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CИСТЕМА SD-ПОКРІВЛЯ Гарант 

Система неексплуатованого даху по сталевому 
профільованому настилу з покрівельним килимом 
із полімерної мембрани і утеплювачем з 
пінополіізоціанурата 

Опис системи: 
В якості несучої основи Системи SD-ПОКРІВЛЯ Гарант застосовують профільований сталевий лист, на який укладається пароізоляція з 
бітумомісткого матеріалу Паробар'єр С або полімерної пароізоляційної плівки. Шви пароізоляційних матеріалів повинні бути склеєні.  
В Системі SD-ПОКРІВЛЯ Гарант в якості теплоізоляції застосовані теплоізоляційні плити на основі жорсткого пінополіізоціанурата 
(PIR), що мають групу горючості Г1. За рахунок низької теплопровідності теплоізоляції, товщина і загальна вага системи значно менше, 
ніж при використанні традиційних утеплювачів. Висока міцність і стійкість плит PIR до зосереджених навантажень підвищує 
міжремонтний термін служби покрівлі. 
Покрівельний килим виконаний з полімерної мембрани LOGICROOF, яка має групу горючості Г1, що в поєднанні з плитами PIR 
дозволяє застосовувати систему SD-ПОКРІВЛЯ Гарант без обмежень по площі покрівлі. Елементи системи монтуються за допомогою 
механічної фіксації до основи, що дозволяє збільшити швидкість монтажу.  

Сфера застосування: 
Систему SD-ПОКРІВЛЯ Гарант застосовують в громадських (у тому числі з тривалим перебуванням великої кількості людей), 
виробничих, складських і сільськогосподарських будівлях в будь-яких кліматичних зонах. 
Система SD-ПОКРІВЛЯ Гарант набула широкого поширення в Європі і країнах північної Америки. 

Виконання робіт: 
Згідно з Технологічною картою на улаштування даху із застосуванням системи SD-ПОКРІВЛЯ Гарант і Альбомом вузлів «Будівельні 
системи SD-ПОКРІВЛЯ Гарант». 

Склад системи: 

*   - альтернативні матеріали: Плівка пароізоляційна; 
** - альтернативні матеріали: ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН; 
*** - 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* 
Паробар'єр С (А500 або Ф1000) 
СТО 72746455-3.1.9-2014 

1.63-UA м2 
Рулони 
Ш х Д 1-1,08м х 30,0 -50м 

1,1 

2 
Плити теплоізоляційні PIR  
СТО 72746455-3.8.1-2014 

8.01-UA м3 
Плити розміром 
2400х1200х25 (50, 75, 100) 

Згідно з 
розрахунком 

3** 
Плити теплоізоляційні PIR SLOPE 
СТО 72746455-3.8.1-2014 

8.02-UA м3 
Плити розміром 
1200х600 

Згідно з 
розрахунком 

4 Телескопічне кріплення ТЕХНОНІКОЛЬ 7.07-UA 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 


