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CИСТЕМА SD-ФАСАД Стандарт PIR
Фасадна система зовнішнього утеплення будівель з
облицюванням з декоративної цегли

Опис системи:
SD-ФАСАД Стандарт PIR є багатошаровою конструкцією, що складається з внутрішнього несучого шару теплоізоляції, повітряного
зазору, що дозволяє конденсату не накопичувалася всередині фасаду, а також облицювання з декоративної цегли, яке надає фасаду
класичний вигляд.
У якості теплоізоляційного шару в системі виступають плити на основі пінополіізоціанурату (PIR), який має рекордно низький коефіцієнт
теплопровідності. Це дозволяє суттєво скоротити товщину утеплювача і, відповідно, всієї конструкції в цілому, включаючи основу.
При багатоповерховому будівництві система опирається на міжповерхове перекриття. Для попередження утворення містків холоду в
перекриття при монолітних роботах вставляються термовкладки з PIR. Для запобігання обваленню зовнішнього облицювального шару
цегляної кладки її з'єднують з внутрішньою стіною гнучкими базальтопластиковими в'язями. Ці елементи, за рахунок полімерного
фіксатора, додатково підтримують утеплювач у проектному положенні, щільно притиснутим до внутрішньої стіни.

Сфера застосування:
Система SD-ФАСАД Стандарт PIR застосовується в якості захисної конструкції монолітно-каркасних будинків житлового, або
адміністративно-побутового призначення висотою не більше 26,5 м, а також у малоповерховому будівництві в якості несучої захисної
конструкції.

Виконання робіт:
Згідно з «Рекомендаціями щодо проектування теплоізоляції огороджувальних конструкцій житлових, громадських та промислових
будинків на основі теплоізоляційних виробів».

Склад системи:
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Найменування шару
Несуча / самонесуча частина стін
плити теплоізоляційні LOGICPIR ФЛ/ФЛ,
СТО 72746455-3.8.1-2014
Гнучкі базальтопластикові в'язі з фіксатором
зазору
Облицювальна лицьова цегла
Гідроізоляційна відсічка - БІКРОЕЛАСТ ТПП,
ТУ У В.2.7-26.8-32944149-007:2012
Термовкладки з PIR Ф/Ф (ФЛ/ФЛ),
СТО 72746455-3.8.1-2014
Опорне перекриття

Номер
Од.
техлиста вим.

Розмір, упаковка
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плити розміром 1200 х 600 х 20
(до 200), 1185 х 585 х 20 (до 200)

рулон, 15 х 1 м
плити розміром 1200 х 600 х 20
(до 200), 1185 х 585 х 20 (до 200)
-

Витрата
на м2
1,02
4
за
розрахунком
за
розрахунком
за
розрахунком
-

