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CИСТЕМА SD-ПОКРІВЛЯ Грін 
PIR 

Система експлуатованого даху по залізобетонній 
основі з покрівельним килимом з полімерної 
мембрани і захисним покриттям з ґрунту з зеленими 
насадженнями 

 

Опис системи: 
Система SD-ПОКРІВЛЯ Грін PIR виконує функцію довговічного екологічно чистого та естетичного захисного покриття дахів, монтаж 
якого можна здійснювати в будь-яку пору року. В системі зеленої покрівлі SD-ПОКРІВЛЯ Грін PIR в якості гідроізоляції застосовується 
ПВХ мембрана LOGICROOF V-GR, стійка до проростання коренів. Армування мембрани склополотном дозволяє добитися високої 
стабільності лінійних розмірів і підвищеної стійкості на прокол. ПВХ мембрана LOGICROOF V-GR укладається на покрівлю вільно, без 
кріплення до основи, шви мембрани зварюються за допомогою гарячого повітря. 
Для захисту полімерної мембрани, а також влаштування дренажу застосовують профільовану мембрану PLANTER geo. Роль баласту в 
даній системі виконує грунт із зеленими насадженнями. 
В якості теплоізоляції застосовується високоефективний полімерний плитковий утеплювач з пінополіізоціанурату (PIR). Його міцність 
дозволяє витримувати експлуатаційні навантаження, що виникають у баластній системі. Різниця в значеннях теплопровідності PIR, у 
порівнянні з іншими утеплювачами, дозволяє зменшити товщину системи SD-ПОКРІВЛЯ Грін PIR і об'єм необхідного утеплювача. 
Застосування для формування ухилів на даху клиновидних плит PIR SLOPE дозволяє уникнути влаштування похилоутворюючого шару 
з керамзиту і армованої цементно-піщаної стяжки. Це прискорює процес монтажу покрівлі та знижує навантаження на несучі 
конструкції. 
Відсутність "мокрих" процесів при виконанні робіт забезпечує можливість монтажу системи в будь-яку пору року. 

Сфера застосування: 
Система SD-ПОКРІВЛЯ Грін PIR застосовується як при новому будівництві, так і при реконструкції дахів на об'єктах промислового, 
цивільного, житлового та громадського призначення. Може застосовуватися при капітальному ремонті даху з заміною всіх шарів 
ізоляції. 

Виконання робіт: 
Згідно «Рекомендаціями щодо проектування і влаштування покрівель з полімерних мембран». 

Склад системи: 

Номер Найменування шару 
Номер 

техлиста 
Од. 

вим. 
Розмір, упаковка 

Витрата на 
м2 

1 
Праймер бітумний № 01, 
ТУ 5775-011-17925162-2003 

6.01 л 
металеві євровідра  
об'ємом 10 л и 20 л 

0,35 

2* 
БІполь ЕПП, 
ТУ У В.2.7-26.8-32944149-007:2012 

1.21 м2 
рулони, 

ширина 1 м х 15 м 
1,15 

3** 
Плити теплоізоляційні PIR Ф/Ф, 
СТО 72746455-3.8.1-2014 

8.01 м3 
плити розміром 

2400 х 1200 х 20 (до 200) 
за 

розрахунком 

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

8.02 м3 
плити розміром  

1200 х 600 х товщина змінна 
за 

розрахунком 

5*** 
Полімерна мембрана LOGICROOF V-GR, 
СТО 72746455-3.4.1-2013 

2.01 м2 
рулони, площа 41 м2 

2,05 м х 20 м 
1,15 

6**** Профільована мембрана PLANTER geo 2.03 м2 
рулон, площа 30 м2 

2,0 м х 15 м 
1,2 

7 Грунт з зеленими насадженнями - - - - 

* - альтернативні матеріали: Біполь ТПП, Уніфлекс ЕПП, Уніфлекс ТПП, Техноеласт ЕПП; 
** - за домовленістю зі споживачем можливе виготовлення плит інших розмірів; 
*** - альтернативні матеріали: SINTOFOIL RG; 
**** - альтернативні матеріали: Planter extra-geo. 


