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CИСТЕМА SD-ПОКРІВЛЯ 
Стандарт ГРІН  

Система експлуатованого даху з зеленими 
насадженнями зі стандартним розташуванням 
покрівельних шарів 

 

Опис системи: 
В системі SD-ПОКРІВЛЯ Стандарт ГРІН застосований бітумно-полімерний матеріал, що наплавляється, Техноеласт ГРІН ЕПП, який 
додатково виконує функцію захисту гідроізоляції від пошкодження корінням рослин. 
Для влаштування теплоізоляційного шару застосовують негорючий утеплювач з кам'яної вати ТЕХНОРУФ 45, що дає можливість 
використовувати систему при влаштуванні дахів будівель з будь-яким класом функціональної пожежної небезпеки. 
Для захисту теплоізоляційного шару від зволоження слід виконувати пароізоляцію з матеріалу Біполь ЕПП. 
Для забезпечення максимально швидкого видалення зайвої вологи з поверхні покрівлі влаштовують дренажний зазор з профільованої 
мембрани PLANTER geo. Роль баласту в даній системі виконує грунт із зеленими насадженнями. 
SD-ПОКРІВЛЯ Стандарт ГРІН також виконує функції екологічно чистого та ефективного захисного покриття, якому не страшні жодні 
погодні умови. 

Сфера застосування: 
Система SD-ПОКРІВЛЯ Стандарт ГРІН застосовується при новому будівництві будівель з будь-яким класом функціональної пожежної 
небезпеки. Може застосовуватися при капітальному ремонті / реконструкції даху з заміною всіх шарів ізоляції. 

Виконання робіт: 
Згідно «Рекомендаціями щодо проектування і влаштування покрівель з бітумно-полімерних матеріалів». 

Склад системи: 

Номер Найменування шару 
Номер 

техлиста 
Од. 

вим. 
Розмір, упаковка 

Витрата 
на м2 

1* 
Біполь ЕПП, 
СТО 72746455-3.1.13-2015 

1.21 м2 
рулони, площа 15 м2 

1 м х 15 м 
1,15 

2** 
Мінераловатний утеплювач ТЕХНОРУФ 45, 
ТУ У В.2.7-23.9-35492904-001:2013 

3.10 м3 
плити розміром  

1200х600х50-200 мм,  
упаковка (2-6 шт.) 

1,03 

3 Розділовий шар Руберойд - м2 рулони, площа 15 м2 
1 м х 15 м 

1,15 

4 Похилоутворюючий шар з керамзитного гравію - - - - 

5 
Армована цементно-піщана стяжка товщиною не 
менше 50 мм 

- - - - 

6 
Праймер бітумний № 01, 
ТУ 5775-011-17925162-2003 

6.01 л 
металеві євровідра  
об'ємом 10 л і 20 л 

0,35 

7 
Техноеласт ЕПП, 
ТУ У В.2.7-26.8-32944149-007:2012 зі зміною 1 

1.02 м2 
рулони, площа 10 м2 

1 м х 10 м 
1,15 

8 
Техноеласт-ГРІН, 
СТО 72746455-3.1.11-2015 

1.12 м2 
рулони, площа 10 м2 

1 м х 10 м 
1,15 

9 
Профільована мембрана PLANTER geo, 
СТО 72746455-3.4.2-2014 

2.03 м2 
рулони, площа 38 м2 

1,9 м х 20 м 
1,15 

10 Грунт с зеленими насадженнями - - - - 

* - альтернативні матеріали: Уніфлекс ЕПП, Техноеласт АЛЬФА; 
** - альтернативні матеріали: екструзійний пінополістирол CARBON PROF. 


