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CИСТЕМА SD-ПІДЛОГА 
Термо PIR  

Система «теплої» підлоги, що передбачає 
використання нагрівальних елементів різного 
типу 

 

Опис системи: 
Система SD-ПІДЛОГА Термо PIR передбачає у своєму складі наявність нагрівальних елементів (електричних термокабелів, або 
гідравлічних трубок, заповнених теплоносієм). З метою збільшення тепловіддачі від нагрівальних елементів в бік опалювального 
приміщення, у системі підлоги застосовується високоефективний утеплювач на основі пінополіізоціанурату (PIR). Низька 
теплопровідність цього матеріалу дозволяє з високою ефективністю використовувати плити мінімальної товщини, що актуально для 
приміщень з обмеженою висотою стелі (квартири з «низькою» стелею). З урахуванням герметичного проклеювання стиків плит PIR 
алюмінієвим скотчем, укладання пароізоляційного шару не обов'язкове. Поверх плит PIR влаштовується стяжка, яка рівномірно 
розподіляє навантаження: листові матеріали АЦЛ (ЦСП, ГВЛ, ОСП) у 2 шари, скріплені між собою, або армований цементно-піщаний 
розчин із вбудованим в нього термоелементом. При влаштуванні стяжки за «сухою» технологією допускається монтаж електричного 
кабелю в клейовий шар, призначений для фіксації керамограніту. 

Сфера застосування: 
Система теплоізоляції підлоги SD-ПІДЛОГА Термо PIR призначена для ванних кімнат, кухонь та інших приміщень, що вимагають 
обігріву за допомогою нагрівальних елементів. 

Виконання робіт: 
Відповідно до Інструкції з монтажу. 

Склад системи: 

Номер Найменування шару 
Номер 

техлиста 
Од. 

вим. 
Розмір, упаковка 

Витрата на 
м2 

1 Залізобетонна плита - - - - 

2 
Плити теплоізоляційні  LOGICPIR Підлога  
ФЛ/ФЛ, СТО 72746455-3.8.1-2014 

8.01 м3 
плити розміром 1200 х 600 х 20, 

1185 х 585 х 20 (30-50) 
1,02 

3 Стрічка алюмінієва самоклеюча - м пог. 
ширина 50 мм (для прямих ділянок) 

ширина 100 мм (для кутових ділянок) 
за 

розрахунком 

4 
Стяжка (збірна з двох листів АЦЛ, ГВЛ, ОСП 
або ЦСП, або армована цементно-піщана) 

- - - - 

5 
Нагрівальний елемент (електричний 
термокабель, або система гідравлічних 
трубок, заповнених теплоносієм). 

- - - - 

6 
Шар клейового складу для монтажу 
керамограніту 

- - - - 

7 Покриття - керамограніт - - - - 

 
 


