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CИСТЕМА SD-ПОКРІВЛЯ Солід 

Система неексплуатованого даху по залізобетонній 
основі з клейовим методом кріплення 
теплоізоляційних плит PIR і влаштуванням 
двошарової гідроізоляції, що наплавляється 

Опис системи: 
В якості пароізоляції по бетонній основі застосовується матеріал Біполь ЕПП. Матеріал надійно захищає покрівельний пиріг від 
насичення парою, при цьому стійкий до можливих механічних пошкоджень в умовах монтажу. 
Теплоізоляційний шар в системі SD-ПОКРІВЛЯ Солід виконується з жорстких пінополіізоціануратних плит PIR СХМ/СХМ, які 
приклеюються до пароізоляційного шару, а також склеюються між собою за допомогою бітумних мастик холодного або гарячого 
застосування. При необхідності виконання на даху основного і контрухилу використовують плити теплоізоляційні PIR SLOPE. 
Нижній шар гідроізоляційного килима виконується з матеріалу Уніфлекс ЕКСПРЕС. Уніфлекс ЕКСПРЕС відрізняється високою 
швидкістю розплавлення бітумно-полімерного в'яжучого і за рахунок цього дозволяє виконувати наплавлення по теплоізоляційних 
плитах PIR СХМ/СХМ. 
Верхній шар гідроізоляційного килима виконується з матеріалу Техноеласт ЕКП. 

Сфера застосування: 
Система SD-ПОКРІВЛЯ Солід призначена для дахів, що мають бетонну основу, на якій важко або неможливо виконати механічне 
кріплення матеріалів (пошкоджена стяжка, ребристі або пустотні ж / б плити). Може застосовуватися при капітальному ремонті даху із 
заміною всіх шарів ізоляції. 

Виконання робіт: 
Згідно «Рекомендаціями щодо проектування і влаштування покрівель з бітумно-полімерних матеріалів». 

Склад системи: 

* - альтернативні матеріали: Уніфлекс ЕПП, Техноеласт АЛЬФА; 
** - альтернативні матеріали:мастика бітумна покрівельна гаряча (МБПГ); 
*** - альтернативні матеріали: Техноеласт Декор ЕКП, Техноеласт ПЛАМЯ СТОП ЕКП. 

 

Номер Найменування шару 
Номер 

техлиста 
Од. 

вим. 
Розмір, упаковка Витрата на м2 

1* 
Біполь ЕПП 
ТУ У В.2.7-26.8-32944149-007:2012 

1.21-UA м2 
Рулони 
Ширина 1 м х 15 м 

1,15 

2** 
Бітум нафтовий покрівельний БНК 90/40 
ГОСТ 9548-74 

- кг Паперовий мішок массой 30кг 2,0 

3 
Плити теплоізоляційні PIR СХМ/СХМ 
СТО 72746455-3.8.1-2014 

8.01-UA м3 
Плити розміром 2400х1200х20(до 
200) 

1,02 

4 
Плити теплоізоляційні PIR СХМ/СХМ SLOPE 
СТО 72746455-3.8.1-2014 

8.02-UA м3 Плити розміром 1200х600 По расчету 

5 
Праймер бітумний ТЕХНОНІКОЛЬ №01 
ТУ 5775-011-17925162-2003 

6.01-UA л 
Металеві євровідра об’ємом 10 л и 
20 л 

0,35 

6 
Уніфлекс ЕКСПРЕС ЕМП 
СТО 72746455-3.1.12-2015 

1.51-UA м2 
Рулони, площа 10 м2 
1 м х 10м 

1,15 

7*** 
Техноеласт ЕКП 
ТУ У В.2.7-26.8-32944149-007:2012 

1.02-UA м2 
Рулони, площа 10 м2 
1 м х 10 м 

1,15 


