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CИСТЕМА SD-ПОКРІВЛЯ  
Баласт PIR 

Система неексплуатованого баластного даху по 
бетонній основі з покрівельним килимом з полімерної 
мембрани з використанням теплоізоляційних плит з 
пінополіізоціанурата (PIR) 

Опис системи: 
В якості пароізоляції по бетонній основі застосовується пароізоляційний СБС-модифікований бітумний, матеріал Біполь ЕПП. Матеріал 
надійно захищає покрівельний пиріг від насичення парою, при цьому стійкий до можливих механічних пошкоджень в умовах монтажу, а 
також служить тимчасової гідроізоляцією на покрівлі.  
Для теплоізоляції даху використовуються плити на основі високоефективного жорсткого полімерного утеплювача пінополіізоціанурата 
(PIR), міцність якого дозволяє витримувати експлуатаційні навантаження, що виникають в баластної системі. Для формування 
основного ухилу і контр-уклону на даху застосовуються клиновидні плити PIR SLOPE. 
Як гідроізоляційний килим використовується ПВХ-мембрана LOGICROOF V-GR, армована скловолокном, що має підвищену стійкість 
до дії гострих країв баласту. 
Для додаткового захисту гідроізоляційної ПВХ-мембрани від проколів на неї укладається голкопробивний геотекстиль вагою не менше 
300 г/м2 і тільки потім баластовий шар. 
Перевагою системи SD-ПОКРІВЛЯ Баласт PIR є велика захищеність покрівельного килима від механічних пошкоджень і 
ультрафіолетового випромінювання. 

Сфера застосування: 
Система SD-ПОКРІВЛЯ Баласт PIR застосовується для влаштування баластних дахів за традиційною схемою (гідроізоляція поверх 
теплоізоляції) на житлових і громадських будівлях, і спорудах з різними рівнями дахів і великою площею покрівлі. Може 
застосовуватися при капітальному ремонті даху із заміною всіх шарів ізоляції. 

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

Склад системи: 

* -  альтернативні матеріали: Біполь ТПП, Уніфлекс ЕПП, Уніфлекс ТПП, Техноеласт ЕПП; 
** - альтернативні матеріали: XPS CARBON PROF SLOPE ТУ У-22.2-32944149-009:2017. 

 
 

Номер Найменування шару 
Номер 

техлиста 
Од. 

вим. 
Розмір, упаковка Витрата на м2 

1 Залізобетонна основа - - - - 

2* 
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 

3** 
Плити теплоізоляційні PIR  Ф/Ф 
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 розрахунку 

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

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

1,15 

6 Голкопробивной геотекстиль 300 г/м2 - м2 
Рулони, площа 120 м2 
2,4 м х 50 м 

1,1 

7 Баласт - - - - 


