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ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ НА ПРОДУКТА 
 

Eкспандиран полистирол RIVATHERM EPS-F100 
 
 

Определение:  

Полистиренът RIVATHERM  EPS-F100 (или полистирол) е полимер, изготвян от 
мономера стирен (стирол), течен въглеводород, произвеждан промишлено от 
петрол. При стайна температура полистиролът е твърд термопласт с аморфна 
структура, но при по-висока температура може да бъде разтопен и втвърден отново. 
Стиренът е ароматен мономер, а полистиренът е ароматен полимер. 
 

Употреба: Външна топлоизолация на сгради;  
 
 
Продуктова спецификация на RIVAtherm EPS-F100 

Продукт Дължина 
(мм) 

Ширина 
(мм) 

Количество 
(м2) 

Количество 
(бр.) 

Тегло 
на 

пакет 
(кг) 

EPS-F 20mm 1000 500  12,50 25 4,25 

EPS-F 30mm 1000 500  8,00 16 4,08 

EPS-F 40mm 1000 500  6,00 12 4,08 

EPS-F 50mm 1000 500  5,00 10 4,25 

EPS-F 60mm 1000 500  4,00 8 4,08 

 
 

Продукт ʎ 
(W/m.k) 

R 
(m2.k/W) 

Водопоглъщане 
(кг/м2) 

Плътност 
кг/м3 

EPS-F 20mm 0,035 0,572 0,03 17 

EPS-F 30mm 0,035 0,858 0,03 17 

EPS-F 40mm 0,035 1,144 0,03 17 

EPS-F 50mm 0,035 1,430 0,03 17 

EPS-F 60mm 0,035 1,716 0,03 17 

Стандарт БДС EN 12667 БДС EN 12939 БДС EN 1609 БДС EN 1602 

 

Код MW – EN 13163 – T2 – WL(T)1 – CS(10)90 
 
Сертификат за съответствие: 
№ПИТ-ЕC-159-2/29.05.2008г на НИИСМ, нотифициран орган за оценяване на 
съответствието с разрешение № CPD 05 – NB 1950/17.09.2007г. 
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УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА RIVATHERM  EPS-F 
 

Необходими материали(разходни норми): 
1. Топлоизолационни плоскости – RIVATHERM  EPS-F 
2. Пластмасови дюбели – 8 бр/м2 

3. Лепилна смес за топлоизолационни плоскости на циментова основа – 5 кг/м2
 

4. Стъклофибърна мрежа – 1,10 м2/м2
 

5. Шпакловъчна смес на циментова основа за топлоизолац. плоскости– 5 кг/м2 

 

Монтаж на топлоизолационни плоскости RIVATHERM  EPS-F по стени 
 
Първи етап: закрепване на плочите от експандиран пенополистирен чрез 
полимерна лепилна смес за топлоизолация на циментова основа(POLITUT Y), 
което се полага равномерно върху задната страна на топлоизолационните 
плоскости за да се улесни отвесирането им. В случай, че повърхността на 
стената е много гладка, лепилото се нанася с гребеновидна шпакла по цялата 
повърхност на плочите RIVATHERM  EPS-F100. 
 
Следва механично закрепване с пластмасови дюбели в пробити отвори през 
плоскостите и стените. 
 
При неравности по стените лепилото се нанася на топки по листовете, с което 
се улеснява тяхното напасване и отвесиране при притискането им към стената. 
Дюбелите се поставят в местата, където има лепило. 
 
Ако долният, съществуващ слой е мазилка и тухла, свредлото за пробиване на 
отворите трябва да е с 1 мм по-тънко от диаметъра на дюбелите. Когато 
основата е от бетон, се използва свредло с диаметър равен на диаметъра на 
дюбела. 
 
За по-добро закрепване на плочите RIVATHERM  EPS-F100, е добре те да се 
поставят така, че фугите между тях да се разминават - тип “тухлена зидария”. 
 
Втори етап: върху така фиксираните плочи RIVATHERM  EPS-F100 се полага 
хастар и шпакловка от шпакловъчна смес за топлоизолация(POLITUT SD), 
армирани със стъклофибърната мрежа. 
 
Стъклофибърната мрежа се полага с притискане докато хастарът е все още 
пластичен. 
 
Краищата на отделните ивици мрежа трябва да се припокриват най-малко по 10 
см. 
 
Последен етап: полагане на тънка полимерна мазилка. Препоръчва се, като 
завършващ елемент да се поставят и предпазни ъглови профили. 


