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CИСТЕМА SD- ШИНГЛАС

Мансарда

Класична конструкція суміщеного горища

Опис системи:

Система  мансарда  по  дерев'яних  несучих  кроквах  із  високоякісним  покриттям  з  багатошарової  черепиці  SHINGLAS.  У  якості
навантаженої системи можливе використання сталевих та залізобетонних конструкцій згідно з керівництвом до застосування Гнучкої
черепиці SHINGLAS.
Під багатошарову черепицю на суцільний настил укладається підкладковий килим марки ANDEREP, який виконує функцію додаткової
гідроізоляції.
У  якості  дощатого  настилу  під  багатошарову  черепицю  може  використовуватися  орієнтовано-стружкова  плита  (ОСП-3);  фанера
підвищеної вологостійкості (ФСФ) і шпунтована або обрізна дошка з відносною вологістю не більше 20%.
Теплоізоляція у системі -  легкі негорючі  плити з кам'яної вати ТЕХНОЛАЙТ ЕКСТРА. Дифузійна мембрана Оптима ТЕХНОНІКОЛЬ,
розташована над утеплювачем, захищає його від проникнення вологи, видування тепла і фракцій утеплювача вітром.

Шар пароізоляції, що монтується з боку теплого приміщення, запобігає дифузії пару в товщу огороджувальних конструкцій і захищає
утеплювач від зволоження.

Сфера застосування:

Система SD-ШИНГЛАС Мансарда успішно застосовується для улаштування даху на житлових і адміністративних будівлях. 

Склад системи:
Номер Найменування шару

Номер
техлиста

Од.
вим.

Розмір, упаковка
Витрата на

м2

1 Дерев'яна кроквяна система - - - -

2 Пароізоляційна плівка оптима ТЕХНОНІКОЛЬ - м2 рулони, ширина 1,5 м; 
довжина 50 м

1,1

3*
Плити з кам'яної вати ТЕХНОЛАЙТ ЕКСТРА, ТУ 
5762-010-74182181-2012

3.02 м
плита 1,2*0,6*0,05 (0,1),
в упаковці 0,432 куб.м

1,03

4**
Мембрана супердифузійна оптима
ТЕХНОНІКОЛЬ

5.06 м2 рулон 75 кв.м., 1,5*50 м 1,1

5 Контрбрус для створення вентканалів - - - -

6 Розріджена обрешітка - - - -

7 Дерев'яний настил (ОСП-3; ФСФ) - - - -

8***
Підкладковий ANDEREP PROF,
ТУ 5774-048-72746455-2011

1.44 м рулон 40*1 1,125

9
Багатошарова черепиця ТЕХНОНІКОЛЬ 
SHINGLAS, СТО 72746455-3.5.7-2016

5.02 мм
покрівельний гонт 1000 * 317 (333);
в упаковці 2; 3 покрівельних кв.м.

1,03-1,05

10 Крокова обрешітка під утеплювач - - - -

11**** Підшивка мансарди - - - -

* - альтернативні матеріали - плити з кам'яної вати РОКЛАЙТ;
** - альтернативний матеріал - Мембрана супердифузійна ТЕХНОНІКОЛЬ;
*** - альтернативний матеріал - Підкладковий килим ANDEREP GL. Підкладковий килим ANDEREP ULTRA обов'язковий до застосування
на всіх карнизах і розжолобках;
**** - можна застосовувати без додаткового утеплення.


