
Правилен монтаж – няколко лесни стъпки към перфектния под 

Дори и най-качествената настилка може да бъде компрометирана от лош, некачествен или зле 
извършен монтаж. 

1. За всяко строителство - най-важна е основата  

Основната замазка следва да е суха, здрава без пукнатини и големи изпъкнали зони. Преди 
да се пристъпи към избор на настилка следва да се направи оглед и замерване на 
съществуващата замазка. Ако има пукнатини – те се репарират, ако основата е влажна, 
следва да се остави или да и се помогне да изсъхне.  

   

 

2. Изравняване на основата – полагане на самонивелираща замазка 

Тази стъпка често е неглижирана е реално тя е най-важната за здрава, надеждна и 
сполучлива подова система. На пазара се предлагат различни по вид, качество и цена 
саморазливни замазки. След консултация с клиента, според очакваната натовареност на 
пода и неравността на основната замазка, а според бюджета се избират най-удачните 
варианти. Внимателно се почиства и прахосмукира основната замазка и се нанася 
подходящия спойващ грунд.  

 

3. След изсъхване на грунда (според указанията на производителя) се пристъпва към 
полагане на саморазливната замазка  

Най-важното, за да получите добре нивелиран под (особено важно е дори за мебелите, 
които ще положите след това) е да спазвате стриктно пропорциите, дадени от 
производителя. Сухата смес се разрежда с вода в голям съд, който да позволи лесно 
разбъркване. Ако пише, че за 1 торба 25 кг са нужни 6 литра вода, спазете го точно. По-



голямото  количество вода води до нездрава замазка, която лесно се рони, люспи и 
образува шупли. По-малко вода също води до по-лош краен резултат.  

3.1 След смесване на саморазливната с вода, разбъркайте много добре (препоръчително с 
електрическа бъркалка) до образуване на хомогенна смес. Важно е за всяко 
помещение да се осигурява толкова смес, колкото е нужно за пълното му завършване. 

3.2 Сместа се излива на пода и се разнася с подходящ инструмент – най-добре с назъбен 
ракел.  Разнася се внимателно, като се следи да покрие равномерно целия под.  

3.3 Нанесената саморазливна трябва да се мине с иглен валяк, който да изкара 
мехурчетата с въздух. Желателно е да се работи със специални шпайкове, които 
позволяват да се стъпва по нанесената саморазливна замазка.     

 

 

4 Саморазливната замазка се оставя да изсъхне – обикновено до 2.5% СМ. Най-често след 24 
– 48 часа по нея може да се стъпва, но не би трябвало да се слагат стълби и т.н до достигане 
на окончателната и здравина 
4.1 Никога не се покрива – с найлон, велпапе и т.н. Не се оставя на силно течение, за да 

„дръпне“.  
4.2 Обикновено при температура на въздуха над 18°С и влажност до 65%,  за всеки нанесен 

мм е нужен поне ден.  
4.3 Под 3 мм саморазливната  замазка няма нужната здравина.  
4.4 Ако саморазливната замазка е образувала неабсорбиращ филм на повърхността, то той 

следва да се изшлайфа.  

 

5 След замерване на влажността (под 2.5 СМ) и отклоненията в пода (до 2 мм в радиус 
от 2 метра) може да се пристъпи към полагане на  избраната настилка  

ВАЖНО! Почти всяка една настилка (изключения са керамика, гранитогрес, камък, двоен под и 
дюшеме) – независимо дали е ламинат, естествен паркет, PVC – рулонно  или на плочи изисква 
равна основа. Митове като подложката ще „обере“  или лепилото ще „изправи“ са особено 
опасни за качеството на готовия под. Този компромис може да струва: отворени фуги, 
разкъсана настилка, разбити кликове, неприятно скърцане, неравномерно надигнат под. 
Единствената възможност лепило да изправи има при керамичните плочки и това зависи от 
уменията на майстора. За всички останали настилки, лепилата са многократно по-скъпи, а 
нанасянето им на дебел слой допълнително влошава качеството на подовото покритие.  



Вече съществуват гъвкави настилки, които имат по-голям толеранс към неравности – напр. 
системи тип Puzzle   https://www.dlw.bg/products/allura-puzzle-lvt-40 

Или https://www.dlw.bg/products/allura-flex-material-lvt-37 

Но, когато избирате – не си спестявайте консултация (напълно безплатна) и евентуален оглед 
от . Ще  бъдете наистина доволни от крайния резултат, когато имате възможност да вземете 
информирано решение.  

6 Всяка настилка има своите специфики при полагане. Разполагаме с инструкции за монтаж 
за всеки конкретен вид. Така че ако изберете монтаж от външна фирма, уверете се че 
монтажниците за се запознали и инструкциите.   След завършване на монтажа, ако подът е 
лепен е редно да се изчака 24 часа преди да се стъпва по него и мин. 48 часа преди да се 
нанасят мебели и оборудване.    

 

  

 

При въпроси и колебания, свържете се с нас: 

Техническа  консултация: 0898 584 224 

vladi.georgiev@dlw.bg; www.dlw.bg 


