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CИСТЕМА SD-ПОКРІВЛЯ 
Комбі Плюс 

Система неексплуатованого даху по комбінованій 
основі зі сталевого профільованого настилу і 
збірної стяжки, з плитних матеріалів з 
покрівельним килимом з полімерної мембрани і 
утепленням екструзійним пінополістиролом 

 

Опис системи: 
В якості несучої основи Системи SD-ПОКРІВЛЯ Комбі Плюс застосовують профільований сталевий лист, на який укладається збірна 
стяжка. У якості збірної стяжки застосовуються плити АЦЛ або ЦСП товщиною не менше 12 мм, що укладаються в 2 шари з розбігом 
швів з кріпленням шарів між собою. 
Поверх збірної стяжки укладається пароізоляційний шар. Залежно від умов експлуатації, типу об'єкта, умови вологості у приміщенні, 
може бути обраний певний вид пароізоляційного матеріалу: 

 пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ, що має достатні пароізоляційні властивості для використання на об'єктах з сухим і 
нормальним вологісним режимом; 

 алюмінізірована пароізоляційна мембрана Паробар'єр С (А500 або Ф1000), що має високі пароізоляційні властивості. 
Застосовується на об'єктах з будь-яким вологісним режимом. Рекомендується для об'єктів з вологим і мокрим режимом. 
Пароізоляційні матеріали повинні бути покладені внапуск і проклеєні між собою. 
У якості верхнього шару теплоізоляції застосовується утеплювач на основі екструзійного пінополістиролу CARBON PROF, що 
відрізняється високими теплоізоляційними характеристиками і підвищеною міцністю на стиск. Між ПВХ мембраною і екструзійним 
пінополістиролом необхідно укласти розділовий шар - склополотно, вагою виливка не менше 100г/м². Покрівельний килим виконаний з 
полімерної мембрани LOGICROOF, яка має групу горючості Г1, що дозволяє застосовувати систему SD-ПОКРІВЛЯ Комбі Плюс на 
покрівлях великих площ. 

Сфера застосування: 
Система SD-ПОКРІВЛЯ Комбі Плюс застосовується для влаштування даху на громадських і промислових будівлях p підвищеними 
навантаженнями, що виникають під час виконання робіт з обслуговування покрівлі (в тому числі чищення снігу), а також при огляді і 
обслуговуванні розміщеного на даху устаткування. 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 Плити АЦЛ або ЦСП у 2 шари - м2 - 1,03 

2* Пароізоляційна плівка - м2 
рулони, 

шхд: 1,5-3,0 м х 30,0 -100 м 
1,10 

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 0,288 м3 (10 - 20 шт.) 

за розрахунком 

4** 
Екструзійний пінополістирол CARBON PROF, 
ТУ У 22.2-32944149-009:2017 

4.09 м3 
плити розміром 

1180 х 580 х 40 - 120 мм,  
упаковка 0,274 м3 (4 - 20 шт.) 

1,02 

5 Склополотно 100 г/м2, - м2 
рулони, площа 500 м2 

1 м х 500 м 
1,2 

6 Телескопічне кріплення - шт. 
довжина: 20-200 мм 

коробка: 250-2000 шт. 
за розрахунком 

7*** 
Полімерна мембрана LOGICROOF V-RP, 
СТО 72746455-3.4.1-2013 

2.01 м2 
рулони, площа 42 м2 

2,1 м х 20 м 
1,15 

* - альтернативні матеріали: Паробар'єр С (А500 або Ф1000); 
** - за домовленістю зі споживачем можливе виготовлення плит інших розмірів, також можливо застосовувати інші марки екструзійного 
пінополістиролу  CARBON; 
*** - альтернативні матеріали: LOGICROOF V-RP ARCTIC, ECOPLAST V-RP, SINTOPLAN RT 


