
Замазката обикновено се нанася върху бетонната плоча и най-
често се използва като завършващ слой на вътрешни подове 
или за изравняване на пода преди окончателните подови 
настилки плочки, естествен камък, дървени подове, мокет и др. 
Една от основните причини, поради които замазките се 
използват в по-голямата част от домовете, въпреки 
допълнителните разходи, е, че те придават функционална 
завършеност. Традиционно замазките са пясъчни и циментови, 
смесени и нанесени на място. Те обаче често са непредсказуеми, 
тъй като съотношенията и свойствата не могат да бъдат точно 
определени и това може да доведе до слабо подово покритие, 
което може да се напука, отлепи или разруши. 
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За да се противопоставим на тази 
ненадеждност, ние, екипът на 
EUROMIX създадохме течаща 
калциево – сулфатна замазка – CS 
55F, идеално съвместима с водно 
подово отопление. Ние произвеждаме, 
доставяме и полагаме успешно CS 55F 
в цялата страна, механично смесена 
на място, непосредствено преди 
процеса на полагане. С този продукт 
постигнахме повишена здравина на 
основата и по-бърза скорост на 
нанасяне, която е от съществено 
значение в днешните динамични 
времена. Течащите замазки на 
калциево–сулфатна основа също са 
предпочитаната среда за тръбите на 
подовото отопление, тъй като 
материалът се отличава с 
абсорбирането и излъчването на 
топлина, превръщайки се в 
неразделна част от процеса на 
отопление.

 Течащата, саморазливна замазка направена на 
базата на калциево-сулфатно  свързващо 
вещество е съвременен материал. Той има 
много предимства, които улесняват полагането 
му, намалявайки разходите, както по време на 
изпълнението, така и след въвеждане в 
експлоатация. Традиционно всички замазки 
обикновено са на циментова основа, но този 
продукт прави изключение, заради многото 
предимства, които има калциево – сулфатното 
свързващо вещество пред цимента.

 Калциево-сулфатната  замазка може да се 
комплектува с всички видове подови настилки 
в различни видове строителство. Тя има 
повишена топлопроводимост, което е вероятно 
едно от най – големите й предимства и прави 
продукта идеално съвместим със системи за 
водно подово отопление. В зависимост от 
състава, калциево-сулфатните замазки 
придобиват висока якост на натиск и огъване. 
Благодарение на това те са здрава и 
издръжлива основа за плочки, паркет и други 
подобни настилки и притежават почти два пъти 
по-голяма топлопроводимост от тази на 
циментовите замазки.



Полагане на 
калциево-
сулфатна 
замазка

Как се полага калциево-
сулфатна замазка? За да се 
положи калциево-сулфатна, т.е. 
течаща, саморазливна замазка, 
първото нещо, което трябва да 
направите, е да маркирате 
нивото на пода. Тази операция 
се извършва с помощта на 
нивелир и специални стойки за 
изравняване, които трябва да 
бъдат поставени в 
помещението. 



Трябва също да се монтира 
разделителен слой между 
стената и пода. Този 
разделителен слой има за цел 
да абсорбира напреженията, 
възникващи на кръстовището 
на стена и под със система за 
подово отопление в резултат 
на топлинни деформации на 
пода. Това става чрез 
монтиране на дистанциращата 
замазката лента, инсталирана 
по ъглите и ръбовете на 
помещението (стени, колони, 
стълбища). При помещения над 
300 м2 трябва да се направят и 
разширителни фуги.



Калциево-сулфатното 
вещество, смесено с вода, 
трябва да се излее върху 
подготвения под. Смесването 
става чрез специализиран 
миксер и се извършва на място, 
непосредствено преди 
полагането на замазката. 
Калциево–сулфатният разтвор 
се изпомпва през система с 
винтов конвейер, който 
всъщност избутва замазката 
през специализирани маркучи 
до зоната, където трябва да 
бъде положена. Този процес 
гарантира равномерното 
полагане на замазката, както и 
хомогенната структура на 
готовата смес.



Следващата стъпка, след 
полагането на замазката, е 
нейното уплътняване. Този 
процес се осъществява 
посредством „метална 
щанга“.



Замазка за капсулиране на 
система за подово 
отопление
Когато решим да използваме подово 
отопление, калциево-сулфатната 
замазка е много по-добро решение от 
циментовата замазка. Калциево-
сулфатната замазка се характеризира с 
по-бърз и по-равномерен пренос на 
топлина в помещението от циментовия 
й аналог. Течащата замазка на калциево 
– сулфатна основа е саморазливна 
замазка, която капсулира изцяло 
подовите тръби или проводници и 
намалява потенциала за образуване на 
въздушни мехурчета/джобове, които 
могат да имат неблагоприятен ефект 
върху топлопреминаването. Поради 
факта, че калциево-сулфатните замазки 
имат много висок коефициент на 
топлопроводимост, те значително 
повишават ефективността на 
отоплението на помещенията. Доказано 
е, че топлопроводимостта на калциево-
сулфатните замазки е два пъти по-
висока от тази на циментовите замазки.

Замазката се излива върху слой над тръбата от 30 – 40,50 мм. Това е и последният етап от 
работата преди полагане на плочки, паркет или други подови финишни покрития. 
Други важни характеристики тази замазка е нейната много ниска порьозност и компактна 
структура. Благодарение на това тя допълнително оптимизира степента на 
топлопроводимост и нейното пренасяне в помещението. В случай на подово отопление, 
използването на калциево-сулфатна замазка е най- доброто и ефективно решение.
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Калциево-сулфатна замазка –
недостатъци

Недостатъкът на калциево-сулфатната
замазка е фактът, че трябва да се 
смесва и излива със специализирана
инсталация. В някои случаи се 
извършат допълнителни работи
приблизително две до три седмици
след полагането.
Тези работи включват отстраняване на 
специално безводно мляко. Има слой, 
който се образува, когато замазката
изсъхне. Но това е в определени случаи 
и зависи от това кой е производителят
на замазката. Времето за сушене варира
от 5-10 дни на 1см в зависимост от 
атмосферните условия. При по-големи
дебелини на замазката времето може 
да е и по-дълго до достигане на липса
на влажност - измерена стойност <0,3%



Калциево-сулфатните замазки
Течащите калциево-сулфатни замазки станаха много популярни
през последните години, като често заместват традиционните
циментови замазки. Мненията за използването на това решение
са недвусмислени, те притежават много повече предимства от
недостатъци и са много лесни и удобни за експлоатация.

Най-често срещаните мнения за калциево-сулфатните замазки
са, че тяхното изпълнение, в сравнение с циментовите, е много
по-бързо и по-удобно.
За сравнение, при полагане на циментова замазка, по-голямата
част от работата се извършва на ръка, на земята в коленичило
или клекнало положение. Равнината на повърхността след
полагането й не винаги е еднаква, както и полагането й в
квадратни метри е много по-малко.

Калциево-сулфатната замазка CS 55F е специален продукт,
произведен в заводски условия, където се осъществява
следпроизводствен контрол.

Подът е най- експлоатираната част от всяко помещение,
поради което е най – податлив на износване. Подът трябва да
бъде без дефекти и изкривявания, защото върху него се крепи
целия интериор!

Преди подът да бъде завършен с крайно покритие, 
той трябва да бъде правилно подготвен, а именно 
изравнен. Най – важната характеристика на CS 55F е 
способността на продукта да се разпределя 
равномерно по целия периметър на помещението, 
създавайки отлична повърхност, идеално равна и без 
отклонения.  


