
 
 

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА 

05.02.2015 –последно издание 

ВЪНШНА  КОМБИНИРАНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА (ETICS) 

БОРОТЕРМ 

 

 

ПРЕДНАЗНАЗНАЧЕНИЕ:Външна комбинирана топлоизолационна система ETICS 

БОРОТЕРМ e предназначена за външна топлоизолация  на стари и нови сгради . 

Състав: 

Външна комбинирана топлоизолационната система БОРОТЕРМ се състои от добре 

подбрани взаимно допълващи се елементи: 

- Лепило за топлоизолационни плоскости-BORO TERACOL за топлоизолации 2 – 

производство на „БОРО ТЕРАКОЛ“ООД 

- Топлоизолационни  плоскости от експандиран полистирен  -производство на външна 

фирма под търговската марка на“БОРО ТЕРАКОЛ“ООД 

-Лепило Шпакловка за топлоизолационни плоскости –BORO TERACOL за 

топлоизолации - производство на „БОРО ТЕРАКОЛ“ООД 

- Лепило Шпакловка за топлоизолационни плоскости – BORO TERM ECO – 

производство на„БОРО ТЕРАКОЛ“ООД. 

- Армираща мрежа – производство на външна фирма под търговската марка на „БОРО 

ТЕРАКОЛ“ ООД 

- Дюбели – производство на външна фирма 

 

ФИНИШНИ ПОКРИТИЯ-Производство на „БОРО ТЕРАКОЛ“ООД 

- Импрегнационен грунд – Борогрунд дълбокопроникващ 

- Силиконов грунд за мазилки–Борогрунд 10 

- Декоративна мазилка силиконова с драскана структура Д1, Д1,5 и Д2 

- Декоративна мазилка полимерна с драскана структура Д1, Д1,5 и Д2 

-Декоративна  мазилка  силиконова с влачена структурa В1,2, В2 и В3 

-Декоративна  мазилка  полимерна с влачена структурa В1,2, В2 и В3 

-Декоративна  силиконова релефна мазилка  

-Драскана мазилка ДР 150 

-Влачена мазилка ВЛ 200 

-БОРОЛЕКС  Силиконова Фасадна боя  

-БОРОЛЕКС  Фасадна боя  

 

Предимства: 

-Високи топлоизолационни свойства 

-Отлична устойчивост на атмосферни въздействия и  химически замърсени среди 

-Висока пукнатиноустойчивост 



 
 

-Висока устойчивост на механични натоварвания 

- Оптимална паропропускливост   за поддържане  на оптимална влажност и 

подпомагане процеса на съхнене, особено на новото строителство. 

 

- Висока светлоустойчивост на цветните продукти 

 

- Висока водоустойчивост и водоотблъскване 

 

-Устойчивост на микроорганизми, гъбички и плесени. 

 

КОД: 

40mm-КОД:ETICS-EPS-EN 13499-1,20-F-I2-PE 200 

50mm-КОД:ETICS-EPS-EN 13499-1,45-F-I2-PE 200 

80mm-КОД:ETICS-EPS-EN 13499-2,35-F-I2-PE 200 

100mm-КОД:ETICS-EPS-EN 13499-2,85-F-I2-PE 200 

 

Външна топлоизолационна система  (ETICS ) БОРОТЕРМ е в съответствие с: 

    -БДС EN 13499 

-Въведена и сертифицирана система запроизводствен контрол-сертификат за 

производствен контрол No12 –НСИСОССП-1456 издаден от Център за изпитване 

и европейска сертификация –Стара Загора 

-Регламент (ЕС)No305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагане на 

пазара на строителни продукти 

 -Закон за защита от  вредното въздействие на химичните вещества и препарати/ДВ 

бр.114 2003 г/ 

     -Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при 

употребата  на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни 

продукти/ДВ бр.20 от 6.03.2007г/ 

    -Наредба за реда и начина  за класифициране , опаковане и етикетиране  на 

химически вещества и препарати /ДВ бр.66 от 2004 г/ 

    -Европейска Директива 2004/42 за ограничаване на емисиите на летливи органични 

съединения в определени  бои, лакове  и авторепаратурни продукти 

    -Европейска Директива (ЕО)No1272/2008 относно класифициране, опаковане, 

етикетиране на химически вещества и смеси 

    -Европейска Директива  453/2010 ЕС относно регистрацията, оценката, 

разрешаването и ограничаването на химикали/REACH/ 

 

Елементи на  външна топлоизолационна система (ETICS) БОРОТЕРМ 

No Наименование на продукта Производител на елементите на  

ТИС и технически  спецификации за 

качество 

1. Лепило за топлоизолационни 

плоскости –„ТЕРАКОЛ ЗА 

ТОПЛОИЗОЛАЦИИ-2“ 

Фирма „БОРО ТЕРАКОЛ“ООД София 

БДС EN 13499 

 

2. Лепило-шпакловъчна смес за 

топлоизолационни плоскости 

BORO TERACOL за топлоизолации 

Фирма „БОРО ТЕРАКОЛ“ООД София 

БДС EN 13499 

 

 Лепило-шпакловъчна смес за 

топлоизолационни плоскости –BORO 

Фирма „БОРО ТЕРАКОЛ“ООД София 

БДС EN 13499 



 
 

TERM ECO  

3. ЕКСПАНДИРАН ПОЛИСТИРЕН 

 

Под марката на Фирма „БОРО 

ТЕРАКОЛ“ООД-с поддоставчици 

4. Стъклоармирана мрежа Под марката на Фирма „БОРО 

ТЕРАКОЛ“ООД София- с 

поддоставчици 

5. Дюбели  поддоставчици 

6. Финишни покрития  

6.1 -  Силиконов грунд за мазилки–

Борогрунд 10 

 

Фирма“БОРО ТЕРАКОЛ“ООД 

ТС-БТ-022 

6.2 - Декоративна мазилка силиконова с 

драскана структура Д1, Д1,5 и Д2 

 

Фирма“БОРО ТЕРАКОЛ“ООД 

БДС EN 15824 

6.3 Декоративна мазилка полимерна с 

драскана структура Д1, Д1,5 и Д2 

 

Фирма“БОРО ТЕРАКОЛ“ООД 

БДС EN 15824 

6.4 Декоративна  мазилка  силиконова с 

влачена структурa В1,2, В2 и В3 

 

Фирма“БОРО ТЕРАКОЛ“ООД 

БДС EN 15824 

6.5 Декоративна  мазилка  полимерна с 

влачена структурa В1,2, В2 и В3 

 

Фирма“БОРО ТЕРАКОЛ“ООД 

БДС EN 15824 

6.6 Декоративна  силиконова релефна 

мазилка  

 

Фирма“БОРО ТЕРАКОЛ“ООД 

БДС EN 15824 

6.7 Драскана мазилка ДР 150 Фирма“БОРО ТЕРАКОЛ“ООД 

БДС EN 998-1 

6.8 Влачена мазилка BЛ 200 Фирма“БОРО ТЕРАКОЛ“ООД 

БДС EN 998-1 

6.9 БОРОЛЕКС  Силиконова Фасадна боя Фирма“БОРО ТЕРАКОЛ“ООД 

ТС-БТ-006 

6.10 БОРОЛЕКС  Фасадна боя Фирма“БОРО ТЕРАКОЛ“ООД 

ТС-БТ-007 

Технически данни на ТИС БОРОТЕРМ  : 

Показатели Мерна 

единица 

Методи за 

изпитване 

 

Стойност и 

допуск на 

показателя 

Резултат

и от 

изпитван

е  

 

Класифика- 

ция 

Топлинно съпротивление 

при дебелина на EPS плочата 

-40mm 

-50mm 

-80mm 

-100mm 

m2.K/W БДС EN ISO 

10456, БДС 

EN ISO 6946,  

БДС EN 13499 

≥1,0 

 

 

1,20 

1,45 

2,35 

2,85 

 

Якост на сцепление на kPa БДС EN БДС EN 13499   



 
 

основното покритие към EPS 

плочите (Боротеракол за 

топлоизолации) 

13494 

 

 

≥80 

 

115 

Якост на сцепление на 

лепилния състав към  EPS 

плочата ( Лепило 

Боротеракол за 

топлоизолации 2) 

kPa БДС EN 

13494 

 

БДС EN 13499 

 

≥80 

140  

Якост на сцепление на 

лепилния състав към  EPS 

плочата ( Лепило шпакловка 

за топлоизолации-

Боротеракол за 

топлоизолации) 

kPa БДС EN 

13494 

 

БДС EN 13499 

 

≥80 

130  

Съпротивление на удар  БДС EN 

13497 

топче-500±5g 

 h=408±1mm 

 

 

БДС EN 13499 

-ниво 2J 

 

 

 

 

без 

повреди 

 

 

 

I2 

Съпротивление на 

проникване 

N БДС EN 

13498 

 

БДС EN 13499 

-ниво PE-200 

>200 

  

 

230 

 

 

PE 200 

 

Паропропускливост g/(m2.d) 

 

EN ISO 7783-

2 

Декларира се 

от 

производителя 

105 

 

V2 

 

Водопропускливост kg/( 

m2.h0.5) 

 

EN  1062-3 Декларира се 

от 

производителя 

0,05 

 

 W3 

 

Дълготрайност и сцепление 

на финишното покритие към 

основното покритие 

- БДСEN ISO 

1062-11 

БДСEN 

ISO4628-2 

БДСEN 

ISO4628-4 

БДСEN 

ISO4628-5 

Декларира се 

от 

производителя 

 

Изприщва

не 

0(S0)0 

Напукван

е 

0(S0) 

Олющван

е 

0(S0)0 

 

0(S0)0 

 

0(S0)0 

 

0(S0)0 

Реакция на огън - БДС EN 

13501-1 

Клас А.1 до F - Клас F 

 

 

Изпълнение на топлоизолационната система: Изпълнението на външна 

топлоизолационна система се осъществява от клиентите на фирмата, на които  “БОРО 

ТЕРАКОЛ” ООД предоставя  пълна технологична документация, която включва: 



 
 

-Технологична инструкция за изграждане на Външна топлоизолационна комбинирана  

система (ETICS) –  “БОРОТЕРМ”   

 -Техническо описание на Външна топлоизолационна комбинирана система ETICS –  

“БОРОТЕРМ”   

-Листи за безопасна работа с отделните елементи на ТИС в съответствие с регламент 

(ЕС) 453/2010/ЕС   

-Техническо описание на продуктите, влизащи в състава на ТИС 

-Декларации за съответствие на отделените компоненти  и на самата ТИС. 

-Декларация на фирмата за отговорностите на клиента при изпълнение на ТИС. 

-Сертификат за оценяване на съответствието на системата за производствен контрол. 

 

Охрана на труда и опазване на околната среда  

Всички мерки, свързани с охрана на труда и опазване на околната среда, са в 

съответствие с Листите за безопасна работа на отделните елементи на ТИС в 

съответствие с регламент 453/2010 ЕС 

Производител: 

„БОРО ТЕРАКОЛ“ ООД 

СОФИЯ 

с.Мрамор, ул.Боро 10 

 


