
ФУНДАЛИН се полага бързо и лесно. Необходимо да се следват инструкциите за монтаж и 

особено да се спазват необходимите застъпвания.  

1. Повърхността трябва да бъде здрава и почистена. Локални неравности да се коригират. 

Разпонки и стърчащи арматури да се отстранят и отворите да се запълнят с подходящ разтвор.  

2. Фундалин се развива, разкроява се, изрязва се необходимата дължина и се закрепва 

механично към повърхността. Мембраната се полага винаги с щампованите гнезда към 

повърхността.  

3. При вертикални повърхности с дълбочина до 2 м, Фундалин се полага хоризонтално. 

Застъпването между две мембрани е 20 см или 7 гнезда.  

 

4. При дълбочина над 2 м, Фундалин се полага вертикално, като не трябва да се получава фуга 

отворена отгоре. Застъпването е 20 см или 7 гнезда.  

5. Закрепването става в горният край на мембраната с гвоздеи през специални монтажни шайби 

през 30 см. При машинно пробиване, внимателно да се настрои ударната сила, за да не се 

нарани мембраната.  

6. За да се предотврати навлизането на почва или пясък между Фундалин и стената, върху 

горният край на мембраната се полага покриваща лента.  

 

7. При наличие на високо ниво на подпочвените води е необходимо да се положи рулонна 

хидроизолация, напр. Битулин, която да завършва 30 см над най-високото ниво на 

подпочвените води.  

8. За да бъде ефективна системата Фундалин е необходимо да се изгради локален дренаж, а в 

някои случаи може да се предвиди монтаж на помпа, с която да се отстранява събраната 

подпочвена вода.  

9. За по-добра механична защита или степен на дрениране може да се използва Фундалин 

Дренаж (Геотекстил). В този случай мембраната се поставя с геотекстила към почвеният слой.  



 

10. При полагане върху подове не е необходимо механично закрепване. Препоръчва се 

използването на Фундалин Плюс, като със специалната двойнозалепваща лента може да се 

осигури по-добра водоплътност на връзките.  

11. Около комини, отдушници и подпори се полага уплътняващо въже и уплътняващи ленти, 

както е показано на схемата.  

12. При външни стени за по-добра водоплътност на връзките при фугите може да се използва 

Ондубанд Про, а покриващата лента се уплътнява със специално лепило.  

 

13. При полагане на Фундалин от вътрешната страна се използват бичмета, върху които се 

полага облицовка и завършващо покритие.  

14. Ако завършващото покритие е мазилка се използва допълнително мрежа за рабица. 

Закрепването става през монтажните шайби в схема на равностранен триъгълник със страна 30 

см.  

15. При тунели Фундалин може да се използва за влаго и пароизолация, като се полага между 

отделните пластове от стоманобетон.  

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ НА „ФУНДАЛИН” 

 

Външни сутеренни стени  

Фундалин, положен между почвата и външната повърхност на сутерена или фундамента, 

защитава конструкцията от подпочвени води чрез формирането на ефективна бариера, която 

отвежда водата към дренажа или самодрениращия почвен слой. Фундалин формира 

конструктивно независим влагозащитен слой, който не се поврежда от слягане или 

премествания в конструкцията, причиняващи разрушаване на конвенционалните влагозащитни 

системи.  

 

 

Вътрешни сутеренни стени  

Фундалин може да бъде използван при ново строителство или при обновяване на съществуващи 

стени, където се появявява влага от проникване през конструкцията или като резултат от 

вътрешна кондензация. Фундалин се монтира върху стените чрез монтажни шайби и гвоздеи. 

След това се закрепват дървени бичмета, а върху тях се монтира дървена облицовка, която се 

покрива с влагоустойчива декоративна мазилка. Технологията на въздушния слой позволява да 

се уеднакви налягането на влагата през стената. Чрез осигуряването на отвори през первазите и 

сводовете се дава възможност на стената да диша. Подобрява се термоизолацията и значително 

намалява рискът от кондензация на вътрешни повърхности. 

 

 

Ремонт на сутеренни стени и подове  

При ремонт на съществуващи помещения прилагането на Фундалин осигурява въздушен слой 

между съществуващата конструкция и влагозащитната мембрана. По този начин се осигурява 

постепенното изсъхване на навлажнения под или стена и се възпрепятства проникването на 

влагата в помещенията.  

 

 



Вътрешни подове  

Проникването на влага през масивни подове е често срещан дефект, който нанася сериозни и 

скъпоструващи поражения върху конструкцията. Фундалин изравнява хиростатичното 

налягане. По този начин той формира перфектна основа за подови системи, както като основа за 

обикновен стоманобетонов под, така и като част от изолираща система. На фигурата е показано 

използването на Фундалин, покрит с топлоизолационна плоча, изолационна мембрана и с 

подово покритие. 

 

Външно - вместо подложен бетон 

Фундалин може да се използва вместо подложен бетон, като армировката се нарежда върху 

него, вдигна на столчета.  

 

Обърнати покриви/ Покриви градини  

Полага се върху хидроизолационните мушами и служи за разделителен слой при покриви-

градини или при термоизолирани покриви, за защита от корени, механична защита и дренаж. 

 

 

 



Аркови сводове  

Традиционно строените сводови подземия и изби, първоначално използвани за складове все 

повече се превръщат в жилищни пространства и търговски обекти. Тези площи определено са 

предразположени към влага и Фундалин предлага идеално решение за такива условия. Много 

подземия са построени под или в съседство с пътища. Поради това възможността Фундалин да 

абсорбира вибрациите от трафика е допълнително предимство. Фундалин се фиксира към 

зидарията и се препокрива с дървени бичмета, към които се закрепва облицовъчен материал, 

както бе обяснено по-горе. 

Тунели и мостове  

Фундалин може да бъде важна част при влагозащитата на повечето инженерни съоръжения. 

Налична е широка продуктова гама, покриваща специални конструктивни изисквания. 

 

 

Селско стопанство  

Възможността за контрол на проветряемостта, в следствие на наличието на въздушен слой, 

прави Фундалин приложим в селското стопанство, например при силози за съхранение на 

зърнени продукти. 

  

ЛЕГЕНДА:  

1. Сутеренна стена, 2. Земна маса, 3. Фундалин, 4. Хидроизолационна мембрана, 5. Дренажна 

тръба, 6. Армировка, 7. Топлоизолация, 8. Подови плочи, 9. Перваз (цокъл), 10. Носеща 

конструкция плоскости, 11. Гипсокартон, 12. Стоманобетонова подова плоча, 13. Замазка 

(основа за плочи), 14. Пароизолация (Ондутис AL 90), 15. Материал за дренаж, 16. Филтриращ 

слой (геотекстил), 17. Тревни чимове, 18. Битумен груд,    

 


