 
•   Запечатайте гънката под Т-форма 

към вече запечатаното със Sicrall 
припокриване

Как трябва да изглежда:
•  Припокриването е въздухоплътно 

запечатано със Sicrall 60

•  Отстранете предпазната лепенка
•  Залепете Sicrall без излишен натиск 

или гънки и притиснете добре

1

3

before

2

Покрив 
Въздухоплътност отвътре
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При връзки на компоненти от дървен материал

•  Приложете Sicrall по средата между 
двата компонента

•  Притиснете с валячето за 
максимално и незабавно залепване

Sicrall  ®   60 стр. 118

1 2

Схема3

•  Вътрешна мембрана за контрол на 
водни пари, свързана към дървена 
конструкция със Sicrall

Покрив 
Въздухоплътност отвътре
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Airtight on the inside
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Stick with us.

Запечатване при инсталационни тръби

• Прегънете Rissan по дължина •  Залепете едната половина от Rissan 
върху тръбата и другата половина 
върху вътрешната мембрана за 
контрол на водни пари

Как трябва да изглежда:
•  Инсталационната тръба е 

въздухоплътно запечатана с няколко 
слоя Rissan 60

•  Облепете кръгови компоненти с 
няколко слоя Rissan

1

3 4

2

Покрив 
Въздухоплътност отвътре
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•  За по-къси парчета отделяйте Rissan 
от предпазната лепенка, преди да 
откъснете

•  Издърпайте нужното количество Ris-
san едновременно със предпазната 
лепенка

•  Задръжте Rissan ролката с едната си 
ръка, а с другата рязко откъснете 
късото парче с помощта на острието. 

Съвети и трикове:

Rissan  ®   60 стр. 120

A B

Покрив 
Въздухоплътност отвътре



84

Airtight on the inside
Roof
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Corvum  ®   30/30

•  Срежете Corvum по дължина, като 
оставите по 3 см допълнително в 
двата края

•  Поставете плътно в ъгъла на гредата 
(с прегънатия ръб към гредата)

• Отстранете предпазната лепенка
• Разгънете и притиснете

•  Разполовете ъгъла на двата 
допълнителни края 

•  Началото на разреза трябва да 
бъде малко преди гредата

•  Повторете от всички страни на 
гредата

Уплътняване на ъгли при дървени греди

Как трябва да изглежда:
•  Гредата е въздухоплътно запечатана 

с Corvum 30/30
стр. 124

1

3

2

Покрив 
Въздухоплътност отвътре



85

Airtight on the inside
Roof

siga.swiss

Corvum  ®   30/30

•  Залепете Corvum върху 
хоризонталната покривна греда 
малко под напречните покривни греди 
с предварително прегънатия ръб 
отгоре

• Притиснете здраво

•  Отстранете последователно 
предпазната лепенка и залепете към 
вътрешната мембрана 

•  Притиснете здраво

•  Разгънете Corvum и монтирайте 
вътрешната мембрана (принтирания 
текст трябва да е към вас)

Как трябва да изглежда:
•  Хоризонталната покривна греда е 

въздухоплътно свързана с Corvum 
30/30

Връзка между вътрешна мембрана и хоризонтална покривна греда

стр. 124

1

3

2

Покрив 
Въздухоплътност отвътре
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• Срежете вътрешната мембрана •  Мембраната трябва да бъде 
прегъната до повърхността на 
стената

•  Залепете Corvum към вътрешната 
мембрана наравно със мембраната, 
като отлепите началото на 
предпазната лепенка и я прегънете 
назад

• Притиснете

•  След като предпазната лепенка е 
прегъната назад, прецизно доближете 
Corvum до процепа 

•  Постепенно отстранете предпазната 
лепенка – Corvum трябва да достигне 
до долния ъгъл на прозореца

• Притиснете

Връзка между вътрешна мембрана и покривен прозорец

1

3 4

2

Покрив 
Въздухоплътност отвътре
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•  Поставете изрязаните парчета от 
мембраната; изрежете по размер

•  Залепете Corvum към вътрешната 
мембрана наравно със мембраната, 
като отлепите началото на 
предпазната лепенка и я прегънете 
назад – и от трите страни

•  След като предпазната лепенка е 
прегъната назад, прецизно доближете 
Corvum до процепа 

•  Постепенно отстранете предпазната 
лепенка – Corvum трябва да 
достигне до ъглите на прозореца

• Притиснете

•  Запечатайте страничните части на 
мембраната

•  Изрежете 4 парчета Corvum с разрез, 
образуващ ъгъл 90° 

• Запечатайте ъглите

5

7 8

6

Покрив 
Въздухоплътност отвътре



88

Airtight on the inside
Roof

Stick with us.

Corvum  ®   30/30 стр. 124

•  Запечатайте припокриванията със Si-
crall 60

9

Как трябва да изглежда:
•  Покривен прозорец, запечатан 

въздухоплътно с Corvum 30/30 и Si-
crall 60

10

Покрив 
Въздухоплътност отвътре



89

Airtight on the inside
Roof

siga.swiss

Успоредно на носещата 
конструкция (вариант 2)4Перпендикулярно на носещата 

конструкция (вариант 1)3

Запечатване при инжекционни отвори и вътрешна мембрана 

•  Приложете Twinet 20 върху долната 
част на покривната греда.

•  Внимание: Twinet 20 не е 
предназначен да понася тежестта на 
изолационния материал 
перманентно.

1

•  Положете вътрешната мембрана за 
контрол на водни пари с принтирания 
текст към вас и притиснете здраво 
към Тwinet 20.

•  Припокрийте мембраните с около 10 
см.

2

•  Преди да инжектирате инсталационния материал: 
Монтирайте греди, които да понесат тежестта на изолацията 
За да монтирате гредите перпендикулярно на конструкцията, фиксирайте 
конструкцията, както е показано на схемата, така че да припокриете 
въздухоплътно двете мембрани 

или

Покрив 
Въздухоплътност отвътре
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•  Допълнителна информация за 
инжекционния материал може да 
намерите на страницата на SIGA 
www.siga.swiss

•  За технически въпроси се обърнете към 
вашия SIGA партньор 

•  Винаги полагайте инжекционния 
изолационен материал според 
инструкциите на производителя

•  При полагане на вътрешната мембрана с 
такер препоръчително е пробивите да са 
на разстояние ≤ 15 см.

•  Majrex 200 и Majpell 5 могат да се 
използват при всички видове 
инжекционни изолационни материали

•  Направете разрез във формата на 
звезда 

•  Инжектирайте изолационния 
материал

•  Осигурете въздушен отвор (изход) за 
плътно поставените греди

•  Залепете парче Sicrall 170 върху 
отвора 

•  Поставете вътрешната облицовка, 
предпазваща от механични влияния и 
UV радиация

5 6

7

Покрив 
Въздухоплътност отвътре
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•  Препоръчваме (напр. при плоски покриви, негъсто поставени греди или при 
значителна тежест на изолационните материали) полагане на вътрешната 
мембрана в посока на покривните греди, запечатване в зоната на гредите и 
надлъжно монтиране на летвите

Съвети и трикове:

A Б

Sicrall ® 170 стр. 119Majpell ® 5 стр. 116

Покрив 
Въздухоплътност отвътре

Majrex ® 200 стр. 115
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Вътрешна мембрана при реновация на покриви отвън

•  Поставете Majrex 200 с надписите 
отдолу (непринтираната част към вас)

•  Припокрийте с около 10 см, 
фиксирайте на място с Twinet 20 и 
ако е необходимо с такер.

•  Погледнете изображение 2а за 
инструкции за монтиране на Majpell 5

2

•  Поставете „лист“ от твърд изолационен 
материал между гредите (това ще 
предпази вътрешната мембрана за 
контрол на водни пари от остри предмети)

•  Уплътнете вътрешната мембрана за 
контрол на водни пари в най-ниската част 
на покривните греди с Twinet 20 и 
притиснете здраво

1

•  Запечатайте припокривания и отвори 
въздухоплътно, използвайки Wigluv 
60

•  Не е подходящо за 
„импровизирани“ покривни 
покрития.

3

•  Запълнете плътно с изолационен 
материал всички празни пространства

4

Покрив 
Въздухоплътност отвътре
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•  Уплътнете вътрешната мембрана за 
контрол на водни пари       в най-ниската 
част на покривните греди с Twinet 20 

•  Топлоизолационният слой в  над 
покривните греди трябва да бъде с 
R ≥ 1,1

•  За местоположения с надморска височина 
над 800 м се консултирайте със 
специалист по строителна физика

•  Опционално       Majcoat 150 & Majcoat 150 
SOB/Majcoat 200 SOB

a
б

a

б б

в

Реновиране на покрива отвън с 
Majpell 5:
•  Положете Majpell 5 с гладката страна 

и надписите към вас.

2a

Majrex ® 200 Twinet  ® 20 Majpell ® 5 стр. 126стр. 116стр. 115

г

г

Покрив 
Въздухоплътност отвътре
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Схема

•  Поставете Majrex 200 с надписите 
отдолу (непринтираната част към вас)

•  Припокрийте с около 10 см, 
фиксирайте на място с Twinet 20 и 
ако е необходимо с такер

•  Запечатайте припокриванията и 
отворите въздухоплътно с Wigluv 60

•  Не е подходящо за 
„импровизирани“ покривни 
покрития.

Вътрешна мембрана при изолация при покривни греди

1 2

Как трябва да изглежда:
•  Majrex 200 при изолация при 

покривни греди

3 4

Покрив 
Въздухоплътност отвътре
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Изолация при покривни греди с  
Majpell 5:
•  Положете Majpell 5 с гладката страна 

и текста към вас

1a

Wigluv ® 60 стр. 128Majpell ® 5 стр. 116

Покрив 
Въздухоплътност отвътре

Majrex ® 200 стр. 115

a  Топлоизолация между гредите
б   Допълнителна изолация ≥ 

топлоизолация между гредите
в  Majrex 200 / Majpell 5
г   Опционално Majcoat 150 & Majcoat 

150 SOB/Majcoat 200 SOB / Majcoat 
250 SOB/Majcoat 350

a

б

в

г
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Външна покривна мембрана при реновация на покриви

•  Положете сорбционния или 
минералния топлоизолационен 
материал без пролуки до най-горния 
ръб на покривните греди

•  Височина на гредите ≤ 200 mm за 
минерален изолационен материал 

•  Положете следващия слой
•  Уверете се, че припокритието е поне 

10 см. 
•  Отстранете двете предпазни лепенки 

и прилепете здраво 

•  Паропропусклив топлоизолационен 
слой над покривни греди с λ 0,047 W/
mK или повече

•  За минерален топлоизолационен 
материал между греди ≥ 60 мм

•  За сорбционнен топлоизолационен 
материал между греди ≥ 52 мм

•  Положете външната мембрана с 
надписа към вас

•  Закрепете я в зоната на 
припокриванията с помощта на такер

1

3 4

2

Покрив 
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън
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a a
б б

д

5 6

в в

в в
г г

Majcoat ® 200 SOB стр. 134 Majcoat ® 150 SOB стр. 135

a   Паропропусклив топлоизолационен слой над покривните греди с λ 0,047 или 
повече 
• За минерален топлоизолационен материал между греди ≥ 60 мм 
• За сорбционнен топлоизолационен материал между греди ≥ 52 мм

б   Majcoat 200 SOB,  Majcoat 150 & Majcoat 150 SOB, положени въздухоплътно и 
устойчиво на атмосферни влияния със SIGA система

в   Нов сорбционен или минерален топлоизолационен слой, положен без 
пролуки

г   Съществуваща минерална каменна вата, положена без пролуки
д  Опционално: Majcoat 200, Majcoat 150 & Majcoat 150 SOB, sd value ≤ слой б  

Внимание: За местоположения ≥ 800 m надморска височина се консултирайте 
със специалист по строителна физика

Покрив 
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън
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Windtight and rainproof on the outside
Roof

Stick with us.

Полагане на външна покривна мембрана срещу атмосферни влияния с 
вградена лепенка

•  Положете мембраната с надписа към 
вас

•  Положете следващия слой
•  Припокрийте мембраните с около 10 

см
•  Отстранете двете предпазни лепенки

•  Притиснете здраво
•  Монтирайте летвите

•  Фиксирайте мембраната с такер 
малко над вградената лепенка 

1

3 4

2

Покрив 
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън
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Как трябва да изглежда:

Majcoat  ®  200 SOB стр. 134

•  Ролката 1  предпазва Majcoat SOB до 
последния метър

•  Контурите за изрязване 2 и 
припокриване 3 , както и 
двойнозалепващата лента 4 , 
спестяват време

1

2

3

4

5

Majcoat  ®  150 SOB стр. 135

Вижте съвети и трикове за монтаж 
на стр. 102-104

Покрив 
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън
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Windtight and rainproof on the outside
Roof

Stick with us.

•   Препоръчва се използването на 
уплътнителна лента при пробиви от 
пирони за защита от атмосферни 
влияния

Съвети и трикове

•  Летви в посока на носещата 
конструкция (напр. покривни греди) 

•  Внимание: Летвите трябва да се 
положат с цялата си повърхност 
върху външната покривна мембрана 

Летви върху носеща 
конструкцияA

•   Монтаж на летви с винтове с резба до 
главата

•   Топлоизолацията е устойчива на натиск
•  Подпокривната топлоизолация на дървена 

основа трябва да е изрично 
категоризирана като такава от 
производителя

•   Слоят за задържане на вода трябва да е 
поставен наравно във всяка точка

Топлоизолационен слой между 
летвите и носещата конструкцияВ

Летви при дъсчена обшивкаБ

•  Монтирайте летви директно над 
мембраната, която е над дъсчена 
обшивка 

Покрив 
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън
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•  Подравнете Wigluv централно по 
протежението на припокриването и 
закрепете 

•  Залепете без ненужен натиск и гънки 
и притиснете здраво

•  Предварително разчертаният контур 
за припокриване спестява време

Припокриване на външна покривна мембрана 

Как трябва да изглежда:  
•  С Wigluv 60 припокриването е 

въздухоплътно и устойчиво на 
атмосферни влияния

1

A

2

Съвети и трикове

• Отлепете Wigluv от предпазната лепенка
• Развийте така ролката, че предпазната лепенка да остане отгоре
• Предимство: предпазната лепенка се отлепя сама при развиване на ролката

Б ВA

Покрив 
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън
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Windtight and rainproof on the outside
Roof

Stick with us.

• Мембраните показват различни нива на разширение и свиване
•  Направете „примка“ за намаляване на напрежението от външната 

мембрана или уплътнете припокриването с Wigluv 100, ако:
• Летвите не са положени с цялата си повърхност директно върху твърдата 
изолация или мембраната е положена вертикално 

Wigluv ® 100 стр. 130Wigluv  ® 60 стр. 128

Wigluv 60

„примка“ за 
намаляване на 
напрежението

Г

Wigluv 100

Д

или

Покрив 
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън
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Уплътняване на външна покривна мембрана при инсталационни тръби

•  Фиксирайте мембраната точно около 
тръбата

•  Внимание: Започнете да 
уплътнявате от най-ниската точка! 
Това осигурява допълнителна защита 
от проникване на влага

•  Фиксирайте Wigluv, като залепите 
половината върху тръбата и 
половината върху мембраната

•  Притиснете здраво
•  Залепете следващите парчета в 

припокриващи се слоеве

Как трябва да изглежда:
•  Инсталационната тръба е уплътнена 

устойчиво на атмосферни влияния в 
слоеве Wigluv 60 

• Така водата ще се оттича настрани

Wigluv  ® 60 стр. 128

1

3

2

Покрив 
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън
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Windtight and rainproof on the outside
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•   Подравнете летвата върху външната 
покривна мембрана, като 
предпазната лепенка е прегъната в 
началото 

•   Отстранете защитната лепенка и 
притиснете летвата надолу

•  Залепете уплътнителната лента 
върху летвата

• Уплътнителната лента не трябва 
да е по-широка от летвата

Уплътнителна лента при пробиви от пирони отвън

•  Използвайте предпазната лепенка за 
лесно и бързо нанасяне:

•   Прегънете предпазната лепенка в 
началото

•   По този начин тя се отстранява по-
лесно после, освен че улеснява 
поставянето на летвата

1

3 4

2

Покрив 
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън
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Уплътнителна лента при пробиви от пирони стр. 137

•   Монтирайте летвите върху външната покривна мембрана, заковавайки летвите 
към носещата конструкция

5 6

Покрив 
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън
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Windtight and rainproof on the outside
Roof
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•  Направете Y-образен разрез с 
размерите на инсталационната рамка 
(вижте модела за изрязване) 

•  Прегънете страните на мембраната 
назад

•  Поставете прозореца в рамката
• Затегнете всички болтове
•  Следвайте предоставеното ви от 

производителя ръководство, 
когато монтирате прозореца

Връзка между външна покривна мембрана и покривен прозорец

•  Външната покривна мембрана трябва 
да е добре закрепена към четирите 
страни на рамката на прозореца

•  Изрежете около 3 cm под горната 
част на рамката на прозореца

Модел за 
изрязване

1

3 4

2

Покрив 
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън
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•  Уплътнете ъглите с къси парчета 
Wigluv

•  Внимание: Започнете уплътнението 
отдолу нагоре, тъй като това 
осигурява допълнителна защита 
срещу проникване на влага

Как трябва да изглежда:
•  С Wigluv 60 покривният прозорец е 

въздухоплътен и устойчив на 
атмосферни влияния

•  Можете да осигурите допълнителна 
сигурност на инсталацията с 
дефлекторна плоча

•  Уплътнете външната покривна 
мембрана навсякъде около рамката 
на покривния прозорец

Wigluv  ®   60 стр. 128

5

8

76

Покрив 
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън
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Stick with us.

• Грундирайте с Dockskin 100
•  Залепете Wigluv по средата, като 

центрирате 

Как трябва да изглежда:
•  Връзката, уламата и билото са 

уплътнени въздухоплътно и 
устойчиво на атмосферни 
въздействия с Dockskin 100 и  
Wigluv 100 или 150

Връзка, улама и покривно било 

1 2

Изисквания за сигурно залепване:
•  Повърхността трябва да бъде 

устойчива, почистена и без лед и не 
трябва да има свойства против 
лепящи материали

За да създадете изключителна 
адхезия:
•  Разклатете грунда Dockskin 100 
•  Нанесете покриващ слой  a

•  В зависимост от температурата и 
повърхността трябва да изчакате, 
докато слоят придобие прозрачност и 
„лепкавост“ б

Връзка между плоскости от дървесни влакна 

1

б

a

2

Покрив 
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън
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•  Грундирайте плоскостта от дървесни 
влакна с Dockskin 100

•  Залепете Wigluv по средата, като 
центрирате

•  Отстранете двете предпазни лепенки 
едновременно и притиснете

Как трябва да изглежда:
•  Преходната зона между външната 

покривна мембрана и плоскостите от 
дървесни влакна са уплътнени с 
Dockskin 100 и Wigluv 100 
въздухоплътно и устойчиво на 
атмосферни влияния

Връзка между външна покривна мембрана и плоскости от дървесни влакна

1 2

Wigluv ® 100 & 150 стр. 130Dockskin ® 100 стр. 127

Покрив 
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън
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•  Грундирайте с Dockskin 100 
•  Като започвате отдолу на горе, 

изрежете парчета от Wigluv, 
оставяйки около 5 см от двете страни

•  Залепете половината лента върху 
издигащия се обект, а другата върху 
плоскостта от дървесни влакна

•  Разрежете слоя от около 5 см, като 
разполовите ъгъла, и прегънете

•  Не разрязвайте прекалено близо 
до ъгъла!

Уплътняване на отвори и ъгли

1

Как трябва да изглежда:
•  Отворите и ъглите са уплътнени с 

Dockskin 100 и Wigluv 100 
въздухоплътно и устойчиво на 
атмосферни влияния

•  Започвайки отдолу нагоре: 
повторете от всички страни

3 4

2

Покрив 
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън
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Как трябва да изглежда:
•  Покривният прозорец е уплътнен с 

Dockskin 100 и Wigluv 150 
въздухоплътно и устойчиво на 
атмосферни влияния

•  Грундирайте с Dockskin 100
•  Като започвате отдолу на горе, 

изрежете парчета от Wigluv, 
оставяйки около 5 см от двете страни

•  Залепете половината лента върху 
рамката, а другата върху плоскостта 
от дървесни влакна

•  Разрежете слоя от около 5 см, като 
разполовите ъгъла, и прегънете

•  Не разрязвайте прекалено близо 
до ъгъла!

•  Уплътняване отдолу нагоре от 
всички страни

Уплътняване на покривни прозорци

1

3 4

2

Покрив 
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън
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Windtight and rainproof on the outside
Ceiling

• Почистете добре повърхността
•  Повърхността трябва да бъде 

напълно суха, без прах или “лепкави” 
части и да няма свойства против 
адхезия

•  Подравнете Wetguard с 
предварително разчертаните линии

•  Припокрийте Wetguard с 15 см или 
поне с повече от 10 см.

•  Навийте обратно Wetguard рулото 

Водоустойчива, паропропусклива мембрана за дървени компоненти

1

•  Отстранете предпазните ленти и 
развийте Wetguard, притискайки я 
здраво към повърхността с четка или 
друго средство за почистване

•  Освободете широките предпазни 
ленти, като започнете с прореза, и 
издърпайте под ролката

•  Притиснете Wetguard към 
повърхността

3 4

2

Влагозащита - дървени компоненти 
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън
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Windtight and rainproof on the outside
Ceiling

За припокривания:
•  Припокрийте Wetguard с 15 см или 

поне с повече от 10 см
•  Отстранете тънката предпазна 

лепенка и притиснете здраво към 
повърхността

Как трябва да изглежда:
•  Дървените елементи, облепени и 

защитени с Wetguard

•  Свържете връзките между отделните 
компоненти с Wetguard 390 мм

5

A

6

Wetguard ® 200 SA стр. 147

Влагозащита - дървени компоненти 
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън
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Windtight and rainproof on the outside
Ceiling

Връзки

Wigluv ® 100 & 150  стр. 130

Dockskin ® 100

Dockskin ® 200

стр. 127

стр. 138

A Б

•  Запечатайте връзките към минерални 
повърхности с Wigluv 100 или Wigluv 
150

•  Спазвайте указанията в наръчника на 
SIGA за предварително третиране на 
повърхността

•  Направете връзката към дървени 
повърхности с Wigluv 100, Wigluv 150 
или Wetguard 390 мм

•  Спазвайте указанията в наръчника на 
SIGA за предварително третиране на 
повърхността

Влагозащита - дървени компоненти 
Устойчивост срещу атмосферни влияния отвън
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Majrex ® 200 Вътрешна мембрана за контрол на водни пари с технологията 
Hygrobrid за покривни, стенни и таванни конструкции 

  Hygrobrid® 
повишава сигурността на 
всяка конструкция

  Удобство и качество  
полага се бързо и лесно, без 
гънки

  Контури и принтирани 
страни  
за правилно полагане, 
спестяващо време

Продуктови характеристики

Продукт № Широчина Дължина м2 Тегло Брой
Majrex 200 1.5 м 8310-150050 1.5 м 50 м 75 м2 13.5 кг 30 ролки

Модифициран полиетилен / полиамид, подсилен с влакна от полиетилентерефталат • Дебелина: 0,3 мм • 
Тегло на единица площ: 150 гр/м2

, EN 13984, тип A • UV устойчивост: 12 седмици • Пожароустойчивост: клас E (съгласно EN 13501-1) 
Hygrobrid + променлива паропропускливост • Температурна устойчивост: -40 °C до +80 °C
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Majpell  ® 5 Вътрешна мембрана за контрол на водни пари за покривни, 
стенни и таванни конструкции

  sd стойност 5 м  
сигурност при високо ниво на 
влажност

  Удобство 
полага се бързо и лесно

  Контури и принтирани 
страни  
за правилно полагане, 
спестяващо време

Продуктови характеристики

Продукт № Широчина Дължина м2 Тегло Брой
Majpell 5 3 м 8510-300050 3 м 50 м 150 м2 22 кг 20 ролки
Majpell 5 1.5 м 8510-150050 1.5 м 50 м 75 м2 11 кг 30 ролки

Плиолефинов слой, подсилен с влакна от полипропилен • Дебелина: 0,4 mm • Тегло на единица площ: 126 гр/ 
м2

, EN 13984, , тип A • UV устойчивост: 12 седмици • Пожароустойчивост: клас E (съгласно EN 13501-1) 
Sd-стойност: 5 м • Пароустойчивост: 1 MNs/g • Температурна устойчивост: -40 °C до +80 °C
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  sd стойност 25 м  
сигурност чрез дефузионна 
устойчивост

  Удобство 
полага се бързо и лесно

  Контури и принтирани 
страни 
за правилно полагане, 
спестяващо време

Продуктови характеристики

Продукт № Широчина Дължина м2 Тегло Брой
Majpell 25 3 м 8520-300050 3 м 50 м 150 м2 19.5 кг 20 ролки
Majpell 25 1.5 м 8520-150050 1.5 м 50 м 75 м2 9.5 кг 30 ролки

Полиолефинов слой, подсилен с влакна от полипропилен • Дебелина: 0,4 mm • Тегло на единица 
площ: 120 гр/м2,  EN 13984, тип A • UV устойчивост: 12 седмици • Пожароустойчивост: клас E 
(съгласно EN 13501-1) 
Sd-стойност: 25 м • Пароустойчивост: 1 MNs/g • Температурна устойчивост: -40 °C до +80 °C 

Majpell ® 25 Вътрешна мембрана за контрол на водни пари за 
покривни, стенни и таванни конструкции
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Sicrall  ® 60 Едностранно залепваща високоефективна лента за 
херметизиране на припокривания

  Изключително здрава 
адхезия   
надеждна дългосрочно

  Носимоспособност 
спестява време при дълги 
припокривания

  Може да се откъсва ръчно  
спестява време

Продуктови характеристики

Продукт № Брой Брой в комплект Широчина Дължина
Sicrall 60 4510-6040 10 ролки 48 кашона 60 мм 40 м

Специална подсилена хартия: устойчива на намокряне, с ръчно откъсване • За изолация при покривни греди 
и реновации отвън препоръчваме Wigluv 60 за перманентно въздухоплътно уплътняване на пароконтролиращи 
слоеве при припокривания. 
Температурна устойчивост: -40 °C до +100 ° С

Подходяща за херметизиране съгласно:
CH: SIA 180 D: GEG, DIN 4108-7 AT: ÖNORM B 8110-2 UK: BS 5250
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Продуктови характеристики

Продукт № Брой Брой в комплект Широчина Дължина
Sicrall 60 4510-6040 10 ролки 48 кашона 60 мм 40 м

Специална подсилена хартия: устойчива на намокряне, с ръчно откъсване • За изолация при покривни греди 
и реновации отвън препоръчваме Wigluv 60 за перманентно въздухоплътно уплътняване на пароконтролиращи 
слоеве при припокривания. 
Температурна устойчивост: -40 °C до +100 ° С

Sicrall  ® 170 Едностранно залепваща високоефективна лента за 
запечатване на инжекционни отвори 

  Широчина 17 см   
въздухоплътно запечатване 
на инжекционни отвори 

  Кутия с вградено острие и 
метър на опаковката  
бързо и прецизно рязане

  Диспенсърна кутия  
ролката е винаги защитена от 
замърсяване

Продуктови характеристики

Продукт № Брой Брой в комплект Широчина Дължина
Sicrall 170 4510-6040 10 ролки 48 кашона 170 мм 40 м

Специална подсилена хартия: устойчива на намокряне, къса се лесно с ръка • За запечатване на 
инжекционни отвори и пролуки по устойчив на атмосферни влияния начин отвън ние препоръчваме 
Wigluv 150. 
Температурна устойчивост: -40 °C до +100 °C

Подходяща за херметизиране съгласно:
CH: SIA 180 D: GEG, DIN 4108-7 AT: ÖNORM B 8110-2 UK: BS 5250
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Rissan ® 60 Едностранно залепваща и високоефективна лента за 
херметизиране на инсталационни тръби и кабели

  Изключително здрава 
адхезия   
надеждна дългосрочно

  Носимоспособност 
залепва въздухоплътно при 
тръби и кабели

  Еластичност 
поддържа връзките между 
компоненти запечатани 
въпреки структурните 
движения

Продуктови характеристики

Продукт № Брой Брой в комплект Широчина Дължина
Rissan 60 2510-6025 10 ролки 42 кашона 60 мм 25 м

Специално подсилен и еластичен полиетилен • За запечатване при покривни греди и реновация отвън 
препоръчваме Wigluv 60 за въздухоплътно уплътняване на мембрани, през които минават инсталационни 
тръби. 
Температурна устойчивост: -40 °C до +100 °C

Подходяща за херметизиране съгласно:
CH: SIA 180 D: GEG, DIN 4108-7 AT: ÖNORM B 8110-2 UK: BS 5250
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Продуктови характеристики

Продукт № Брой Брой в комплект Широчина Дължина
Rissan 60 2510-6025 10 ролки 42 кашона 60 мм 25 м

Специално подсилен и еластичен полиетилен • За запечатване при покривни греди и реновация отвън 
препоръчваме Wigluv 60 за въздухоплътно уплътняване на мембрани, през които минават инсталационни 
тръби. 
Температурна устойчивост: -40 °C до +100 °C

Rissan ® 100 & 150 Високоефективна лента за свързване на стени и тавани

  Изключително здрава 
адхезия   
надеждна дългосрочно

  Еластичност 
поддържа връзките между 
компоненти запечатани 
въпреки структурните 
движения

  Предпазна лепенка  
полага се бързо и лесно

Продуктови характеристики

Продукт № Брой Брой в комплеккт Широчина Дължина
Rissan 100 2510-10025 6 ролки 42 кашона 100 мм 25 м
Rissan 150 2510-15025 4 ролки 42 кашона 150 мм 25 м

Специално подсилен и еластичен полиетилен • Не трябва да бъде под вода
Температурна устойчивoст: -40 °C до +100 °C 

Подходящ за херметизиране съгласно:
CH: SIA 180 D: GEG, DIN 4108-7 AT: ÖNORM B 8110-2 UK: BS 5250
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Туба / Апликаторен пистолет 
Primur ®

Високоефективно лепило за измазана зидария

  Трайна еластичност  
надеждно абсорбира 
структурните движения

  Трайно самозалепване   
не се изисква носеща летва

  Не съдържа разтворители 
неограничена трайност, 
устойчив на стареене

Подходящ за херметизиране съгласно:
CH: SIA 180 D: GEG, DIN 4108-7 AT: ÖNORM B 8110-2 UK: BS 5250

Продуктови характеристики

Продукт №. Брой в 
комплект Брой Количество Покритие:

туба Primur 3520 50  кашона 12 туби + 5 дюзи 600 мл 12 – 16 м
Апликаторен пистолет 
Primur 3510 75 кашона 12 апликаторни пистолета 310 мл 6 – 8 м

Контейнер от полипропилен без алуминий • 100 % рециклируем, може да се боядисва върху Primur • 
Съхранявайте далеч от деца! 

Температурна устойчивост: -40 °C до +100 °C
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 Ролка Primur ® Високоефективна ролка с лепило за измазана зидария

  Изключителни лепящи 
свойства без време за 
изсъхване    
вътрешно и външно 
монтираните елементи могат 
да бъдат подложени на 
натоварване веднага 

  Нанесете ролката Primur, 
преди да монтирате 
вътрешната мембрана за 
контрол на водни пари   
чист и 50% по-бърз монтаж 

  Дългосрочна 
4-милиметрова дебелина и 
еластичност  
надеждно абсорбира 
структурните движения

Продуктови характеристики

Продукт №. Брой Брой в 
комплект Широчина Дебелина Дължина

Ролка Primur 3540-1208 10 ролки 40 кашона 12 мм 4 мм 8 м

Не трябва да бъде под вода.  
Mоже да се боядисва върху Primur 
 
Температурна устойчивост: -40 °C до +100 °C

Подходящ за херметизиране съгласно:
CH: SIA 180: D: GEG, DIN 4108-7 AT: ÖNORM B 8110-2 UK: BS 5250
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Европейски патент 1508436 + 1508648 / Американски патент 7.445.828 B2

  Предварително прегъната 
(30/30 mm)  
прецизна и надеждна в ъгли

  1 премахната предпазна 
лепенка   
лесна връзка на компоненти

  1 „издаваща се“ предпазна 
лепенка  
лесна за премахване

Corvum ® 30/30 Високоефективна силно залепваща лента за вътрешни и външни 
ъгли, хоризонтални покривни греди и покривни прозорци

Продуктови характеристики

Продукт №. Брой Брой в 
комплектt Широчина Дължина

Corvum 30/30 5200-303025 10 ролки 40 кашона 30/30 мм 25 м

Специална подсилена хартия: устойчива на намокряне • Температурна устойчивост: -40 °C до +100 °C

Подходящ за херметизиране съгласно::
CH: SIA 180 D: GEG, DIN 4108-7 AT: ÖNORM B 8110-2 UK: BS 5250
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Продуктови характеристики

Продукт №. Брой Брой в 
комплектt Широчина Дължина

Corvum 30/30 5200-303025 10 ролки 40 кашона 30/30 мм 25 м

Специална подсилена хартия: устойчива на намокряне • Температурна устойчивост: -40 °C до +100 °C

Европейски патент: 1508436 + 1508648 / Американски патент. 7.445.828 B2

  Предварително прегъната 
(12/48 mm)   
невидима зад облицовка

  1 премахната предпазна 
лепенка   
лесна връзка на компоненти

  1 „издаваща се“ предпазна 
лепенка  
лесна за премахване

Corvum ® 12 /48 Високоефективна силно залепваща лента за свързване на 
рамки на прозорци и врати

Продуктови характеристики

Продукт №. Брой Брой в 
комплект Широчина Дължина

Corvum 12/48 5200 -124825 10 ролки 40 кашона 12/48 мм 25 м

Специална подсилена хартия: устойчива на намокряне • Температурна устойчивост: -40 °C до +100 °C

Подходящ за херметизиране съгласно:
CH: SIA 180 D: GEG, DIN 4108-7 AT: ÖNORM B 8110-2 UK: BS 5250
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Европейски патент: EP1339924 / Американски патент 7.445.828 B2

Twinet ® 20 Двустранна лента за предварително фиксиране на вътрешни мембрани за 
контрол на водните пари върху твърди повърхности 

Продуктови характеристики

Продукт №. Брой Брой в комплект Широчина Дължина Дебелина
Twinet 20 6610-2050 10 ролки 75 кашона 20 мм 50 м 0,35 мм

Twinet 20 не е подходящ за приложения с дългосрочна носеща функция • След монтажа мембраната за 
контрол на водни пари трябва да бъде допълнително закрепена, напр. с дървени ребра, (контра) летви 
или облицовка 
 
Температурна устойчивост: -40 °C до +100 °C

  Изключителни лепящи 
свойства от двете страни   
бърз, безопасен монтаж без 
такер

  Защитно покритие, 
предотвратяващо 
замърсяване  
лесна за прилагане по цялата 
дължина на повърхността

  Устойчива на разкъсване 
предпазна лепенка  
спестява време
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Dockskin ® 100 Високоефективен дълбокопроникващ грунд за укрепване на 
пясъчни и влакнести повърхности

Продуктови характеристики

Продукт №. Покритие с  
Rissan / Wigluv 100

Покритие с   
Rissan / Wigluv 150 Брой Брой в 

комплект

Dockskin 100 4 кг 5920 ~140 м ~100 м - 96 контейнера
Dockskin 100 1 кг 5930 ~35 м ~25 м 8 бутилки 56 кашона

Дисперсия на акрилат съполимер без разтворители, на водна основа • Срок на годност: 18 месеца от 
датата на продажба, ако е неотворен • След нанасяне незабавно почистете четката с вода • 
Съхранявайте далеч от деца!  
Температурна устойчивост: -40 °C до +100 °C

  Бързо съхнещ  
спестява време 

  Висока адхезия  
изключително добра адхезия 
към меки влакнести 
плоскости, зидария и бетон

  Използва се на студени 
повърхности от -10о С  
без разтворители
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Европейски патент: 1847577

  Висока адхезия при високи 
и ниски температури  
надеждна дългосрочно 

  Висока паропропускливост 
sd < 2 м  
предотвратява натрупването 
на конденз

  Устойчива на силен дъжд и 
водонепропусклива  
постоянна защита на покрива 
и фасадата

Продуктови характеристики

Продукт №. Брой Брой в комплект Широчина Дължина
Wigluv 60 7510-6040 10 ролки 48 кашона 60 мм 40 м

Паропропусклив слой от специален полиолефин • sd-стойност < 2 м • Влагоустойчивост: <0,4 MNs/g • Лесна 
за откъсване с ръце, еластична, водонепропусклива • Подходящо за импровизирано покритие/конструктивно 
покритие • Не трябва да бъде под вода • Минимален наклон на покрива: 10°
Температурна устойчивост: -40 °C до +100 °C  

Wigluv ®  60 Високоефективна силно залепваща лента за припокривания на външни 
мембрани, покривни прозорци и инсталационни тръби отвън
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Продуктови характеристики

Продукт №. Брой Брой в комплект Широчина Дължина
Wigluv 60 7510-6040 10 ролки 48 кашона 60 мм 40 м

Паропропусклив слой от специален полиолефин • sd-стойност < 2 м • Влагоустойчивост: <0,4 MNs/g • Лесна 
за откъсване с ръце, еластична, водонепропусклива • Подходящо за импровизирано покритие/конструктивно 
покритие • Не трябва да бъде под вода • Минимален наклон на покрива: 10°
Температурна устойчивост: -40 °C до +100 °C  

Европейски патент: 1847577

  Устойчива на разкъсване 
предпазна лепенка  
прецизно и бързо полагане в 
ъгли

  Висока паропропускливост 
sd < 2 м  
предотвратява образуване на 
конденз

  Изключителна адхезия при 
високи и ниски температури  
надеждна дългосрочно 

Wigluv ® 20/40 Високоефективна едностранна лента за рамки на прозорци и 
врати и греди

Продуктови характеристики

Продукт №. Брой Брой в комплект Широчина Дължина
Wigluv 20/40 7510-6040 10 ролки 48 кашона 60 мм 40 м

Паропропусклив слой от специален полиолефин • sd-стойност < 2 м • Влагоустойчивост: <0,4 MNs/g • 
еластична, водонепропусклива • Не трябва да бъде под вода • Минимален наклон на покрива: 10° • 
Температурна устойчивост: -40 °C до +100 °C  
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  Изключителна адхезия при 
високи и ниски температури   
надеждна дългосрочно

  Висока паропропускливост 
sd < 2 м  
предотвратява образуването 
на конденз

  Предпазна лепенка  
бързо и лесно полагане

Wigluv ®  100 & 150 Високоефективна едностранна лента за инсталационни 
тръби, комини, покривни била и улами 

Продуктови характеристики

Продукт №. Брой Брой в комплект Широчина Дължина
Wigluv 100 7510-10025 6 ролки 42 кашона 100 мм 25 м
Wigluv 150 7510-15025 4 ролки 42 кашона 150 мм 25 м

Паропропусклив слой от специален полиолефин • sd-стойност < 2 м • Влагоустойчивост: <0,4 MNs/g • 
еластична, водонепропусклива • Не трябва да бъде под вода • Минимален наклон на покрива: 10° • 
Температурна устойчивост: -40 °C до +100 °C 

Европейски патент 1847577
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  Изключително устойчива на 
ултравиолетови лъчи  
силно устойчива на стареене 
върху фасадната мембрана 
за отворени фасади 

  Изключителна адхезия при 
високи и ниски температури  
надеждна дългосрочно

  Висока паропропускливост 
sd < 2 м  
предотвратява образуването 
на конденз

Европейски патент: 1847577

Wigluv ® 
black & black 20/40

Високоефективна едностранна лента за припокривания на 
мембрани, греди при вентилируеми фасади и прозорци 

Продуктови характеристики

Продукт №. Брой Брой в 
комплект Широчина Дължина

Wigluv black 7509-6040 10 ролки 48 кашона 60 мм 40 м
Wigluv black 20/40 7509-6025 10 ролки 42 кашона 20/40 мм 25 м

Паропропусклив слой от специален полиолефин • sd-стойност < 2 м • Еластична, водонепропусклива, 
UV-устойчива (може да бъде изложена на бурно лошо време в продължение на 12 месеца) •
Минимален наклон на покрива: 10о • Не трябва да бъде под вода • 
Температурна устойчивост: -40 °C до +100 °C. 
Подходяща за фасадно покритие с отвори ≤ 50 mm и съотношение на повърхността макс. 40%   

Wigluv black: Лесно откъсване с ръце
Wigluv black 20/40: Устойчива на разкъсване предпазна лепенка
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Majvest ® 700 SOB Външна фасадна мембрана за отворени/вентилируеми 
фасади  

  Изключително устойчива на 
ултравиолетови лъчи    
високо устойчива на стареене 
и въздухоплътна дългосрочно

  Висока адхезия с Wigluv 
black    
залепва перманентно, 
надеждна при високи и ниски 
температури

  Удобство и външен вид  
лесна за полагане, приятен 
външен вид

Продуктови характеристики

Продукт № Широчина Дължина м2 Тегло Брой 
Majvest 700 SOB 8975-150033 1.5 м 33.4 м 50 м2 16 кг 20 ролки

Двупластово акрилно покритие върху здрав полиестер • Дебелина: 0,6 мм 
Тегло на единица площ: 270 гр/м2 • CE, EN 13859-2 • sd-стойност: 0,02 м 
Устойчива на проливен дъжд, водоустойчив: W1 (съгласно EN 1928 )
Пожароустойчивост: Клас B s1, d0 (съгласно EN 13501)
Температурна устойчивост: -40 °C до +80 °C • Отговаря на изискванията на EN 13859-2 след 5000 часа 
изкуствено стареене.

Подходящa за фасадно покритие с отвори ≤ 50 mm и съотношение на повърхността макс. 40% 
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  Трислойна, гъвкава и 
устойчива на разкъсване  
полага се лесно, бързо и 
надеждно

  За всички плътни фасадни 
покрития    
всякакъв вид приложение

   Контури за изрязване и 
припокриване  
спестява време

Продуктови характеристики

Продукт №. Широчина Дължина м2 Тегло Брой
Majvest 200 3 м 8910-300050 3 м 50 м 150 м2 22 кг 20 ролки
Majvest 200 1.50 м 8910-150050 1.5 м 50 м 75 м2 11 кг 20 ролки
Majvest 200 SOB 8915-150050 1,5 м 50 м 75 м2 13 кг 30 ролки

Трипластов, функционален слой, подсилен от двете страни с влакна от полипропилен • Дебелина: 0,5 мм • 
Тегло за единица площ: 150 гр/м2 • , EN 13859-2 • sd-стойност: 0,05 м • 

Пароустойчивост: <0,01 MNs /g, Устойчив на проливен дъжд, водоустойчив: W1 (съгласно EN 1928) • 
Пожароустойчивост: клас E според EN 13501-1 • Температурна устойчивост: -40 °C до +80 °C

Излагане на открито: 4 седмици

Majvest ® 700 SOB Външна фасадна мембрана за отворени/вентилируеми 
фасади  Majvest ® 200 & Majvest ®  200 SOB Външна фасадна мембрана за 

плътно фасадно покритие
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Majcoat ® 200 SOB Външна покривна мембрана

Продуктови характеристики

Продукт № Широчина Дължина м2 Тегло Брой
Majcoat 200 SOB 8765-150050 1.5 м 50 м 75 м2 13 кг 30 ролки

 
Три слоя, като функционалният слой е подсилен от двете страни с нетъкан полипропилен • Дебелина: 
0,6 мм. Тегло за единица площ: 190 гр/м2 • , EN 13859-1 / EN 13859-2 • sd-стойност: 0.085 м; • Устойчива 
на проливен дъжд, водоустойчивост: W1 (съгласно EN1928) Пожароустойчивост клас E (съгласно EN 
13501-1) • Температурна устойчивост: -40 °C до +80 °C • Наклонът на покрива трябва да бъде най-малко 
10°

Подходяща като външна покривна мембрана за нормални и повишени изисквания съгласно SIA 232
Съответства с техническия лист на ZVDH, дишащи мембрани клас UDB-A съгласно таблица 1 
Подходяща като покривна мембрана клас USB-A.
Подходящa за импровизирано покритие до 8 седмици
Подходящи принадлежности SIGA: Wigluv, Ролка Primur, Уплътнителна лента при пробиви от пирони
Majcoat SOB: Подходяща като водоустойчива покривна мембрана според ÖNORM B 4119

  Висока адхезия с Wigluv   
залепва перманентно, 
надеждна при високи и ниски 
температури

  Три слоя, функционалният 
слой е защитен от други два 
слоя  
устойчив на проливен дъжд, 
но паропропусклив

  Здрава и устойчива на 
разкъсване  
без повреди по време на 
строителната фаза
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Продуктови характеристики

Продукт № Широчина Дължина м2 Тегло Брой
Majcoat 150 3 м 8730-300050 3 м 50 м 150 м2 24 кг 20 ролки
Majcoat 150 1.5 м 8730-150050 1.5 м 50 м 75 м2 12 кг 30 ролки
Majcoat 150 SOB 8740-150050 1.5 м 50 м 75 м2 13 кг 30 ролки

Три слоя, като функционалният слой е подсилен от двете страни с нетъкан полипропилен • Дебелина: 
0,55 mm. Тегло за единица площ: 150 гр/м2 • EN 13859-1 / EN 13859-2 • sd-стойност: 0,05 м; 

Пароустойчивост: <0,01MNs/g • Устойчивост при проливен дъжд, водоустойчивост: W1 (съгласно 
EN1928) Пожароустойчивост клас E (съгласно EN 13501-1) • Температурна устойчивост: -40 °C до +80 °C 
• Наклонът на покрива трябва да бъде най-малко 10°

Подходяща като външна покривна мембрана за нормални и повишени изисквания съгласно SIA 232
Съответства с техническия лист на ZVDH, дишащи мембрани клас UDB-A съгласно таблица 1 
Подходящи като покривна мембрана клас USB-A.
Подходящ за импровизирано покритие до 4 седмици
Подходящи принадлежности SIGA: Wigluv, Ролка Primur, Уплътнителна лента при пробиви от пирони
Majcoat 150 SOB: Подходяща като водоустойчива покривна мембрана според ÖNORM B 4119 

  Висока адхезия с Wigluv   
залепва перманентно, 
надеждна при високи и ниски 
температури

  Контур за полагане  
лесен и бърз монтаж

  Здравина  
устойчив на разкъсване и 
абразия

Majcoat ® 150 & Majcoat ® 150 SOB Външни покривни мембрани
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Продуктови характеристики

Продукт № Брой Брой в 
комплект Широчина Дебелина Дължина

Уплътнителна лента 
при пробиви от пирони 
50 мм

2005-50430 10 ролки 18 кашона 50 мм 4 мм 30 м

За наклон на покрива > 10° • Не се препоръчва за PVC мембрани • Минимален наклон на покрива: 10° 
Температурна устойчивост: -40 °C до +100 °C • Уплътнителната лента при пробиви от пирони не трябва 
да надвишава широчината на (контра)летвата

Уплътнителна лента при 
пробиви от пирони

За запечатване на пробиви от пирони по 
устойчив на атмосферни влияния начин

  Изключителна адхезия от 
двете страни  
устойчива на проливен дъжд, 
подходяща за импровизирани 
покрития

  За предварително полагане 
върху (контра)летви  
лесен и бърз монтаж

  Специална пяна с дебелина 4 
мм  
надеждна дългосрочно
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Dockskin ® 200

  Изсъхва бързо върху 
влажни повърхности  
незабавно и надеждно 
запечатване

  Дълбоко проникващ  
надежден дългосрочно

  Лесен за нанасяне и 
изключително икономичен  
спестява време и пари

Полиуретанова смес без разтворители • Срок на годност: 12 месеца от датата на производство, ако не е 
отворен (вижте върху картонената кутия/контейнера) • Съхранявайте на място, недостъпно за деца! • 
Температурна устойчивост: -40°C до +100°C • Температура на обработване: -10°C до +40°C

Продуктови характеристики

Продукт №. Количество Грундирано 
покритиe 
100 мм

Грундирано 
покритие 
200 мм

Грундирано 
покритие 
300 мм

Брой Брой в 
комплект

Dockskin 200 5820-1000 1 кг ~100 м ~50 м ~30 м 6 бутилки 54 кашона

Високоефективен дълбоко проникващ грунд за 
стоманобетонни плочи, мазилка и зидария



139siga.swiss

  Изключителна адхезия при 
високи и ниски температури  
лесна за полагане, незабавно 
въздухоплътна

  Здрава и устойчива  
надеждна дългосрочно

  Устойчива на разкъсване 
предпазна лепенка  
спестява време и пари

Европейски патент: EP1339924 / Американски патент 7.445.828 B2

Подходящ за херметизиране съгласно:
CH: SIA 331/343/274 D: GEG, DIN 4108-7 AT: ÖNORM B 5320 UK: BS 5250

Продуктови характеристики

Продукт №. Брой Брой в комплект Дължина
Fentrim 330 grey 150 мм 9430-015025.03 4 ролки 35 кашона 25 м
Fentrim 330 grey 200 мм 9430-020025.03 2 ролки 42 кашона 25 м
Fentrim 330 grey 300 мм 9430-030025.03 2 ролки 35 кашона 25 м

Пожароустойчивост: клас E (съгласно EN 13501-1) • Температурна устойчивост: -40°C до +100°C • 
Подходящ за монтаж съгласно указанията RAL

Fentrim ® 330 grey Високоефективна едностранна самозалепваща лента за 
връзки на ниво под със стени, прозорци и врати отвътре
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Fentrim ® 20 50/85
Високоефективна, предварително прегъната, перфорирана 
лента, върху която може да се шпаклова; за запечатване 
отвътре

  Изключително здрава 
адхезия по цялата 
повърхност   
лесна за нанасяне, незабавно 
въздухоплътна

  Предварително прегъната, 
без предпазна лепенка  
бързо свързване на 
компоненти

  Перфорирана зона   
силно залепване върху 
зидария след шпакловане

Продуктови характеристики

Продукт №. Брой Брой в 
комплект Широчина Дължина

Fentrim 20 50/85 9511-508525 6 ролки 30 кашона 50/85 мм 25 м

Пожароустойчивост: клас E (съгласно EN 13501-1) • Температурна устойчивост: -40°C до +100°C • 

Подходящ за херметизиране съгласно:
CH: SIA 180 D: GEG, DIN 4108-7 AT: ÖNORM B 8110 UK: BS 5250

Европейски патент EP1339924 / Американски патент 7.445.828 B2
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Fentrim ® 2 50/85 Водоустойчива самозалепваща лента с перфорирана зона, върху 
която може да се шпаклова; за запечатване отвън 

  Изключително здрава 
адхезия по цялата 
повърхност   
лесна за нанасяне, незабавно 
въздухоплътна

  Предварително прегъната, 
без предпазна лепенка  
бързо свързване на 
компоненти

  Перфорирана зона   
силно залепване върху 
зидария след шпакловане

Продуктови характеристики

Продукт №. Брой Брой в 
комплект Широчина Дължина

Fentrim 2 50/85 9512-508525 6 ролки 30 кашона 50/85 мм 25 м

Пожароустойчивост: клас E (съгласно EN 13501-1) • Температурна устойчивост: -40°C до +100°C • 
Връзката не трябва да бъде под вода

Подходящ за херметизиране съгласно:
CH: SIA 180 D: GEG, DIN 4108-7 AT: ÖNORM B 8110-2 UK: BS 5250

Европейски патент: EP1339924 / Американски патент. 
7.445.828 B2

Продуктови характеристики

Продукт №. Брой Брой в 
комплект Широчина Дължина

Fentrim 20 50/85 9511-508525 6 ролки 30 кашона 50/85 мм 25 м

Пожароустойчивост: клас E (съгласно EN 13501-1) • Температурна устойчивост: -40°C до +100°C • 
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Fentrim ® 20 Високоефективна перфорирана лента, върху която може да се 
шпаклова; за запечатване на рамки на прозорци и врати отвътре

  Изключително здрава 
адхезия по цялата 
повърхност   
лесна за нанасяне, незабавно 
въздухоплътна

  Предварително прегъната 
(15 мм), без предпазна 
лепенка  
бързо свързване на 
компоненти

  Перфорирана зона  
силно залепване върху 
зидария след шпакловане

Продуктови характеристики

Продукт №. Брой Брой в комплект Широчина Дължина
Fentrim 20 100 мм 9511-158525 6 ролки 35 кашона 15/85 мм 25 м
Fentrim 20 150 мм 9511-1513525 4 ролки 35 кашона 15/135 мм 25 м
Fentrim 20 200 мм 9511-1518525 2 ролки 49 кашона 15/185 мм 25 м

Пожароустойчивост: клас E (съгласно EN 13501-1) • 
Температурна устойчивост: -40°C до +100°C • 
Подходящ за монтаж съгласно указанията RAL

Подходящ за херметизиране съгласно:
CH: SIA 331/343/274 D: GEG, DIN 4108-7 AT: ÖNORM B 5320 UK: BS 5250

Европейски патент: EP1339924 / Американски патент: 7.445.828 B2
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Fentrim ® 2 Водоустойчива перфорирана лента, върху която може да се 
шпаклова; за запечатване на рамки на прозорци и врати отвън 

  Изключително здрава 
адхезия по цялата 
повърхност   
лесна за нанасяне, незабавно 
въздухоплътна

  Предварително прегъната 
(15 мм), без предпазна 
лепенка  
бързо свързване на 
компоненти

  Перфорирана зона   
силно залепване върху 
зидария след шпакловане

Продуктови характеристики

Продукт №. Брой Брой в комплект Широчина Дължина
Fentrim 2 100 мм 9512-158525 6 ролки 35 кашона 15/85 мм 25 м
Fentrim 2 150 мм 9512-1513525 4 ролки 35 кашона 15/135 мм 25 м
Fentrim 2 200 мм 9512-1518525 2 ролки 49 кашона 15/185 мм 25 м

UV устойчивост / излагане на атмосферно въздействие: до 3 месеца 
Пожароустойчивост: клас E (съгласно EN 13501-1) • Подходящ за монтаж съгласно указанията RAL • 
Връзката не трябва да бъде под вода • Температурна устойчивост: -40°C до +100°C 

Подходящ за херметизиране съгласно: 
CH: SIA 331/343/274 D: GEG, DIN 4108-7 AT: ÖNORM B 5320 UK: BS 5250

Европейски патент: EP1339924 /Американски патент: 7.445.828 B2
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  Изключително здрава 
адхезия по цялата 
повърхност   
лесна за нанасяне, незабавно 
въздухоплътна

  Предварително прегъната 
(15 мм), без предпазна 
лепенка  
бързо свързване на 
компоненти

  Свързване и при -10° C  
перманентна 
въздухоплътност 

Fentrim ®  IS 20 Високоефективна лента без перфорация за запечатване на 
рамки на прозорци и врати отвътре

Продуктови характеристики

Продукт № Брой Брой в комплект Широчина Дължина
Fentrim IS 20 75 мм 9611-156025 8 ролки 35 кашона 15/60 мм 25 м
Fentrim IS 20 100 мм 9611-158525 6 ролки 35 кашона 15/85 мм 25 м
Fentrim IS 20 150 мм 9611-1513525 4 ролки 35 кашона 15/135 мм 25 м
Fentrim IS 20 200 мм 9611-1518525 2 ролки 49 кашона 15/185 мм 25 м
Fentrim IS 20 250 мм 9611-1523525 2 ролки 35 кашона 15/235 мм 25 м
Fentrim IS 20 300 мм 9611-1528525 2 ролки 35 кашона 15/285 мм 25 м

Пожароустойчивост: клас E (съгласно EN 13501-1) • Температурна устойчивост: -40°C до +100°C • 
Подходящ за монтаж съгласно указанията RAL

Подходящ за херметизиране съгласно: 
CH: SIA 331/343/274 D: GEG, DIN 4108-7 AT: ÖNORM B 5320 UK: BS 5250

Европейски патент: EP1508648 / Американски патент: 7.445.828
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  Изключително здрава 
адхезия по цялата 
повърхност   
лесна за нанасяне, незабавно 
въздухоплътна

  Предварително прегъната 
(15 мм), без предпазна 
лепенка  
бързо свързване на 
компоненти

  Свързване и при -10° C  
перманентна 
въздухоплътност

Fentrim ®  IS 2 Водоустойчива лента без перфорация за запечатване на рамки на 
прозорци и врати отвън 

Продуктови характеристики

Продукт №. Брой Брой в комплект Широчина Дължина
Fentrim IS 2 75 мм 9612-156025 8 ролки 35 кашона 15/60 мм 25 м
Fentrim IS 2 100 мм 9612-158525 6 ролки 35 кашона 15/85 мм 25 м
Fentrim IS 2 150 мм 9612-1513525 4 Ролки 35 кашона 15/135 мм 25 м
Fentrim IS 2 200 мм 9612-1518525 2 ролки 49 кашона 15/185 мм 25 м
Fentrim IS 2 250 мм 9612-1523525 2 ролки 35 кашона 15/235 мм 25 м
Fentrim IS 2 300 мм 9612-1528525 2 ролки 35 кашона 15/285 мм 25 м

UV устойчивост / излагане на атмосферно въздействие: до 3 месеца; Пожароустойчивост: клас E (съгласно 
EN 13501-1) • Температурна устойчивост: -40°C до +100°C • Подходящ за монтаж съгласно указанията RAL • 
Връзката не трябва да бъде под вода

Подходящ за херметизиране съгласно: :
CH: SIA 331/343/274 D: GEG, DIN 4108-7 AT: ÖNORM B 5320 UK: BS 5250

Европейски патент: EP1508648 / Американски патент: 7.445.828
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Meltell ® Високоефективен уплътнител за фуги при прозорци, врати, 
фасадни елементи и пролуки

structured
311

Продуктови характеристики

Продукт №. Брой Брой в 
комплект Количество

Meltell 310 white 3730-0600.01 12 туби + 6 дюзи 50 кашона 600 мл
3730-0310.01 20 апликаторни пистолета + дюзи 60 кашона 310 мл

Meltell 311 white 3731-0310.01 20 апликаторни пистолета + дюзи 60 кашона 310 мл
Meltell 320 black 3730-0600.02 12 туби + 6 дюзи 50 кашона 600 мл

3730-0310.02 20 апликаторни пистолета + дюзи 60 кашона 310 мл
Meltell 330 grey 3730-0600.03 12 туби + 6 дюзи 50 кашона 600 мл

3730-0310.03 20 апликаторни пистолета + дюзи 60 кашона 310 мл
Meltell 332 anthracite 3730-0600.10 12 туби + 6 дюзи 50 кашона 600 мл

3730-0310.10 20 апликаторни пистолета + дюзи 60 кашона 310 мл

Еднокомпонентен хибриден специален полимерен уплътнител • Температурна устойчивост -40 °C до 
+90 °C ; Допустима деформация: 25% • Подходящ за приложения в съответствие с информационния 
лист на IVD №. 9, 12, 19-1, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 35 / RAL указания / FFF информационен лист / SIA 
274 / DIN 18540-F / ÖNORM B 5320; Тестван в съответствие с: EN 15651-1 F Ext.-Int. CC 25 LM / ISO 
11600-F-25LM; Срок на годност: 12 месеца от датата на производство, ако не е отворен (вижте върху 
картонената кутия/контейнера)

  Лесен за оформяне  
бързо нанасяне

  Съвместим с всички 
продукти на SIGA  
надежден дългосрочно

  Бързо изсъхване  
незабавно и надеждно 
уплътняване
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Wetguard ® 200 SA Самозалепваща влагозащитна мембрана за 
дървени елементи

Продуктови характеристики

Продукт № Широчина Дължина м2 Тегло Брой
Wetguard 200 SA 1560 мм 8220-156050 1560 мм 50 м 78 м2 24 кг 16 ролки
Wetguard 200 SA 780 мм 8220-078050 780 мм 50 м 39 м2 12 кг 32 ролки
Wetguard 200 SA 390 мм 8220-039050 390 мм 50 м 20 м2 6 кг 64 ролки

Материя с анти-плъзгащо покритие за нанасяне по цялата повърхност • Полупрозрачна, здрава и 
устойчива на износване • Тегло на единица площ: 260 g/m2 • sd стойност: 3,5 m • Устойчивост при 
проливен дъжд, водоустойчивост: W1 (съгласно EN 1928 ) • Пожароустойчивост: клас E (съгласно EN 
13501-1) • Температурна устойчивост: -40 °C до +80 °C

Проливните дъждове трябва да могат да се оттичат по контролиран начин. Препоръчваме да 
инсталирате подходящ механизъм за оттичане, за да се избегне материалът да бъде под вода 
постоянно.

Подходящ за импровизирано/временно покритие до 12 седмици 
Подходящи принадлености SIGA: Wigluv

  водоустойчива и 
паропропусклива 
висока надеждност при 
защита от влага

  здравa и устойчива на 
износване 
предпазва от щети по време 
на строителната фаза

  полупрозрачна и 
нехлъзгава 
гарантира прецизна и 
безопасна работа
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Гаранция

Гаранцията на SIGA покрива характеристиките на продукта, описани в 
информационните листове на продукта, когато се използват в съответствие с 
наръчника. Информацията в този наръчник има за цел да улесни предназначената 
употреба, като всичко е предварително базирано на нашите познания и опит. Обаче 
това не означава, че потребителят не носи отговорност при преценката дали това 
е подходящият продукт за неговите нужди. Ако бъде публикувана нова версия на 
този наръчник, предишната губи своята валидност. Най-новата версия е налична в 
интернет. Гаранцията не важи, ако инструкциите, описани в този наръчник, не са били 
следвани при изпълнението на определената работа, или в случай на:

    необичайни въздействия върху продукта, по-специално от химичен или механичен 
характер

    постоянно механично напрежение (например поради твърде силен опън, породен от 
тежестта на изолационния материал), оказващо влияние върху уплътнението

    няколко слоя мембрани или облицовъчни материали без достатъчна сила на „сцепление“ 

    вентилируема фасадна облицовка с Majcoat/Majvest, с изключение на Majvest 700

   Dockskin, ако адхезията не е изпълнена с Wigluv, Rissan, Sicrall, Corvum, Primur, Twinet 
или Fentrim

   директно шпакловане върху SIGA Fentrim IS  

   въздухоплътно запечатване, прилагано в сауни или плувни басейни

   Fentrim / Fentrim 50/85, нанесени директно върху плоскост от дървесни влакна 

   при използване на всички SIGA ленти и уплътнители материали в съответствие с DIN 
18531-18535 / SIA 271-273 / ÖNorm B 3691-3692

  неизпълнение на изискванията за безопасно поставяне на мембраните: повърхността 
трябва да бъде почистена от издигащи се вредни предмети като винтове и др.

   неизпълнение на изискванията за надеждно уплътняване: повърхността трябва да е суха, 
непрекъсната, равномерна, да може да понася натоварвания, без прах и омасления и не 
трябва да има свойства срещу залепване. Почистете повърхността преди залепване и 
направете тест за адхезия на място. Ако е необходимо, подсилете с високоефективния 
грунд Dockskin 100 / Dockskin 200. Внимание! Връзките не трябва да бъдат под вода. 
Гънките или ненужните опъвания в мембраните/лентите трябва да бъдат предотвратени 
чрез изрязване на проблемната зона и повторно запечатване върху зоната (напр. с 
лента).

Предпоставка за безопасно шпакловане върху SIGA Fentrim:

   Преди започване на шпакловането, най-напред направете шпакловъчен тест

  Следвайте препоръките на производителя на шпакловъчния материал

SIGA безопасност
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SIGA система за ранно предупреждение:  
Благодарение на уникалната система за ранно предупреждение на SIGA всякакви модификации 
и нови разработки в областта на стандартните повърхности, плоскости или мембрани се записват 
систематично и се вземат предвид в по-нататъшното развитие на продуктите на SIGA. Затова 
често разглеждайте новите продукти на SIGA, за да сте сигурни, че винаги използвате материали, 
които са в крак с времето по отношение на технологиите и екологията.

Наръчник  
Този наръчник може да стане невалиден при наличие на нови строителни знания и разработки. 
Най-новото издание на наръчника е достъпно на www.siga.swiss.

Международни тестове: 

Технически подробности
Адхезия: Високоефективните лепящи материали SIGA не съдържат разтворители, летливи 
органични съединения, пластификатори, хлор и формалдехид. Те не могат да бъдат 
премахнати след нанасяне.

Работна температура: От -10 °C; Majcoat SOB от -15 °C;  
Primur туба/апликаторен пистолет: от +5 °C

Устойчивост на стареене: трайно залепване;  
направени без каучук, смоли или разтворители за предотвратяване на крехкост

Съхранение: Съхранявайте продуктите на SIGA на хладно и сухо място в оригиналната 
им опаковка. Освен това съхранявайте Primur и Dockskin в помещения над 0 °C, а Majrex, 
Majpell, Majcoat и Majvest трябва да бъдат далеч от UV-радиация. За Dockskin 200 и Meltell 
задължително спазвайте срока на годност.

Разработено и произведено от: © SIGA
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SIGA повърхностна матрица
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Дърво

Твърди плоскости на дървена 
основа

Плоскости от дървесни влакна 1 1

Гипсокартон / Гипсофазерни 
плоскости

Фиброциментови плоскости 

(Стомано)бетон, зидария, 
шпакловка

1,2 1,2 2 2 2

Битум, EDPM в основата

Твърда изолация (EPS/XPS/
PU)

Метал

Твърди пластмаси

 Подходящи повърхности

1 Повърхността трябва предварително да се грундира с Dockskin 100.  
2 Ако е необходимо, подсилете повърхността с Dockskin 100 или Dockskin 200.
1,2 Повърхността трябва да се грундира с Dockskin 100 или Dockskin 200. 

Забележка: За да можете да изберете правилния продукт за предвиденото приложение, повърхностната 
матрица, препоръките за приложение и информацията за продукта в този наръчник трябва да бъдат взети 
предвид..
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Мембрани за контрол на водните 
пари

•  Гладки до леко грапави PE/PA/
PO/PP мембрани

• Крафт хартии
• Алуминиев лист

Мембрани за контрол на водни 
пари за изолация при покривни 
греди и покривни реновации

•  Гладки до леко грапави PE/PA/
PO/PP мембрани

• Алуминиев лист

Дишащи мембрани / Външни 
покривни мембрани срещу 
атмосферни въздействия
(не се отнася за битум и ПВЦ 
мембрани)) 

*

Фасадни мембрани за плътно 
затворени фасади

Фасадни мембрани за отворени/
вентилируеми фасади 

* Изберете размера на продукта според препоръките за обработване в това ръководство.

Забележка: За употреба, различна от помощното средство за инсталиране, и за правилния избор на 
продукт за предвиденото приложение трябва да бъдат взети предвид повърхностната матрица, 
препоръките за приложение и информацията за продукта в този наръчник.

 Подходящи мембрани
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Version: Bulgarian


