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CИСТЕМА SD- ФУНДАМЕНТ Проф
Система ізоляції фундаменту

Опис системи:
Одношарова система гідроізоляції з механічним кріпленням на стінах і вільним укладанням по бетонній підготовці.
Основний гідроізоляційний матеріал - неармована двошарова мембрана з пластифікованого полівінілхлориду
LOGICBASE V-SL - виключає вплив води і вологи на бетонну конструкцію.
Допоміжні компоненти системи: набір гідрошпонок, контрольно-ін'єкційних трубок і штуцерів - забезпечують можливість
виконувати безперервний контроль стану гідроізоляції, і при необхідності безперешкодний її ремонт у процесі
експлуатації будівлі.
Для секціонування гідроізоляції на стінах і плиті покриття, крім зовнішніх гідроізоляційних шпонок EC-220-3, EC-320-4
може бути застосована клейова система, що включає в себе ПВХ стрічку і епоксидний клей.

Сфера застосування:
Для гідроізоляції фундаментів будівель і споруд масового будівництва з нормальним і підвищеним рівнем
відповідальності, що споруджуються у котлованах зі зворотною засипкою, у складних і середньої складності інженерногеологічних умовах.

Виконання робіт:
Відповідно до Інструкції з влаштування гідроізоляційної системи фундаменту на основі ПВХ мембран LOGICBASE V-SL.

Склад системи:
Номер
1
2
3
4
5
6

Найменування шару
Геотекстиль голкопробивний, 500 г/м2
Гидроізоляційна мембрана LOGICBASE V-SL,
СТО 72746455-3.4.3-2015
Екструзійний пінополістирол CARBON PROF,
ТУ У 22.2-32944149-009:2017
Профільована мембрана PLANTER geo,
СТО 72746455-3.4.2-2014
ПВХ Гідрошпонка EC-220-3, EC-320-4
Компенсатор з екструзійного пінополістиролу
CARBON PROF,
ТУ У 22.2-32944149-009:2017

Номер
техлиста
―

Од.
вим.
м2

2.05

м2

4.09

м3

2.03

м2

7.09

п.м

4.09

м3

Витрата на м2

рулони 2,15 х 45

2,3

рулони 2,0 х 20 м

1,15

ширина - 580 мм
довжина - 1180 мм
ширина – 2,0 м
довжина - 15 м
бухты по 20 м
ширина - 580 мм
довжина - 1180 мм

1,02
1,15
за проектом
за проектом

шт.

рулони шириною
1,5 - 3,0 м
коробки по 50 шт.

за проектом

7.09

п.м.

бухти по 20 м

за проектом

―

п.м.

бухти по 50 м

за проектом

―

шт.

коробки по 300 шт.

за проектом

7

Плівка поліетиленова 200 мкм

―

м2

8

―

10

Ін'єкційний штуцер
ПВХ ГІдрошпонка IC-240-2,
СТО 72746455-3.4.4-2015
Ін'єкційні трубки

11

ПВХ рондель (кріпильний елемент)

9

Розмір, упаковка

1,15

