
Платформата за таванни первази е продукт, който не изглежда по-различен от 
аналоговия за подови настилки. Нарича се и филе. Тази част служи за маскиране на 
местата на фуги на стени и тавани. Той е инсталиран в самия край на довършителните 
работи, тъй като елементът не носи функционален товар, но играе само декоративна 
роля. Процесът на инсталиране на продукта не е много труден, но много хора се 
сблъскват с дилемата на това как да се наклони ъгълът на тавана. В зависимост от 
наличните материали и инструменти, ъглите на филето се режат по различни начини.

Колко правилно да се направи ъгъл на таван 
бордюра с помощта на един стол и 
импровизирани инструменти



Материал на перваза на тавана
Съвременният строителен пазар предлага следните опции за тези продукти:

•Полиуретан. Те се считат за най-качествени и надеждни. Освен това те се 
различават по отношение на устойчивостта на влага и еластичността. От 
недостатъците си струва да се отбележи високата цена и излагането на 
въздействието на температурните промени. Поради тази особеност ъглите на 
тавана, изпъкнали от този материал, могат да се счупят, ако отгоре е инсталирана
печка за готвене. Също така е важно да запомните, че с небрежно подрязване са 
възможни малки деформации, които в крайна сметка могат да доведат до 
значителни кривини.

•Полистирол. На практика не се различава от предишния материал, но те имат 
по-ниско ниво на якост, така че лесно могат да се счупят поради механични 
влияния. Също така продуктите от полистирол струват малко по-малко.

•Поливинилхлорид (PVC). Това е най-евтината версия на материала. Ниската 
цена е оставила отпечатък върху качеството: трудно е да се работи с продукти, те
са склонни да образуват вдлъбнатини. За да направите външния или вътрешния 
ъгъл на тавана первази от PVC, трябва да имате много опит и специален 
инструмент. Но производителите на тези продукти не стоят неподвижни и днес за 
тези цели можете да закупите специални аксесоари — ъгли за таванни первази, 
благодарение на които инсталирането на пластмасови части ще бъде в 
състояние да изпълни дори начален майстор началник.

•Ууд. Такива первази изглеждат впечатляващи. За разлика от всички останали 
продукти, дървените материали се монтират на самозалепващи се винтове или 
нокти, а не на лепило.



Варианти на таваните от различни материали
Горните варианти могат да бъдат произведени в различни размери, да имат релефно 
покритие или да са абсолютно гладки. Обикновено цветът на продуктите е бял, но ако 
искате, можете да намерите или да поръчате други.

Важно! Не се препоръчва да се монтират тесни первази по високите стени и 
обратно. За стандартни високи сгради е по-добре да изберете продукт с 
ширина 45 мм.

Създаване на ъглите на филето
За да свържете двете ленти, можете да използвате декоративни ъгли за таванни 
первази. Но при липса на такива е необходимо да се обработва материалът. След това 
ще научите как да изрежете ъгъла на тавана.



Как да използвате стол за обработка
Столът е един от най-простите дърводелски инструменти, с който можете да отрежете 
различни продукти от различни ъгли. Обикновено това е пластмасова, метална или 
дървена табла с няколко прореза по стените. В простата версия има слотове само за 
ъгли от 45 и 90 градуса. В по-сложни — има повече ъгли, а професионалният 
инструмент е оборудван с въртящ се механизъм, който ви позволява да насочвате 
режещия елемент от всеки ъгъл. Принципът на работа е прост: преди да рязате ъгъла 
на основата, заготовката се фиксира в таблата и след това се обработва с режещ 
инструмент (нож, трион и т.н.), като се пуска в прорезите.

Подрязване на тавански бордюр със стол
Колко правилно да изрежете таван бордюр за вътрешен ъгъл на табуретка:

• Първата стъпка е да поставите основата на повърхността и маркирайте желаната
дължина с молив.

• След това поставете частта в таблата така, че нейното действително положение 
съвпада с позицията на повърхността.

• Използвайки захващащ механизъм, первазът е закрепен към далечната стена на 
контейнера за инструменти.



• Продуктът се приема с лявата ръка. След това е необходимо да изберете 
правилната позиция на режещия елемент (ъгъл 45 градуса). В този случай 
дръжката на инструмента трябва да е възможно най-близо до лявата ръка.

• Прилагайки леко натиск върху частта, започва подрязването. Важно е да не 
натискате прекалено много, в противен случай можете да го деформирате.

• Същите манипулации, само в огледалото, трябва да се извършват с втория 
плинт.

След това трябва да се провери дали са подстригвани ленти за правилна обработка. За
да направите това, достатъчно е да свържете тавана на стената, просто като 
прикрепите ламелите към повърхността. Ако се използва дървен продукт, най-вероятно 
ще трябва да бъде обработен с файл.

Към бележката! На първо място, е необходимо да оформят вътрешните ъгли 
на таваните, а след това да се придвижат към външните. В противен случай 
дължината на придобитите ламели може да не е достатъчна.

Подрязване на вътрешния и външния ъгъл на филето
Как правилно да режете тавана первази за външния ъгъл:



• Преди да отрежете ъглите, трябва да прикрепите филето към ръба на стената, 
така че продуктът леко да се простира отвъд повърхността и да маркирате.

• След това извършете същите операции, както при предишната инструкция.
• Накрая направете монтаж и, ако е необходимо, допълнително обработвайте 

краищата с ножица или папка.

Важно! За да изрежете ъглите на первазите с помощта на стол, е необходим 
перфектно гладък ъгъл на повърхности от 90 градуса. Ако има някакви 
нередности по стените, поради които ще има отклонения с повече от 2 
градуса, ще трябва да използвате други инструменти.

Обработка на филета с маркировка
Най-често крайното изравняване е равно на ъглите. Но в някои случаи отклоненията са 
толкова големи, че дори след поставянето и обработката на филетата с файл, остават 
пропуски. И тогава въпросът как правилно да се скъса таванът с помощта на стол ще 
бъде безсмислен, тъй като в тази ситуация е по-добре да се отрежат лентите с 
предварително монтиране на място. Тази процедура изисква следното:

•Тънък твърд молив или маркер (подобен инструмент оставя ясни линии, така че 
не е нужно да преглеждате).

•Малък фрагмент от филето.

•Влак или рулетка.

•Специален конструктивен или служебен нож за обработка на полистирол, 
полиуретанови или PVC багети.

•Триони или циркуляри за обработка на дървени первази.

Преди да отрежете перваза на тавана, трябва да наведете пръта към ъгъла и да 
изчертаете линия по външния ръб на продукта на тавана. След това нанесете същия 
фрагмент от филето на противоположната стена и изчертайте същата линия.
В резултат на това върху повърхността на тавана ще се получи кръстопът, в който ще е 
необходимо да се присъедини към изрязаните продукти. Полученият знак се прехвърля 
последователно върху частите, които ще бъдат съединени.



Маркиране за подрязване на ъгъла на наклона
След това трябва да вземете владетел и да свържете ръба на филето с маркировките. 
След това продуктът се поставя на масата и се нарязва по линията.
Този метод е доста прост, но включва известни рискове. В резултат на това 
вътрешността на обшивката може да повлияе на съединяването на части на 
повърхността. За да избегнете това, можете да направите това по следния начин: преди
да отрежете тавана, който се плъзга в ъглите, той трябва да бъде поставен на масата в 
същото положение, в което ще бъде залепен към стената. След това изрежете външния
ъгъл или вътрешния ъгъл от 45 градуса. По същия начин трябва да обработите 
следващата лента. По този начин може да се избегне продължителна обработка след 
монтажа.
След това трябва да настроите съединението, но вече на мястото на инсталацията на 
филетата. Това е, преди залепване на тавана первази в ъглите, е необходимо да се 
провери на вътрешния док, без да се прилагат лепило или крепежни елементи. След 
това извършете същите манипулации за ламелите на външния ъгъл. След 
предварителни тестове и привеждане на ъглите до идеалното състояние, можете да 
лепирате продуктите.
Сега не трябва да възниква въпросът как да се присъедините към перваза на тавана 
върху неравномерни ъгли.



Подрязване с квадрат
Сега помислете как да отрежете перваза на тавана със стандартен набор от 
инструменти. За да направите това, ще ви трябва:

•матрица или лента;

•квадрат;

•сграда, служебен нож или халс.

Как мога да отрежа ъгъла на тавана первази, ако повърхностите са напълно плоски:
• Към филетата се нанася ъгъл от 45 градуса. С помощта на нож се изрязва 

ненужен фрагмент с едно движение на ръката.
• При наличието на дървен продукт, основата първо се маркира с молив, след това 

се отрязва с трион или циркуляр.

Ако повърхността на стените има неравности, тогава на първо място е необходимо да 
се измери степента на ъгъла, след това да се разделят на две. Да приемем, че ъгълът е
80 градуса, след това всяко парче трябва да бъде нарязано под ъгъл от 40 градуса.



Ако съседните стени не оформят правилен ъгъл, тогава, за да отрежете основата,

Декориране с декоративни ъгли
Най-лесният начин да се присъедините към таванските первази в ъглите е да 
използвате специални продукти. Те се продават в строителни складове и веднага са 
готови за употреба. Филетата са просто залепени на повърхността и съединението е 
затворено с декоративен елемент. В този случай въпросът за правилното отрязване на 
основата няма смисъл. Дори ако връзката се окаже неравна, този дефект ще бъде 
скрит от декоративен ъгъл.

Как да заменим стол с импровизирани 
средства
Как да направите ъглите на тавана первази с помощта на импровизирани средства? 
Има няколко начина:

•Първият начин. Необходимо е да се подготвят три дървени дъски със същата 
дебелина и ширина. С помощта на пирони или винтове свържете ги с U-образната
структура. Маркирайте ъглите на 45 и 90 градуса (това изисква квадрат или 
пробойник), а след това направете разфасовките с дърворезба на дървото. 
Резултатът е домашно табуретка. Как да отрежете первазите с този инструмент е 
показано по-горе.



Схема за изработване на стол със собствените си ръце
•Вторият начин. В този случай, преди да отрежете таванското первази, трябва да 
построите проста конструкция, за да държите филето. За да направите това, 
трябва да вземете две дъски и да изградите ъгъл от тях. След това вземете 
хартията и начертайте линии върху нея, като излизате от различни ъгли. Сега 
помислете как да изрежете ъглите с помощта на получения инструмент:

•филе, поставено на дървен ъгъл;
•на маркираното място — върху продукта се прилага шаблон с изчертани 
линии и се извършва резитба.



Версията на домашния стол
•Третият начин. Този метод е най-простият, но изисква известен опит и стабилна 
ръка. В този случай може да се използва всяка структура, имаща правилен ъгъл, 
например таблица.

Към бележката! Преди да изрежете ъгъла, измерванията трябва да се правят 
в точката на закрепване. За да маркирате вътрешния ъгъл, започнете да 
измервате от кръстовището на стените. Преди да изрежете външния ъгъл, е 
необходимо да приложите маркировката, като се вземе предвид факта, че 
продуктът ще бъде извън дебелината му.

Монтаж на первази
Тази операция ще бъде успешна, ако следвате няколко препоръки:

• Монтирането на тавани филе започва с проектирането на ъглите. След 
приключване на тази операция можете да продължите с инсталирането на 
останалите части.

• По време на фиксирането на продуктите е необходимо да се натискат краищата 
им, така че да не останат пукнатини. В същото време излишното лепило трябва 
да се отстрани незабавно, така че да не изсъхне.



• Ако сте купили цокъл от PVC, а след това да го оправи, можете да използвате 
довършителни замазка, които може да са останали след довършителните работи.

• Преди да лепите цокъла на тавана, трябва да третирате повърхността със 
специален грунд или просто вода. След това филетата се поставят на местата им
и чакат докато повърхността под тях изсъхне. Накрая шевовете и пукнатините са 
запечатани с уплътнител или друг материал с подобен състав. По-добре е да 
използвате уплътнители, съдържащи акрил.

След завършване на монтажа, всички фуги и слотове са запечатани с уплътнител
Монтаж на таванни первази — това е една доста проста процедура, с която дори може 
да се справи и един майстор на начинаещи. Основното нещо — е да следвате горните 
препоръки и редовно да проверяват правилната настройка с нивелир, дори и ако филе 
око изглежда идеално гладка. Също така е важно да се помни, че този елемент е с 
чисто декоративна натоварване, така че дори и най-малката грешка неприемливо.


	Колко правилно да се направи ъгъл на таван бордюра с помощта на един стол и импровизирани инструменти
	Материал на перваза на тавана
	Създаване на ъглите на филето
	Как да използвате стол за обработка
	Обработка на филета с маркировка
	Подрязване с квадрат
	Декориране с декоративни ъгли

	Как да заменим стол с импровизирани средства
	Монтаж на первази

