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Съществува мнение, че подовите облицовки с кера-
мични плочки не са подходящи за открити балкони и 
тераси. Това мнение се поддържа и от немалко случаи 
в практиката на отлепване и напукване на плочките 
поради проникване на влага през настилката и зам-
ръзването є през зимата. Такива случаи наистина има, 
но причината е в избора на неподходящи плочки, 
неподходящи фугиращи и уплътнителни материали и 
накрая – неподходящо лепило и неспазване на техно-
логията. Така например освен на студ и замръзване 
през зимата откритите тераси са подложени на силно 
нагряване от слънцето през лятото, в резултат на което 
настилката през деня се разширява, а през нощта 
свива. Всичко това поставя изискването лепилният 
пласт да запазва в известна степен еластичността си и 
след като се е втвърдил, както и да се използват елас-
тични материали за уплътняване на всички фуги. При 
открити тераси с по-голяма площ в настилката трябва 
да се оставят и специални деформационни фуги, които 
да поемат термичното разширение.

Това са все проблеми, които съвременната строи-
телна химия напълно е решила и подходящите матери-
али се предлагат и на нашия пазар.

Облицоването с плочки е най-практичният метод, 
защото става бързо, сравнително евтино, а изборът на 
различни по материал, оцветяване и форма плочки е 
богат.

Темата за избора на подходящи подови плочки е 
доста широка, а в частта є за цветове и форма общо-
валидни съвети едва ли могат да се дават. Основното 
за плочките, изложени на открито, е да са устойчиви 
на студ и замръзване. Това трябва да бъде посочено 
на опаковките им. Според съвременните норми под-
ходящи са плочки, които издържат без повреди поне 
50 цикъла на замръзване и размразяване.

Технологията за настилане на 
откритите балкони и тераси с плочки 
отлично се съчетава с използването 
на метални профили за дъждобрани, 
вместо класическите доскоро, но 
същевременно трудоемки и скъпи, 
със замърсяваща технология цокли 
от мозайка – мита или чукана бочар-
да. Някои майстори се изхитряват да 



облепват и челата с плочки – 
резултатът е често отлепване на 
плочки, а и вероятността от някой 
счупена глава на минаващ под бал-
кона невинен пешеходец не е за 
подценяване.

На снимките е показано използ-
ването на специален профил от 
неръждаема стомана или оцветен 
в кафяво алуминий за покриване 
на челата на тераси и балкони. 
Дадени са два вида профили: ъглов 
и Т-образен. Едното рамо на про-

фила е перфорирано и се вгражда 
в циментовата замазка, върху 
която са положени плочките. Дру-
гото рамо е гладко, с декоративно 
оформена външна повърхност и 
то покрива челото на балкона. 
Долният край на Т-образния про-
фил е огънат под ъгъл 45о, за да се 
попречи на евентуално подлизва-
не на стичащата се вода.

Профилите се произвеждат с 
височина на челното рамо (h) 60, 
80 и 100 mm, а дължината им е 3 m. 
На снимките са показани и специ-
ални профили за снаждане и офор-
мяне на ъглите.

Качествената и устойчива на 
атмосферните влияния настилка 
зависи от правилния подбор на 
всички използвани материали и 
при спазване на предписаната от 
производителя им технология. Ако 

приемем, че се започва от гола 
бетонна плоча, първият проблем, 
който трябва да се реши, е в каква 
посока ще се оттича водата и как 
ще се събира. Ограничената площ 
или малкото дъждовна вода, която 
се събира, когато балконът не се 
намира под открито небе, позво-
ляват описаното по-горе най-лес-
но за изпълнение решение със 
странично оттичане на водата по 
цялата дължина на балкона.

На стр. 32 е показан разрез на 
цялата конструкция – от бетонната 
плоча до облицовъчните плочки. 
Върху плочата най-напред се 
прави изравнителна циментова 
замазка, чрез която на настилката 
се придава наклон поне 2% за 
оттичане на водата. Върху нея се 
полага един пласт хидроизола-
ционна мушама, залепена с битум-
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Два ви да ме тал ни про фи ли за офор мя не че ло то на бал ко на и края 
на нас тил ка та с плоч ки.

По ка за но е уп лът не ни е то със си ли ко но ва пас та 
на фу га та меж ду нас тил ка та от плоч ки и сте на
та . Си ли ко нът зах ва ща са мо кан то ве те на плоч
ки те и сте на та, без до пир до ос но ва та.

Ра бо та та за поч ва с гриж ли во по чис т ва не на 
ос но ва та, вклю чи тел но и чрез из с тър г ва не на 
по леп на ли те пръс ки от стро и тел ни раз т во ри.


