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СИСТЕМА SD-ПОКРІВЛЯ  
Практик Клей 

Система неексплуатованої даху по 
дерев'яному настилу з клеєвим методом 
кріпленням теплоізоляційних плит PIR та 
ПВХ мембрани 

 

Опис системи: 
В якості пароізоляції по дерев'яному настилу з орієнтовано-стружкових плит (OSB) застосовується бітумно-полімерний матеріал 
Уніфлекс С. Матеріал надійно захищає покрівельний пиріг від насичення парою, при цьому стійкий до можливих механічних 
пошкоджень в умовах монтажу. 
Теплоізоляційний шар в системі SD-ПОКРІВЛЯ Практик Клей виконується з плит теплоізоляційних PIR з двостороннім ламінуванням з 
скловолокна, які приклеюються до пароізоляційний шару, а також скріплюються між собою за допомогою Клей-піни LOGICPIR. 
При необхідності виконання на даху похилоутворюючого шару або контр-уклону використовують плити теплоізоляційні PIR SLOPE. 
Гідроізоляційний шар виконується з полімерної мембрани LOGICROOF V-GR FB з флісовій підкладкою з ламінованого геотекстилю, 
який приклеюється до поверхні плит PIR за допомогою контактного клею LOGICROOF Bond. Приклеювання мембрани до плит PIR 
проводиться після попереднього підвспінення клею, що дозволяє уникнути його впитування в фліс. Стиковка полотнищ мембрани між 
собою виконується гарячим повітрям, для чого на поверхні мембрани передбачена смуга без флісовій підкладки. 

Сфера застосування: 
Система SD-ПОКРІВЛЯ Практик Клей призначена для облаштування плоских дахів з основою орієнтовано-стружкових плит (OSB) в 
котеджному та малоповерховому будівництві. 

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

Склад системи: 

Номер Найменування шару 
Номер 

техлиста 
Од. 

вим. 
Розмір, упаковка 

Витрата на 
м2 

1 Дерев'яний настил (ОСП-3) - - - - 

2 
Уніфлекс С, 
СТО 72746455-3.1.12-2015 

1.72 м2 
рулони, площа 10 м2 

1 м х 10 м 
1,15 

3 
Клей-піна LOGICPIR, 
СТО 72746455-3.6.10-2016 

7.55 шт балон 1 л 0,25 

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

8.01 м3 
плити розміром  

2400 х 1200 х 20 (до 200) 
1,02 

5 
Плити теплоізоляційні PIR СХМ/СХМ SLOPE, СТО 
72746455-3.8.1-2014 

8.02 м3 плити розміром 1200 х 600 
згідно з 

розрахунком 

6 Клей контактний LOGICROOF Bond 7.54 л відро 10 л 0,25 

7 
Полімерна мембрана LOGICROOF V-GR FB, 
СТО 72746455-3.4.1-2013 

2.14 м2 
рулони, площа 30,75 м2 

2,05 м х 15 м 
1,15 

 


