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I. Дистанциращи бордове/ планки за дистанциращи бордове/ 
разпънки в комплект с монтажни планки 

I.1. Видове дистанциращи бордове и бази
I.1.1. Прав дистанциращ борд 

 
I.1.2. Наклонен дистанциращ борд 

 

I.1.3. Комбиниран дистанциращ борд 

 
I.1.4. Стоманобетонов борд с 

дистанцираща пола 

 
I.1.5. Стоманобетонов борд с дървено бичме 

 
I.2. Планки за дистанциращи бордове

I.2.1. Ъглова монтажна планка 
за дистанциращ борд 

 

I.2.2. Права монтажна планка за 
дистанциращ борд 



  

 

I.3. Разпънки в комплект с монтажни планки 
I.3.1. Разпънка Вариант №1 

 

 Разпънка Вариант №2 
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I.4. Последователност на монтаж на дистанциращ борд/планки за 
дистанциращ борд/разпънки в комплект с монтажни планки 

 

 

I.5. Крепежни елементи 
Дистанциращи бордове 

Крепежен елемент Стоманобетон  Стомана Дърво 
I Фиксиране на дистанциращ борд към покривната конструкция 

Сегментен анкер М10х100 или Самонарезен винт за бетон 11х80mm 
по 1 бр. на 

разстояние през 
0,3m 

    

Самопробивен винт за стомана 6,3х30mm   
по 1 бр. на 
разстояние 
през 0,3m 

  

Самопробивен винт за дърво 6,3х50mm     
по 1 бр. на 
разстояние 
през 0,3m 
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II. Хидроизолиране на дистанциращи бордове и 
хидроприсъединителни елементи 

II.1. Хидроизолиране на видове бордове 

   

II.2. Хидроприсъединителни елементи за видове дистанциращи бордове 

   

III. Профилна система за светлинни ленти 
IV.1. Последователност на монтаж на профилна система аз светлинни 

ленти 
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IV.2. Крепежни елементи 
Светлинна лента 

Детайл Вид Крепежен елемент/разстояние 

Бордови профил надлъжен 

  

Стомана - болт самопробивен 6,3х35mm с 
шестостенна глава комплект с водоуплътнителна 

шайба по 1бр. на разстояние през 1m 

Дърво - болт самопробивен 6,3х50mm с 
шестостенна глава по 1бр. на разстояние през 1m 

Чело за светлинна лента - комплект 

 

Стомана - болт самопробивен 6,3х35mm с 
шестостенна глава комплект с водоуплътнителна 
шайба по 1бр. на разстояние през 0,5m - надлъжна 

страна/по 1бр. - напречна страна 
Дърво - болт самопробивен 6,3х50mm с 

шестостенна глава по 1бр. на разстояние през 0,5m 
- надлъжна страна/по 1бр. - напречна страна 

Фиксираща планка (U - планка) 

 

болт самопробивен 6,3х35mm със шестостенна 
глава комплект с водоуплътнителна шайба 

по 2бр. на планка 

Носещ профил 

 

болт самопробивен 4,8х19 mm със шестостенна 
глава 

по 4бр. на страна(планка) 

Подложна тръба 40x20 Al/Zn 

 

болт самопробивен 4,8х19 mm със шестостенна 
глава 

по 4бр. на страна(планка) 

Дистанционер 

 

¯ 

Поликарбонат 

 

¯ 

Винкел затварящ за чело 60x20 Al 

 

¯ 

Затварящ профил с уплътнение 

 

болт самонарезен 6,3х28/32/35mm с полуобла глава 
PH3 в комплект с водоуплътнителна шайба 

по 8бр. на затварящ профил през равни разстояния 
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IV. Елементи за вграждане 

IV.3. Вентилационен елемент – в края на светлинна лента 

 

IV.4. Вентилационен елемент – в средата на светлинна лента 
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IV.5. Група от вентилационни елементи в светлинна лента – система 
Интегра 

 

IV.6. Електрически вентилатор интегриран в светлинна лента 
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IV.7. Жалузна решетка интегрирана в светлинна лента 

 

IV.8. Интегриране на инфраструктурен елемент в светлинна лента 
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V. Указания за безопасен монтаж 

За изпълнение на монтажните дейности от гледна точка на тяхната безопасност 
препоръчваме: 

 да се вземат нужните предпазни мерки за сигурно, надеждно и безопасно 
качване на изделията на покрива. Да се използва подходяща и осигурена 
механизация и сертифицирани скрепителни елементи със запас на носимост 
най- малко 50% 

 Монтажните дейности по покрива да бъдат осигурени с нужната 
обезопасителна екипировка 

 Използваните електро инструменти да бъдат в добро функционално 
състояние и да се използват съгласно инструкциите за употреба на 
производителя 

 Задължително да се изпълняват изискванията на местните регулации за 
безопасна работа 


