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Модерна, устойчива система с 
мазилки върху енергийно ефективна 

тухлена зидария



✓ Шумоизолация

✓ Защита от пожар

✓ Съхранение на топлина

✓ Защита от влага

✓ Защита от летни горещини

✓ Неограничени възможности 

за завършващи структури

Устойчивото решение за модерен начин на живот

За къщи с нисък разход на енергия, както и за пасивни къщи

Предимствата са във Ваши ръце

✓ минерално  
и масивно

✓ уютно и 
енергийно 
ефективно

✓ устойчиво и 
запазващо 
ресурсите

✓ подходящо 
 за страдащи 
 от алергии

✓ доказано и 
стойностно

Тази модерна система с мазилка 

върху тухли постига най-добри 

резултати в съхранението на 

топлина, в шумоизолацията, в 

защитата от пожар и влага. Като 

допълнителен бонус получавате 

здравословен и комфортен 

жилищен климат, благодарение на 

естествените, паропропускливи 

строителни материали.  

Строително-техническите свойства 

говорят сами за себе си:
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Изграждане на системите - много възможности

Изберете между отделните възможности за изграждане на 

системите с мазилка върху тухла. На Ваше разположение 

са различни системи с мазилка:

• доказани с варо-циментови мазилки

• икономични с еднослойни гипсови вътрешни мазилки

• лека и многослойна с олекотена хастарна мазилка или

• екологична и строително-биологична с варова мазилка
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е Предварителна обработка
Технологичен 

престой
Препоръчани хастарни мазилки Допълнителни мерки

Препоръчани завършващи 

мазилки

RÖFIX 673 Циментов-варов 
предварителен шприц, 
пръска се с покривност 
ок. 60 %

най-малко 3 дни

RÖFIX 864 Лека хастарна мазилка
RÖFIX 865 Лека хастарна мазилка
RÖFIX 866 Лека хастарна мазилка
RÖFIX 888 Топлоизолационна мазилка

Армираща шпакловка
RÖFIX Renostar® + P50

RÖFIX 700 Благородна  
мазилка BIANCO
RÖFIX 715 Благородна  
мазилка Spezial
RÖFIX 760 Rieselwurf
RÖFIX 750 Kellenwurf
RÖFIX 775 Глинена мазилка
RÖFIX Силикатна мазилка 
структурна завършваща мазилка
RÖFIX SiSi-мазилка®

RÖFIX Силиконова мазилка
RÖFIX Renofinsh®

RÖFIX CalceClima® 
Предварителен шприц

най-малко 3 дни RÖFIX CalceClima® Thermo
Армираща шпакловка
RÖFIX Renoplus® + P50
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Предварителна 

обработка

Технологичен 

престой
Препоръчани хастарни мазилки

Допълнителни 

мерки

Препоръчани завършващи 

мазилки
Ниво на 
качество

RÖFIX 673 
Циментов-варов 
предварителен 
шприц, пръска се 
пълноплощно

най-малко  
3 дни

RÖFIX 615 Цименто-варова  
бързо стягаща мазилка
RÖFIX 610 Варо-циментова  
хастарна мазилка
RÖFIX 510 Варо-циментова  
хастарна мазилка
RÖFIX 525 Цокълна мазилка flex
RÖFIX 864 Лека хастарна мазилка
RÖFIX 865 Лека хастарна мазилка
RÖFIX 866 Лека хастарна мазилка
RÖFIX 867 Лека хастарна мазилка rapid

RÖFIX 700 Благородна  
мазилка BIANCO
RÖFIX 715 Благородна  
мазилка Spezial
RÖFIX 300 Варова фина 
завършваща мазилка
RÖFIX 360 Бяла варова структурна 
завършваща мазилка
RÖFIX 350 Варова шпакловка
RÖFIX Renofinsh®

RÖFIX PF 110 FILL
RÖFIX PF 130 TOP FILL
RÖFIX PF 870 Manteca®

RÖFIX Структурна  
мазилка за вътре
RÖFIX Malta Fina

Q3-Q4 °

Q3-Q4 °

Q3-Q4 °°
Q3-Q4 °°
Q3 °°
Q3-Q4 °°
Q3 °°
Q3 °

Q3 °

RÖFIX CalceClima® 
Предварителен 
шприц

най-малко  
3 дни

RÖFIX CalceClima® Ambiente RÖFIX CalceClima® Fino

При силно 
хигроскопична 
основа RÖFIX 
неутрализиращ 
грунд

най-малко  
24 часа

RÖFIX 150 Варо-гипсова  
заглаждаща мазилка
RÖFIX 180 Гипсо-циментова мазилка
RÖFIX 190 Варо-гипсова  
драскана мазилка
RÖFIX 191 Варо-гипсова  
бързо стягаща мазилка

RÖFIX 360 Бяла варова структурна 
завършваща мазилка
RÖFIX 350 Варова шпакловка
RÖFIX 300 Варова фина 
завършваща мазилка
RÖFIX PF 110 FILL
RÖFIX PF 130 TOP FILL

Q3-Q4 °°

Q3 °°
Q3-Q4 °°
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Предварителна обработка
Технологичен 

престой

Препоръчани хастарни 

мазилки

Допълнителни 

мерки
Препоръчани завършващи мазилки

RÖFIX 673 Циментов-варов 
предварителен шприц, 
пръска се пълноплощно

най-малко 3 дни
RÖFIX 525 Цокълна 
мазилка Flex

Армираща 
шпакловка
RÖFIX Renostar® 
+ P50

RÖFIX 700 Благородна мазилка BIANCO
RÖFIX 715 Благородна мазилка Spezial
RÖFIX 760 Rieselwurf
RÖFIX 750 Kellenwurf
RÖFIX 775 Глинена мазилка
RÖFIX Силикатна структурна завършваща мазилка
RÖFIX SiSi-мазилка®

RÖFIX Силиконова мазилка

Уплътнение с 
RÖFIX Optiflex®

Само при ръчна обработка (препоръчва се и при машинна обработка, но не е задължително)

°... да се изтърка повърхността | °°... да се изглади повърхността
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Вашите предимства в детайли

Предпазва от летни горещини/
Предпазва от зимни студове

Използвайте масата на Вашата 
строителна конструкция
Сгради с масивни стени не са склонни 

към прегряване през горещите 

периоди и не се охлаждат прекалено 

бързо през зимните месеци.  По този 

начин Ви се гарантира възможно най-

висок жилищен комфорт с възможно 

най-много енергоспестяване. 

Доказана и стойностна

Доказан начин на строене с най-
добра покачваща се стойност
Масивните стени запазват най-добре 

своята стойност. Това са знаели не 

само нашите предци. Тази модерна 

система за стена притежава най-

добрата стойностна устойчивост при 

най-висока енергийна ефективност -  

и това от много поколения насам. 

Подходяща за страдащи 
от алергии

Живейте без алергии
Строгите строително биологични 

изпитвания на вложените минерални 

строителни материали потвърждават 

липсата на вредни вещества и 

подбуждащи образуването на 

алергии съставки. 

Устойчиво и ефективно 
използване на ресурсите

Градете с чиста съвест бъдещето си
Тази система притежава най-добрата 

екологична оценка чрез спестяване на 

енергия и ресурси в производственият 

процес. Всички използвани материали 

притежават екологични награди от 

най-високо ниво. 

Удобна и енергийно ефективна

Създайте уют с най-добра 
енергийна ефективност 
Регулирането на климата в 

собствения дом с най-добра 

енергийна ефективност: Тези 

съвременни изисквания за строене 

не могат да се постигнат по никакъв 

друг начин, така както се постигат 

с модерната система с мазилка 

върху тухла. 

Минерална и масивна

Стройте с естествени  
строителни материали 
През последните години, масивното 

строителство изпада в забвение. 

Чрез модернита тухлена архитектура 

и естествените мазилки, системата 

с мазилка върху тухли изживява 

своят ренесанс в модерното жилищно 

строителство.
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Защита от влага

От вътре на вън
Водните пари преминават през 

строителните елементи, ако те 

са паропропускливи. Така е и при 

тухлената зидария, покрита с 

мазилка. Дъждовната вода и мъгла 

може оптимално да се абсорбира, 

разпредели и да се отдаде отново 

чрез дебелослойната система с 

мазилки. 

Неограничени възможности за 
оформление на повърхността

Минерални фасади, без плесен
Минерални, самопочистващи се, 

креативни повърхности, както 

през 70-те и 80-те години, но 

вече и в модерни нови структури. 

Развихрете Вашето въображение при 

създаването на една модерна фасада 

с мазилка!

Сигурност при градушки

Масивно върху масивно
Тези масивни строителни материали 

притежават високи стойности 

на устойчивост на удар. Това им 

позволява да издържат дори и на 

градушка. Масивни мазилки върху 

масивни тухли - по-добре не може 

и да бъде. 

Шумоизолация

Мазилки от класа върху 
масивни тухли
По-голямата маса на всички 

строителни материали оказва 

положително влияние върху 

шумоизолацията. Чрез масивният 

начин на строене, шумът може 

да се изолира и да се създаде 

необезпокоявано жилищно 

пространство.

Най-висока противопожарна 
защита

Не гори, не капе, не пуши
Тухлените зидарии с мазилка 

отговарят на всички нормативни 

изисквания, негорими са и осигуряват 

най-висока защита от пожар. 
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Най-устойчивото решение

Голяма част от живота си, човек прекарва в затворени помещения. Още 

една причина да се погрижим за един оптимален и здравословен климат в 

помещенията. Обикновено проблемът в модерните жилищни сгради е прекалено 

сухия въздух, който в повечето случаи е причина за нeдостатъчния комфорт  

и води до повишаване риска за здравето. 

Продуктите на RÖFIX CalceClima® решават тези проблеми. Естествената вар 

поема излишната влага и при необходимост отново я отдава. Поради високата  

си алкалност и pH-стойност над 12, продуктите на RÖFIX CalceClima® по 

естествен начин влияят бактерицидно и фунгицидно. Алергенните вещества 

и мухалът не намират почва за развитие. Изградена с материали CalceClima® 

повърхност на стената, служи за здравословен и свеж климат в помещението. 

От въздуха в атмосферата се поемат и отделят вредни вещества, като ЛОС 

(летливи органични съединения) или излишният въглероден двуокис.

Освен като допълнителна изолация на фасадата, варовата изолационна  

мазилка RÖFIX CalceClima® Thermo служи и като здраво, непозволяващо 

развитие на плесени и лесно за поддръжка покритие.

Строително-биологичните изпитвания и награди потвърждават предимствата на 

минералните строителни вещества за здравето, комфорта и уюта в жилищните 

помещения и удостоверяват отсъствието на вредни съставки в строителните 

продукти. За цялостната система са присъдени, след строгите критерии за 

оценка, знак за качество и сертификат от “natureplus, интернационалното 

сдружение за естествено устойчиво строителство”.

„Здравето и комфортът са във Вашите ръце  
и във Вашите четири стени“

RÖFIX CalceClima® Варова система за мазилка за вътре и вън

Строително-биологична, екологична и сертифицирана системата

Изключително устойчиви, изпитани системи за изграждане от RÖFIX

➊

➊ ➋

➋ ➌
➌

➍➍

➎

➏

➐

U-стойност: от 0,12  W/m²K

Вътрешна мазилка
➊ Предварителна подготовка: 

 RÖFIX CalceClima® Предварителен шприц

➋  Хастарна мазилка: RÖFIX CalceClima® Ambiente 

➌ Завършваща мазилка: RÖFIX CalceClima® Fino

➍ Боя: RÖFIX PE 819 Sesco Екологична варова боя

Фасадна мазилка
➊ Предварителна подготовка:

 RÖFIX CalceClima® Предварителен шприц

➋ Хастарна мазилка: RÖFIX CalceClima® Thermo

➌➎ Шпакловка: RÖFIX Renoplus®

➍ Армиране: RÖFIX P50 Армираща мрежа

➏ Завършваща мазилка: RÖFIX 715 Благородна мазилка Spezial

➐ Боя: RÖFIX PE 225 Reno 1K Силикатна външна боя
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Австрия

RÖFIX AG
A-6832 Röthis
Tel. +43 (0)5522 41646-0
Fax +43 (0)5522 41646-6
office.roethis@roefix.com

RÖFIX AG
A-6170 Zirl
Tel. +43 (0)5238 510
Fax +43 (0)5238 510-18
office.zirl@roefix.com

RÖFIX AG
A-9500 Villach
Tel. +43 (0)4242 29472
Fax +43 (0)4242 29319
office.villach@roefix.com

RÖFIX AG
A-8401 Kalsdorf
Tel. +43 (0)3135 56160
Fax +43 (0)3135 56160-8
office.kalsdorf@roefix.com

RÖFIX AG
A-4591 Molln
Tel. +43 (0)7584 3930-0
Fax +43 (0)7584 3930-30
office.molln@roefix.com

RÖFIX AG
A-4061 Pasching
Tel. +43 (0)7229 62415
Fax +43 (0)7229 62415-20
office.pasching@roefix.com

RÖFIX AG
A-2355 Wiener Neudorf
Tel. +43 (0)2236 677966
Fax +43 (0)2236 677966-30
office.wiener-neudorf@roefix.com

Швейцария

RÖFIX AG
CH-9466 Sennwald
Tel. +41 (0)81 7581122
Fax +41 (0)81 7581199
office.sennwald@roefix.com

RÖFIX AG
CH-8953 Dietikon
Tel. +41 (0)44 7434040
Fax +41 (0)44 7434046
office.dietikon@roefix.com

RÖFIX AG
CH-2540 Grenchen
Tel. +41 (0)32 6528352
Fax +41 (0)32 6528355
office.grenchen@roefix.com

RÖFIX AG 
CH-6035 Perlen
Tel. +41 (0)41 2506223 
Fax +41 (0)41 2506224
office.perlen@roefix.com

RÖFIX AG 
CH-3006 Bern
Tel. +41 (0)31 9318055 
Fax +41 (0)31 9318056
office.bern@roefix.com

Италия

RÖFIX AG
I-39020 Partschins - BZ
Tel. +39 0473 966100
Fax +39 0473 966150
office.partschins@roefix.com

RÖFIX AG
I-33074 Fontanafredda - PN
Tel. +39 0434 599100
Fax +39 0434 599150
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX AG
I-25080 Prevalle - BS
Tel. +39 030 68041
Fax +39 030 6801052
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX AG
I-21020 Comabbio - VA
Tel. +39 0332 962000
Fax +39 0332 961056
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX AG
I-12089 Villanova Mondovì - CN
Tel. +39 0174 599200
Fax +39 0174 698031
office.villanovamondovi@roefix.com

Словения

RÖFIX d.o.o.
SLO-1290 Grosuplje
Tel. +386 (0)1 78184 80
Fax +386 (0)1 78184 98
office.grosuplje@roefix.com

Хърватия

RÖFIX d.o.o.
HR-10294 Pojatno
Tel. +385 (0)1 3340-300
Fax +385 (0)1 3340-330
office.pojatno@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
HR-10290 Zaprešić
Tel. +385 (0)1 3310-523
Fax +385 (0)1 3310-574

RÖFIX d.o.o.
HR-22321 Siverić
Tel. +385 (0)22 885300
Fax +385 (0)22 778318
office.siveric@roefix.com

Сърбия

RÖFIX d.o.o.
SRB-35254 Popovac
Tel. +381 (0)35 541-044
Fax +381 (0)35 541-043
office.popovac@roefix.com

Черна Гора

RÖFIX d.o.o.
MNE-85330 Kotor
Tel. +382 (0)32 336 234
Fax +382 (0)32 336 234
office.kotor@roefix.com

Босна-Херцеговина

RÖFIX d.o.o.
BiH-88320 Ljubuški
Tel. +387 (0)39 830 100
Fax +387 (0)39 831 154
office.ljubuski@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
BiH-71214 I. Sarajevo
Tel. +387 (0)57 355 191
Fax +387 (0)57 355 190
office.sarajevo@roefix.com

България

RÖFIX ЕООД
BG-4490 Септември
Tel. +359 (0)34 405900
Fax +359 (0)34 405939
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX ЕООД
BG-9900 Нови пазар
Tel. +359 (0)537 25050
Fax +359 (0)537 25050
office.novipazar@roefix.com

Македония

RÖFIX Дооел
MK-1000 Скопје
Tel. +389 (0)72 570500
office.mk@roefix.com

Албания/Косово

RÖFIX Sh.p.k.
AL-1504 Nikël Tapizë
Tel. +355 (0)511 8102-1/2/3
office.tirana@roefix.com


