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CИСТЕМА SD-ПОКРІВЛЯ МАСТ 

Система неексплуатованого даху з мастичним 
гідроізоляційним килимом 

 

Опис системи: 
В якості пароізоляції по бетонній основі застосовується матеріал, що наплавляється, Біполь ЕПП. Біполь ЕПП надійно захищає 
покрівельний пиріг від насичення парою, при цьому стійкий до можливих механічних пошкоджень в умовах монтажу. 
В якості теплоізоляції застосовується екструзійний пінополістирол CARBON PROF. 
В системі SD-ПОКРІВЛЯ МАСТ для влаштування гідроізоляційного килима використовується мастика № 21 (Техномаст) в 3 шари. 
Витрата мастики на один шар не повинен перевищувати 1,5 кг/м². Для покращення міцності гідроізоляційного килима застосовується 
армування мастики склосіткою і склополотном. 
Для збільшення адгезії перед укладанням мастичних шарів гідроізоляції поверхню необхідно прогрунтувати праймером бітумним № 01. 
Для захисту від УФ впливу на мастичну гідроізоляцію застосовується мастика алюмінієва № 57, яка також допомагає скоротити нагрів 
всієї поверхні покрівлі. 

Сфера застосування: 
Система SD-ПОКРІВЛЯ МАСТ застосовується при влаштуванні нової та реконструкції старої покрівлі. Дана система часто 
використовується на будівельних спорудах при необхідності влаштування гідроізоляційного килима при наявності великої кількості 
покрівельних елементів і неможливості застосування відкритого вогню. Може застосовуватися при капітальному ремонті даху із 
заміною всіх шарів ізоляції. 

Виконання робіт: 
Згідно «Посібник з застосування мастики покрівельної № 21». 

Склад системи: 

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 м2 
рулони, 

ширина 1 м х 15 м 
1,15 

2 
Екструзійний пінополістирол CARBON PROF, 
ТУ У 22.2-32944149-009:2017 

4.09 м3 
плити розміром 

1180 х 580 х 20 - 100 мм,  
упаковка 0,274 м3 (4 – 20 шт.) 

1,02 

3 
Екструзійний пінополістирол CARBON PROF 
SLOPE, 
ТУ У 22.2-32944149-009:2017 

4.03 м3 
плити розміром 

1200 х 600 х 10 - 60 мм,  
упаковка 0,274 м3 (4 – 20 шт.) 

1,02 

4** 
Армована цементно-піщана стяжка товщиною не 
менше 50 мм 

- - - - 

5*** 
Праймер бітумній № 01, 
ТУ 5775-011-17925162-2003 

6.01 кг 
металеві євровідра  

10 л и 20 л 
250-350 гр/м2 

6**** 
Мастика № 21 (Техномаст), 
ТУ 5775-018-17925162-2004 

6.04 кг 
металеві євровідра  

20 кг, 10 кг, 3 кг 
38-5,7 кг/м2 

7***** Склосітка 40 г/м2 з клітинкою 2,5 мм - м2 
рулони, 

площа 250 м2  (1 м х 250 м) 
1,2 

8***** Склополотно 90 - 100 г/м2 - м2 
рулони, 

площа 250 м2  (1 м х 250 м) 
1,2 

9 Алюмінієва захисна мастика № 57 6.13 кг 
металеві євровідра  

20 кг, 10 кг, 3 кг 
0,4 кг/м2 

* - альтернативні матеріали: Біполь ТПП, Уніфлекс ЕПП, Уніфлекс ТПП, Техноеласт ЕПП; 
** - альтернативний вид стяжки: Збірна стяжка з двох шарів АЦЛ, загальною товщиною не менше 16 мм; 
*** - альтернативні матеріали: Праймер № 04, № 03; 
**** - альтернативні матеріали: Мастика № 20, Мастика № 31, Мастика № 41; 
***** - при використанні бітумно-емульсійної мастики № 31 армування виконувати луготсійкими матеріалами (геотекстиль з щільністю 
60-120 г/м²). 

 
 


