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CИСТЕМА SD-ПОКРІВЛЯ Классік 

Система неексплуатованого даху по сталевому 
профільованому настилу, що має покрівельний килим 
з полімерної мембрани 

Опис системи: 
В даній системі в якості пароізоляційного шару використовується пароізоляційний самоклейкий матеріал Паробар'єр С (А500 або 
Ф1000), який на відміну від традиційних полімерних плівок, має високі пароізоляційні характеристики (у тому числі в місці установки 
кріплення), стійкий до механічних впливів і витримує вагу людини. 
У конструкції застосовано два види теплоізоляції на основі негорючої кам'яної вати. Теплоізоляція ТЕХНОРУФ Н ЕКСТРА має меншу 
щільність і застосовується в якості нижнього шару, що дозволяє заощадити на загальній вартості утеплювача. ТЕХНОРУФ В ЕКСТРА - 
жорсткіший утеплювач і застосовується в якості верхнього шару, який перерозподіляє зовнішнє навантаження на нижній шар 
утеплювача. 
Покрівельний килим виконаний з полімерної мембрани LOGICROOF, яка має групу горючості Г1, що дозволяє застосовувати систему 
SD-ПОКРІВЛЯ Классік без обмежень за площею покрівлі. Елементи системи монтуються за допомогою механічної фіксації до основи, 
що помітно збільшує швидкість монтажу. 

Сфера застосування: 
Система SD-ПОКРІВЛЯ Классік має високі протипожежні характеристики, що ідеально підходить для влаштування даху на громадських 
будівлях з великою площею і постійним перебуванням великої кількості людей. Систему SD-ПОКРІВЛЯ Классік вже широко 
застосовують на торгово-розважальних центрах, таких як: ІКЕА, МЕТРО, АШАН, ГЛОБУС та багатьох інших.  

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

Склад системи: 

*   - альтернативні матеріали: Плівка пароізоляційна; 
** - альтернативні матеріали: ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА ТЕХНОРУФ Н ПРОФ; 
*** - альтернативні матеріали: ТЕХНОРУФ В ОПТИМА, ТЕХНОРУФ В ПРОФ; 
****  - альтернативні матеріали: LOGICROOF P-RP, LOGICROOF V-RP ARCTIC, ECOPLAST V-RP, SINTOPLAN RT. 

 
 

Номер Найменування шару 
Номер 

техлиста 
Од. 

вим. 
Розмір, упаковка Витрата на м2 

1* 
Полімерно-бітумна пароізоляція Паробар'єр С (А500 або Ф1000) 
СТО 72746455-3.1.9-2014 

1.63.UA м2 
Рулони 
Ш х Д 1-1,08 м х 30 -50 м 

      1,1 

2** 
Мінераловатний утеплювач ТЕХНОРУФ Н ЕКСТРА 
ТУ У В.2.7-23.9-35492904-005:2015 

3.52-UA м3 
Плити розміром 1200х600х50-200 
мм, з кроком 10 мм Упаковка (2-6 
плит) 

1,03 

3*** 
Мінераловатний утеплювач ТЕХНОРУФ В ЕКСТРА 
ТУ У В.2.7-23.9-35492904-005:2015 

3.5-UA м3 
1200х600х30-50 мм, 
з кроком 10 мм 
Упаковка (4-7 плит) 

1,03 

4 Телескопічне кріплення  - шт. 
Довжина: 20-200 мм 
Коробка: 250-2000 шт. 

Згідно з 
розрахунком 

5**** 
Полімерна мембрана LOGICROOF V-RP  
СТО 72746455-3.4.1-2013 

2.01-UA м2 Рулони, площа 42 м2 
2,1 м х 20 м 

1,15 

6 
Мінераловатний утеплювач ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН 1,7% (для 
формування контр-ухилу ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН 4,2%) 
ТУ У В.2.7-23.9-35492904-001:2013 

3.22-UA 
(3.23-UA) 

м3 
Плити розміром 
1200х600х40-80мм 
1200х1200х30-80мм  

Згідно з 
розрахунком 


