
Система за топлоизолация на стените на отвора в зида с плочите Armaform GR200 с последващ 

нов начин на монтаж и изолация на прозореца в него чрез:

- ARMAFORM GR200 – дебелина на плочите 20/ 30 мм изрязани в широчина в зависимост от 

дебелината на топлоизолацията, притежаващи отлична механична здравина на натиск ( 4 MРa –> спрямо 

0.7 МРа на XPS за подове) и много добри топлоизолационни свойства ( Ламбда= 0.043 W/m2.K)

- Iso Bloco 300 -> 50 /5-12 или 55/5-12 или 60 /5-12 - Компресирана уплътнителна лента 

- MIRRORBOND -> Еднокомпонентно хибридно лепило/уплътнител 

или

- OTTOCOLL M580 -> Двукомпонентно бързо стягащо в дълбочина хибридно лепило/уплътнител 

- Грунд V40  -> грунд за постигане на по-добра адхезия към прахово боядисаните алуминиеви 

профили и някои видове ПВЦ рамки

- JUSTA BA 35 -> Подпорни нивелиращи  се котви 
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Залепване на плочите Армаформ към зида с MIRRORBOND / OTTOCOLL M580

При крива зидария – предварително се измазват отворите до постигане на отвесни и хоризонтално нивелирани 

стени с варо-циментна мазилка! 

Лепилото основно се полага по периферията на тухлите и няколко ленти лепило(4-5см ) по средата, като след 

притискане на плочата се обработва фугата отвън



Полагане на компресираната лента  Iso Bloco 300 по периферията на рамката

Лентата се избира да има отстояние от ръба на рамката между 10-12 мм, като се центрова на равно отстояние 

между двата ръба на рамката, като предварително рамката се почиства с чистителя SSG Unicleaner и грундира с 

V40 - грунда!

По ъглите се оставят „мустаци“ за свободно раздуване в последствие!

Поставяне на котвите JUSTA BA 35 по долната страна на рамката



Вмъкване на облепената рамка в отвора на зида



Нивелиране на рамката чрез подвижните,         

регулируеми  котви    JUSTA BA 35
Фиксиране на рамката към стените и горната част с 

винтове (и дюбели при нужда) или монтиране от четирите 

страни с котвите JUSTA BA 35



Полагане на едно или двукомпонентния уплътнител във 

фугите по периметъра на рамката и оформянето им. 

За предпазване от зацапване на рамката – използвайте 

хартиена лента



По желание – поставяне на втори слой от Армаформ 

профила – да скрие лепилния слой

И последващо облепяне на външната топлоизолация 

около издадения напред водещ профил от Армаформ 

плочата

Облепяне на външната долна част на топлоизолацията с 

хидроизолираща лента – Гербанд 607.95/ Гербанд 613

Фугите между Армаформ плочите и топлоизолацията се уплътняват с MIRRORBOND



Предимства на този вид монтаж:

- Многократно подобрена топлоизолация около рамката

- Елиминиране на нуждата от пароизолация около рамката – Армаформ плочите не са 

паропропускливи

- Еластична здрава връзка между рамката и Армаформ плочите

- Елиминира се нуждата за последващо „Обръщане „ с топлоизолация около 

прозорците

- Издадената напред плоча от Армаформ спомага за по добро изпълнение на 

уплътняването на топлоизолацията около областта на рамката

- Отличната здравина на Армаформ плочите придават здравина на топлоизолацията 

около прозореца

- Грапавата повърхност на плочите Армаформ – осигуряват отлично залепване с 

различни видове лепила и уплътнители
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