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1. Сфера застосування. 
1.1. Дана Технологічна карта розроблена для облаштування одношарового 

покрівельного покриття традиційних (не інверсійних) плоских дахів з несучою 
конструкцією покриття із профільованого настилу і застосуванням рулонного 
полімерного матеріалу «LOGICROOF». 

1.2. Ця Технологічна карта може бути використана при розробці проектної документації 
для будівництва і реконструкції плоских дахів. 

1.3. Технологічна карта рекомендується до застосування співробітниками 
спеціалізованих будівельних організацій, що займаються будівництвом і 
реконструкцією плоских дахів. 

 
2. Нормативні посилання. 
2.1 При розробці цієї Технологічної карти використані посилання на наступні 

нормативні документи: 
2.1.1. ДБН В.2.6-14-95 Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд. (том 1. 

Проектування, том 2. Влаштування, том 3. Експлуатація). 
2.1.2. ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель. 
2.1.3. ДБН В.2.2-24 : 2009 Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських 

будинків. 
2.1.4. ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення. 
2.1.5. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія. 
2.1.6. ДБН А.3.1-5 2009 Організація будівельного виробництва. 
2.1.7. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ Организация обучения безопасности труда. Общие поло-

жжения. 
2.1.8. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования. 
2.2 При розробці цієї Технологічної карти використана наступна довідкова      

література: 
2.2.1 Рекомендації щодо проектування покрівель з полімерних мембран виробнитва 

Корпорації ТехноНІКОЛЬ. НДІБВ. Київ – 2010 рік.  
2.2.2 Технология и механизация строительных процессов. НИИСП Госстроя УССР. 

Киев-1970 г. 
2.2.3 О.М. Лівінський, П.О. Павлюк. Дахи і покрівлі: протиконденсатні вентилюючи 

системи в їх складі. Монографія – 224 стор. Українська академія (відділення 
архітектури і будівництва). Київ – 2011 рік. 
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2.2.4 П.О. Павлюк. Технологічні основи надійності зведення дахів. Монографія – 317 
стор. Українська академія наук (відділення архітектури і будівництва). Київ – 2012 
рік.  

3 .  Терміни і визначення. 
Покрівля - це елемент даху, що оберігає будівлю від проникнення атмосферних опадів. 
Дах - верхня конструкція будівлі призначена для захисту приміщень від зовнішніх 

кліматичних чинників і впливів. У загальному випадку дах включає наступні шари: 
несучі конструкції, пароізоляцію, теплоізоляцію, гідроізоляційний шар. 

Основа під покрівлю - поверхня теплоізоляції, плит або стяжок, по якій укладають шари 
гідроізоляційного килима. 

Шар посилення – частина покрівельного покриття, що виконується в місцях примикання 
покрівлі до виступів і конструкцій даху для збільшення надійності і герметичності 
покрівельного покриття. 

Ухил даху - відношення висоти пониження ділянки даху до його довжини, виражене 
відносною величиною у відсотках (%) або в градусах (°); кут між лінією 
найбільшого ухилу даху і її проекцією на горизонтальну площину. 

 
4. Загальні положення. 
4.1 Технологічна карта є базовим документом, яким регламентується (наряду з 

проектом) гарантована технологічна надійність зведення конструктивних елементів 
будівель і споруд. 

4.2 Під поняттям надійності будівель слід розуміти стабільність показників якості і 
ефективності функціонального призначення їх конструктивних елементів; 
показником надійності будівель і їх складових є запланований (оптимальний) 
термін їх безаварійної служби. Технологічний вплив на надійне зведення дахів 
визначається двохсистемною дією факторів, яка включає, – фактори вчасного 
виконання робіт по процесах і фактори їх якісного забезпечення. При цьому: 

• факторами впливу виконання робіт охоплюються наступні процеси: підготовчі 
роботи, (обладнання фронту робіт, робочих місць і підготовка поверхонь); основні 
роботи в складі спеціалізованого потоку процесів по влаштуванню паро-
теплоізоляційного шару з системою протиконденсатної вентиляції в його товщі; 
основні роботи в складі спеціалізованого потоку процесів по формуванню 
покрівельного килима, з облаштуванням водовідводів і водостоків, місць примикань 
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і захисного шару (при необхідності); заходи по експлуатації тепловодозахисту даху 
(технічні огляди, профілактичні і технічні ремонти); 

• факторами впливу якісного забезпечення робіт приймаються необхідна наявність: 
проектно-технічної документації; асортименту матеріалів і виробів; обладнання, 
пристроїв і інструментів; кваліфікації технічних працівників і робочої сили; 
відповідних кліматичних і виробничих умов для виконання робіт;  

• вимоги якісного забезпечення робіт і визначення експлуатаційної надійності 
покрівельного покриття приведені в  розділі 7 по контролю якості і прийманню 
робіт. 

4.3 Роботи по влаштуванню покрівель з механічною фіксацією  повинні виконуватись 
спеціалізованими ланками під технічним контролем і керівництвом інженерно-
технічних працівників організацій, які мають ліцензію на право виконання таких 
робіт. 

4.4 До початку проведення робіт повинні бути виконані всі передбачені проектом і 
діючими нормами підготовчі роботи. Підготовчі роботи включають: 

− детальне ознайомлення з проектно-технічною документацією; 
− підготовку будівельного майданчика (об’єкта) до виконання робіт 

 
5. Основні матеріали і вироби. 

5.1. Для влаштування покрівельного килима застосовуються наступні матеріали: 
5.1.1. Покрівельні рулонні полімерні матеріали: 

- LOGICROOF V-RP (СТО 72746455-3.4.1-2013); 
- LOGICROOF V-RP ARCTIC (СТО 72746455-3.4.1-2013); 
- LOGICROOF V-SR (СТО 72746455-3.4.1-2013). 

5.1.2. Клеї: 
- Поліуретановий покрівельний клей (в комплекті з відповідним праймером) для 

приклеювання покрівельних полімерних мембран до бетонних поверхонь і 
поверхонь вирівнюючих стяжок; 

- Клей контактний (монтажний) для фіксації мембрани на поверхнях парапетів, стін, 
труб і т.п.; сумісний з більшістю основ, стійких до дії розчинників. 

5.1.3.  Герметики:  
-  Герметик поліуретановий ТЕХНОНІКОЛЬ; 
-  Крайовий герметик (рідкий ПВХ). 

5.1.4.  Мінераловатний утеплювач ТехноНІКОЛЬ : 
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-  ТЕХНОРУФ Н30; 
-  ТЕХНОРУФ В60. 

5.1.5.  Кріпильні елементи і інші матеріали : 
-  Телескопічний кріпильний елемент ТехноНІКОЛЬ; 
-  Свердло-кінцеві саморізи 04,8 мм; 
-  Крайова рейка ТехноНІКОЛЬ. 

5.2. Фізико-механічні характеристики використовуваних матеріалів приведені в Додатку 
3 до цього документу. 

Приймання і зберігання будівельних матеріалів 
5.3. При прийманні покрівельних і інших будівельних матеріалів, необхідно: 

- перевірити стан упаковки (тари), наявність бирок (етикеток, пакувальних листів), що 
дозволяють ідентифікувати отримуваний матеріал; 

- перевірити відсутність зовнішніх ушкоджень матеріалу; 
- перевірити комплектність партії будівельних матеріалів; 
- при необхідності запросити у виробника паспорт якості (його копію) на цю партію 

матеріалу. 
Пакувальний лист з вказівкою назви матеріалу, фізико-механічних характеристик 
матеріалу, заводу виробника, дати виробництва, номери партії необхідно зберегти 
до закінчення виробництва покрівельних робіт. 

5.4.  Зберігання рулонних покрівельних матеріалів. 
5.4.1. Рулони покрівельної мембрани зберігаються в заводській упаковці. Зберігання 

рулонів в перехресному стані і під навантаженням не допускається. 
5.4.2. Покрівельні матеріали повинні зберігатися в закритому приміщенні, під навісом 

або іншим способом захищеними від прямої дії сонячного випромінювання. 
Піддони з продукцією зберігають в один ярус по висоті. Допускається зберігання у 
2 яруси при використанні жорсткого розділяючого шару (п’ятишарова фанера, або 
жорсткий пластик розміром не менше 1600 * 1200) між ярусами. 

5.4.3. Піддони з продукцією повинні зберігатися в закритому приміщенні, під навісом або 
на стелажах. 

5.4.4. При зберіганні на складі НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ встановлення піддонів з продукцією 
на похилі (більше 3% ухилу) поверхні. 

5.4.5. Комплектуючі матеріали ТехноНІКОЛЬ повинні зберігатись при температурі від 15 
до 25°С в герметично закритій тарі з додержанням правил збереження 
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легкозаймистих матеріалів. Не допускається постійне перебування рулонів і 
комплектуючих матеріалів при температурі вище (+80) °С. 

6. Технологія і організація виконання робіт. 
Роботи по облаштуванню покрівельного покриття включають: 
■  Підготовчі роботи: 

- ознайомлення з документами, що підтверджують належну якість виконання шарів 
несучої частини даху; 

-  перевірка якості основи під покрівлю; 
-  підготовка основи під покрівлю; 
-  підписання акту на прихованих робіт; 
-  організація робочого місця; 
-  установка згідно з проектом монтажних елементів і закладних деталей. 

■  Основні роботи: 
-  укладання одношарового покрівельного покриття з матеріалу LOGICROOF V-RP; 
-  укладання покрівельного матеріалу на примиканнях. 

■  Облаштування примикань : 
-  облаштування водостічних воронок; 
-  облаштування карнизного звису; 
-  облаштування примикань покрівлі до вертикальних поверхонь парапетів і стін; 
-  облаштування примикань покрівельного килима до труб, пучків труб, анкерам і 

тому подібне; 
-  облаштування деформаційних швів. 
 

6.1. Підготовчі роботи. 
6.1.1. Перевірка документів, що підтверджують належну якість виконання робіт по 

влаштуванню попередніх шарів конструкції даху. 
 
Перевірка якості основи під покрівлю 
6.1.2. Основою під покрівельний килим служать рівні поверхні: 

- армовані  цементно-піщані стяжки; 
- збірні стяжки завтовшки не менше 20 мм з плоских  азбоцементних листів, 

цементно-стружкових плит, СМЛ; 
- мінераловатних теплоізоляційних плит; 
- теплоізоляційних плит з екструзійного пінополістиролу;  
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Перевірка якості основи під покрівлю виконується відповідно до вимог Додатка №1. 
6.1.3.  Перевірити міцність основи. 
6.1.4.  Перевірити товщину основи. 
6.1.5.  Перевірити дотримання проектних ухилів. 
6.1.6.  Перевірити вологість основи. 
 

Підготовка основи під покрівлю 
6.1.7.  Вертикальні поверхні конструкцій, що виступають над дахом і зведених із штучних 

матеріалів (цегли, пінобетонних блоків та то що), слід обштукатурити цементно-
піщаним розчином М150 або обшити пресованими плоскими азбестоцементними 
листами (АЦЛ) або цементно-стружковими плитами (ЦСП) на висоту підйому 
додаткового водоізоляційного килима, але не менше чим на 300 мм 

6.1.8.  Усі шви в конструкціях з штучних матеріалів мають бути ретельно розшиті 
цементно-піщаним розчином М150. 

6.1.9.  У місцях примикання до стін, парапетів, вентиляційних шахт і інших виступаючих 
покрівельних конструкцій виконати похилі бортики під кутом 45°  і заввишки 100 мм 
з жорсткого утеплювача на основі мінеральної вати. 

6.1.10.  Очистити основу від пилу, бруду і сміття. 
6.1.11.  До облаштування гідроізоляційного килима приступають після здачі основи згідно 

складеного і підписаного акту на приховані роботи. 
Організація робочого місця 
6.1.12.  Схема організації робочого місця показана на рис. 6.1. 
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 1 - кран даховий; 2 - обгороджування краю покрівлі; 3 - піддон з рулонними 
покрівельними матеріалами; 4 - ручний візок; 5 - трап; 6 - водоприймальна 
воронка; 7 - відро з водою; 8 - вогнегасники; 9 - рулони покрівельних 
матеріалів;10 – автоматичний зварювальний пристрій; К1, К2 – покрівельники. 

Рисунок 6.1. Схема організації робочого місця 
 

Напрямок 
ухилу 
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6.2. Основні роботи.  
Укладання одношарового покрівельного покриття з матеріалу LOGICROOF V-RP. 

6.2.1.  При влаштуванні покрівельного килима із застосуванням LOGICROOF V-RP по 
основі з теплоізоляційних плит, для кріплення рулонів покрівельного матеріалу в 
основу з профільованого настилу використати телескопічні кріпильні елементи і 
свердло-кінцеві саморізи ТехноНІКОЛЬ Ø 4,8 мм (рис. 6.2) для профнастилу та 
гострокінцеві саморізи ТехноНІКОЛЬ Ø 4,8 мм для бетону або армованої цементно-
піщаної стяжки. 

6.2.2.  Телескопічні кріпильні елементи з радіусом фланця 25 мм встановлювати на 
відстані 35 мм від краю закріплюваного рулону. Саморіз повинен заходити в 
профнастил не менше ніж на 15 мм (рис. 6.3), а у бетон або армоване цементно-
піщане стягування не менше ніж на 45 мм. 

 
 

 
 

6.2.3. В процесі виконання покрівельних робіт забезпечити поздовжнє та торцеве 
нахльостування суміжних полотнищ 120 мм. Для підвищення надійності роботи і 
герметичності покрівлі в місці формування стикових Т-подібних швів здійснювати 
підрізування кута полотнища матеріалу, що знаходиться між верхнім і нижнім 
рулонами (рис. 6.4).  

 

Рисунок 6.3 Правила встановлення 
телескопічного кріплення.   

Рисунок 6.2 Телескопічний кріпильний елемент і 
свердло-кінцеві саморізи ТехноНІКОЛЬ.   
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6.2.4. Перед вкладанням покрівельного килима рекомендується зробити розмітку 

площини даху для забезпечення рівності зварювання рулонів, щоб уникнути 
зміщення рулонів в торцевих швах, зменшення витрат матеріалу. 

6.2.5.  Розкочування рулонів LOGICROOF V-RP здійснювати в одному напрямі. Можлива 
зміна напряму укладання при реалізації технології з облаштуванням збірної та 
водовідвідної смуг, єндови чи розжолобка. 

6.2.6.  При облаштуванні покрівлі по профлисту розкочування рулонів LOGICROOF V-RP 
слід здійснювати поперек ребер профільованого листа. 

6.2.7.  Укладання рулонного матеріалу слід розпочинати з нижчих ділянок, таких як 
водоприймальні воронки і карнизні звиси. 

6.2.8.  Порядок вкладання LOGICROOF V-RP для покрівель з внутрішнім водостоком 
(рис. 6.5) : 
- розташувати перше полотнище покрівельного матеріалу так, щоб його центр 

співпав з центром воронки, і закріпити рулон з одного торця; 
- розрівняти човгаючим рухом ніг та натягнути за допомогою широких 

плоскогубців рулон і закріпити його з другого торця; 
-  закріпити рулон в подовжніх швах з одного і з іншого боку полотнища. 

 

Підрізування 
кута полотнища 

Напрямок ухилу 
 

Торцевий напуск 
 

Бічний напуск  

 

Телескопічне 
кріплення 

 

Рисунок 6.4. Напуск полотнищ.  
 

120 мм 
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6.2.9.  Виконати укладання рулонів LOGICROOF V-RP, які знаходяться на одній лінії з 

першим полотнищем матеріалу. Порядок їх укладання наступний (рис. 6.6) : 
- розкотити рулон, приміряти його по площині, вирівняти, виставити всі необхідні 

напуски, у разі потреби здійснити підрізування; 
- закріпити рулон в тому торці, який в напуску з суміжним рулоном 

знаходитиметься під ним; 
- розрівняти човгаючим рухом ніг та натягнути за допомогою широких 

плоскогубців рулон і закріпити його з протилежного боку в поздовжньому шві (не 
менше 2 кріплень); 

-  закріпити рулон в подовжніх швах по усій довжині з одного та іншого боку; 
- здійснити підрізування кутів полотнищ і зварити торцеві шви за допомогою 

гарячого повітря спеціальним зварювальним устаткуванням. 

Рисунок 6.5. Укладання першого полотнища LOGICROOF V-RP в районі водоприймальної 
воронки. 
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6.2.10. Порядок укладання рулонів на основній площині (на схилах) покрівлі (рис. 6.7) : 

- розкотити рулон, приміряти його по площині, вирівняти, виставити всі необхідні 
напуски, у разі потреби здійснити підрізування; 

- закріпити рулон в тому торці, який в нахльостуванні з суміжним рулоном 
знаходитиметься під ним (під напуском); 

- розрівняти човгаючим рухом ніг та натягнути за допомогою широких плоскогубців 
рулон і закріпити його з протилежного боку в поздовжньому шві (не менше 2 
кріплень); 

- закріпити рулон в поздовжньому верхньому шві по усій довжині; 
- зварити бічний шов за допомогою гарячого повітря спеціальним зварювальним 

устаткуванням. 
 
 

Рисунок  6.6. Укладання рулонів LOGICROOF V-RP вздовж осі першого полотнища. 
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6.2.11. Для зварювання рядового покрівельного шва рекомендується застосовувати 
автоматичне зварювальне устаткування Leister Varimal V, ширина шва 40 мм або 
Herz Laron (230 В – 4600 Вт; 380 В -5700 Вт) з шириною шва 40 мм.  

6.2.12. Мінімальна ширина зварювального шва повинна складати не менше 30мм, згідно зі 
схемою стикового сполучення, наведеного на (рис. 6.8). 

 

Рисунок 6.7. Укладання рулонів LOGICROOF V-RP на основній площині (по схилах) 
покрівлі. 
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6.2.13. Основними параметрами зварювання автоматичним устаткуванням є наступне: 
− температура гарячого повітря на виході із сопла; 
− швидкість переміщення зварювального апарата; 
− сила повітряного потоку в разі можливості його регулювання; 
− притискне зусилля апарата. 

Цими ж параметрами слід керуватись і при застосуванні ручного устаткування. 
Схему процесу зварювання наведено на рис. 6.9. 

 

6.2.14. Ознакою якісного зварювального шва є наступне: 
− ширина не менше 30 мм; 
− когезійний розрив шва (оголення армувального шару на всю ширину склеєних 

елементів при розриві); 
− наявність глянцевого сліду шириною біля 1 см вздовж всього шва; 
− наявність незначного витоку речовини нижнього шару вздовж шва; 
− відсутність складок на шві; 
− відсутність ознак підгоряння матеріалу. 

 

Рисунок 6.8. Схема зварювального стикування полотнищ мембрани з 
механічним закріпленням до основи; перевірка ширини 
зварювального шва.. 

 

Рисунок 6.9. Зварювання автоматичним устаткуванням. 
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6.3. Облаштування примикань. 
Облаштування примикань до конструкцій і устаткування, що проходять через 
покрівельну мембрану чи виступають над нею, слід виконувати з додержанням 
вимог, вказаних в проекті, і конструктивного складу типових конструктивних рішень. 

6.3.1. Примикання покрівельного килима до водоприймальної воронки (рис. 6.10). 
У місці установки водоприймальних воронок на ділянці 500х500 мм по периметру 
воронки виконати пониження рівня покрівлі, підрізавши верхню плиту утеплювача. 
У нішу, що утворилася, встановити водоприймальну воронку і закріпити її до 
профільованого настилу за допомогою телескопічного кріплення (не менше 4 шт.). 
На фланець водоприймальної чаші укладають на поліуретановому герметику шар 
сполучення з LOGICROOF V-RP і притягують притискним фланцем до чаші за 
допомогою гвинтів. Основний килим  зварити з шаром сполучення.  
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - LOGICROOF V-RP; 2 – шар сполучення; 3 – лист з оцинкованої сталі завтовшки 1мм;       4 – 
само різ з шайбою; 5 – притискний фланець; 6 - поліуретановий герметик; 7 - листяуловлювач; 8 
– чаша водоприймальної воронки; 9 - термокабель; 10 – приймальна труба; 11 – утеплювач. 

Рисунок 6.10. Примикання покрівельного килима до водоприймальної воронки. 
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6.3.2. Злив через парапет (рис. 6.11). 
Злив через парапет влаштовують за допомогою переливної воронки з оцинкованої 
сталі. 

  

 

 
 
6.3.3. Примикання покрівельного килима до металевого підвісного жолоба (рис. 6.12). 

У місці примикання покрівлі до металевого підвісного жолоба встановити дерев'яні 
антисептовані бруски і закріпити їх до основи з профільованого настилу за 
допомогою саморізів; закріпити до них кронштейни, на які встановлюється 
металевий жолоб. Встановити відлив з оцинкованої сталі. Закріпити відлив до 
бруска в шаховому порядку з кроком 100 мм за допомогою саморізів. Після 
установки відливу приварити до нього основний шар покрівельного килима 
LOGICROOF V-RP. 

 

1 – сендвіч-панель; 2 - кутник з оцинкованої сталі завтовшки 1 мм кріпити до профлисту саморізами;    
3 – двостороння самоклеюча стрічка ТехноНІКОЛЬ; 4 - короб-воронка переливання з ПВХ; 5 - 
LOGICROOF V-RP; 6 – зварний шов 30 мм. 

Рисунок 6.11. Злив через парапет. 
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6.3.4. Примикання покрівельного килима до вертикальних поверхонь стін (рис. 6.13). 
Основний покрівельний килим завести на вертикальну поверхню на висоту 50-60 
мм. Механічно закріпити до вертикальної поверхні за допомогою круглого або 
овального тарілчастого кріплення з кроком 200 мм, або за допомогою алюмінієвої 
притискної рейки. З вертикальної на горизонтальну поверхню спускається 
мембрана. Ширина горизонтального напуску 150 мм. За допомогою вузького 
латунного ролика проварити перехід з вертикалі на горизонталь. Приварити ручним 
феном напуск на горизонтальну частину праворуч. Ширина шва не менше 30 мм. 
Кріплення верхньої кромки покрівельного килима на вертикальній поверхні 
здійснити за допомогою крайової рейки. Для збільшення надійності примикання 
встановити над крайовою рейкою фартух-відлив з оцинкованої сталі. 
При установці відливів з оцинкованої сталі необхідно дотримуватися наступних 
правил: 

− відливи кріпити універсальними саморізами із захисним покриттям, діаметром 4,8 - 
5,5 мм; 

− кріплення виконується з кроком 200-250 мм; 
− верхній край фартуха промазати поліуретановим герметиком ТехноНІКОЛЬ №70; 
− довжина одного фартуха не повинна перевищувати 2500 мм. Напуски в стиках                                                                                                                                                                                        

полотен фартухів рівні 50 мм. В напусках кріплення не встановлювати. 

1 - сендвічпанель; 2 - металевий підвісний жолоб; 3 - металева скоба; 4 - відливи з 
оцинкованої сталі (кріпити саморізами з кроком 100 мм); 5 зварний шов 30 мм ; 6 - 
профіль з оцинкованої сталі; 7 – двохстороння самоклеюча стрічка; 8 - дерев'яний 
антисептований брус; 9 – кутник з оцинкованої сталі товщиною 1 мм. 
 Рисунок 6.12.  Примикання покрівельного килима до металевого підвісного жолоба. 
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При закріплені краю покрівельного килима крайовою рейкою необхідно 
дотримуватися наступних правил: 

-   витримувати проміжок в 5-10 мм між краями сусідніх рейок (рис. 6.14);  
- кріплення робити універсальними саморізами з кроком 200 мм (у рейках пробиті 

отвори з кроком 100 мм, кріплення встановлюються через 1 отвір); 
- верхній відгин крайової рейки промазати поліуретановим герметиком 

ТехноНІКОЛЬ; 
- у місцях внутрішніх або зовнішніх кутів крайова рейка ріжеться; перше кріплення 

встановлюється на відстані 30-50 мм від кута, друге, - на відстані 100 мм, наступні 
з кроком 200 мм (рис. 6.15); 

 

1 - LOGICROOF V-SR; 2 – притискна рейка; 3 – зварний шов 30 мм; 4 - крайова рейка;  
5 – герметик поліуретановий ТехноНІКОЛЬ №70; 6 - сендвічпанель; 7 - двохстороння 
самоклеюча стрічка; 8 – смугова зварка; 9 – відлив з оцинкованої сталі. 
 

Рисунок 6.13. Примикання покрівельного килима до вертикальних поверхонь стін. 
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- у місцях зміни висоти покрівельного килима вертикальні краї матеріалу обрамити 
крайовою рейкою. Вертикально встановлену крайову рейку обробляють 
поліуретановим герметиком ТехноНІКОЛЬ з двох сторін (рис. 6.16); 

- при постановці крайової рейки на стіну з бетонних панелей розрізати рейку в 
місцях стиків панелей і забезпечити проміжок між частинами крайової рейки 
завширшки шва. Місце шва додатково прикривається фартухом з оцинкованої 
сталі; кріплення фартуха до стіни робиться з одного боку шва (рис. 6.17). 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 6.14. Проміжок між краями 
сусідніх рейок 

Рисунок 6.15. Установка крайової 
рейки на куту 

Рисунок 6.16. Обрамлення місць зміни 
висоти покрівельного 
килиму крайовою рейкою  

Рисунок 6.17. Крайова рейка на стіні із 
бетонних плит 
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6.3.5. Примикання покрівельного килима до труби  (рис. 6.18). 
Вирізати кільце з неармованої мембрани із зовнішнім діаметром на 200 мм більше 
труби. При цьому внутрішній діаметр повинен бути на 50 мм менше діаметра труби. 
Ручним феном розігріти внутрішню окружність кільця на ширину сопла 40 мм. 
Розм’якшений матеріал розтягнути руками поки не вийде бортик висотою 20 мм. 
Поки не охолонула мембрана, заготівку із зусиллям натягнути на трубу до 
горизонтальної поверхні. З неармованої мембрани вирізати заготівку прямокутної 
форми, де висота дорівнює бажаній висоті гідроізоляції, а довжина дорівнює 
довжині окружності труби плюс 40 мм для шва. Проварити циліндричну частину. 
Прогріваючи торець циліндру за допомогою ручного фена, розтягти його до 
утворення бортика висотою 20 мм. Підготовлений циліндричний елемент із 
мембрани натягнути на трубу, що ізолюється. Приварити циліндр до кільця, а 
кільце до основного покрівельного килиму. Верхню частину обжати металевим 
хомутом і залити поліуретановим герметиком. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1 – зварний шов 30 мм; 2 - телескопічний елемент кріплення ТехноНІКОЛЬ; 3 – 
двостороння самоклеюча стрічка; 4 - труба; 5 – LOGICROOF V-SR; 6 - зварний шов 
20 мм; 7 - герметик поліуретановий ТехноНІКОЛЬ №70; 8 - обтискний  металевий 
хомут; 9 – клей контактний (при h>400 мм). 

 

Рисунок 6.18. Примикання покрівельного килима до труби. 
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6.3.6. Покрівельний аератор (рис. 6.19). 
У місці установки аератора в покрівельному килимі прорізають отвір, що відповідає 
діаметру труби аератора. 
Аератор кріпиться до основи телескопічними кріпленнями - 4 шт. на 1 елемент. 
Наступна послідовність робіт відповідає виконанню робіт по примиканню 
покрівельного килима до труби (п. 6.3.5).   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – зварний шов 30 мм; 2 - флюгерка; 3 – герметик поліуретановий ТехноНІКОЛЬ №70; 4 - обтискний  
металевий хомут; 5 – LOGICROOF V-SR; 6 - зварний шов 20 мм; 7 - телескопічний елемент 
кріплення ТехноНІКОЛЬ. 

Рисунок 6.19. Покрівельний аератор (флюгерка). 
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6.3.7. Деформаційний шов. (рис. 6.20). 

 

 
 
6.3.8. Деформаційний шов з теплоізоляції. (рис. 6.21). 

 

  
 

1 - притискна планка ТехноНІКОЛЬ; 2 - LOGICROOF V-SR; 3 – зварний шов 30 мм; 4 - зварний 
шов 20 мм; 5 – мінераловатний утеплювач обгорнутий пароізоляційним матеріалом; 6 – короб із 
оцинкованої сталі; 7 - ЦСП або АЦЛ; 8 – компенсатор із оцинкованої сталі закріпити саморізами з 
кроком 600 мм; 9 – покрівельні саморізи з ЕПДМ прокладкою; 10 – дерев’яний антисептований брус; 
11 – фартухи-відкрилки із оцинкованої сталі; 12 – смуга мембрани LOGICROOF V-SR 130 мм.    

1 - зварний шов 30 мм; 2 - мінераловатний утеплювач завтовшки 100 мм; 3 - дерев’яний 
антисептований брус; 4 – пароізоляція для фіксації вкладеного утеплювача; 5 – стискуваний  
утеплювач; 6 - компенсатор із оцинкованої сталі закріпити саморізами з кроком 600 мм; 7 – 
мембрани LOGICROOF V-SR. 

Рисунок 6.20. Деформаційний по площі покриття шов.  

Рисунок 6.21. Деформаційний шов по площі покриття.  
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6.3.9. Спрощена конструкція деформаційного шва (рис. 6.22).  

 

 
 
6.3.10. Пішохідна доріжка. 

Пішохідні доріжки (рис. 6.23) виконуються із спеціального полімерного матеріалу з 
нековзким верхнім шаром і контрастним кольором, який поставляється в рулонах. 
Під пішохідну доріжку укладається жорстка підкладка для перерозподілу 
навантажень, що особливо важливо при застосуванні мінераловатного 
утеплювача. В місцях виходів на покрівлю слід застосовувати утеплювач із 
екструзійного пінополістиролу ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON PROF розміром 2х2 м. 
Жорстку підкладку, як правило, слід виконувати із OSB-3 фанери. 

 

 

1 - зварний шов 30 мм; 2 - телескопічний елемент кріплення ТехноНІКОЛЬ; 3 – смуга з оцинкованої 
сталі товщиною 1 мм; 4 - мембрани LOGICROOF V-SR. 

1 - зварний шов 30 мм; 2 - OSB-3 фанера; 3 – захисний шар – геотекстиль голкопробивний, не 
менше 350 кг/м²; 4 - пішохідна доріжка LOGIROOF. 

Рисунок 6.22. Деформаційний шов по площі покриття. 

Рисунок 6.23. Пішохідна доріжка. 
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Альтернативним варіантом є застосування пішохідної доріжки LOGICROOF 
Walkway Puzzle (див. рис. 6.24) з високоякісного ПВХ із спеціальною 
антиковзаючою рискою на лицьовій стороні та каналами для відводу води. 
Стабілізована проти впливу УФ, забезпечує ефективний розподіл пішохідних 
навантажень на полімерну покрівлю без використання додаткових жорстких шарів, 
має високу стійкість до механічних пошкоджень і високу міцність на розрив, 
залишається гнучкою при негативних температурах, відмінно зварюється з 
мембранами з ПВХ. 

 

 
 

7. Контроль якості і прийняття робіт. 
7.1. Підготовчі роботи. 
7.1.1.  Контроль якості основи під укладання покрівельних матеріалів покладається на 

майстра або бригадира. 
7.2. Основні роботи. 
7.2.1. На об'єкті заводиться «Журнал виробництва робіт», в якому щодня фіксуються : 

-  дата виконання роботи; 
-  умови виконання  робіт в цілому (погодні) та на окремих захватках; 
-  результати систематичного контролю якості робіт. 

7.2.2.  В процесі підготовки і виконання покрівельних робіт перевіряють: 
-  наявність необхідних матеріалів і добірних елементів; відповідність їх вимогам 

діючих технічних вимог; 
-  готовність окремих конструктивних елементів покриття для виконання 

покрівельних робіт; 
- стан і комплектність необхідного обладнання і інструментів; 

1 - Готовий елемент LOGICROOF WalkwayPuzzle. 

Рисунок 6.24. Пішохідна доріжка. 
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-  правильність виконання усіх примикань до конструкцій, що виступають; 
-  відповідність складу покрівельного килима вказівкам проекту; 
- наявність необхідних умов якісного виконання робіт. 

7.2.3. Виявлені при огляді шарів дефекти або відхилення від проекту мають бути 
виправлені до початку робіт по укладанню шарів покрівлі, що розміщені вище. 

7.2.4. Приймання закінченої покрівлі супроводжується оглядом стану її поверхні, 
особливо біля воронок, в лотках і місцях примикань до конструкцій, що виступають. 

7.2.5. При прийманні виконаних робіт складають наступні акти прихованих робіт : 
-  підготовка основи (міцність, рівність поверхні і похил); 
-  ґрунтування основи; 
-  облаштування шарів посилення; 
-  облаштування покрівельного килима при подальшому закритті його баластом 

або іншими захисними шарами. 
7.2.6.  В ході остаточного приймання покрівлі пред'являються наступні документи: 

-  паспорти на застосовані матеріали; 
-  дані про результати лабораторних випробувань матеріалів; 
-  журнали виробництва робіт по облаштуванню покрівлі; 
-  виконавчі креслення покриття і покрівлі; 
-  акти проміжного приймання виконаних робіт. 
Вимоги до якості покрівельних робіт і склад післяопераційного контролю при 
виконанні робіт по облаштуванню покрівельного килима приведений в Додатку 3. 
 

8. Охорона праці і техніка безпеки. 
8.1. Загальні положення. 
8.1.1. Виробництво робіт по облаштуванню покрівельних покриттів із застосуванням 

рулонних бітумних і бітумно-полімерних матеріалів, що наплавляються, повинні 
проводитися відповідно до вимог: 
- ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництв. Основні 

положення»; 
- ДБН В. 2.6-14-97 «Конструкції будинків i споруд. Покриття будинків i споруд»; 
- ДБН В.1.1.7–2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»; 
- ДБН В.2.2-9-99 «Громадські будинки і споруди. Основні положення»; 
- ДСТУ 3675-98 «Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні 

вимоги та методи випробувань»; 
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- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожежна безпека. Загальні вимоги»; 
- НАПБ А.01.001–2013 «Правила пожежної безпеки в Україні». 

8.1.2. До робіт по влаштуванню і ремонту покрівель допускаються чоловіки, віком від 21, 
що пройшли попередній і періодичний медичні огляди; професійну підготовку; 
вступний інструктаж по безпеці праці, пожежній і електробезпеці; що мають наряд - 
допуск. 

8.1.3.  Проведення інструктажу має бути відмічене в спеціальному журналі підписом осіб, 
що інструктуються. Журнал повинен зберігатися у особи, відповідальної за 
проведення робіт на об'єкті або у будівельній (ремонтній) організації. 

8.1.4.  Особи, що виконують роботи із застосуванням спеціального устаткування, повинні 
проходити навчання по програмах пожежно-технічного мінімуму в обов'язковому 
порядку із здачею заліків (іспитів). 

8.1.5.  Стороннім особам забороняється знаходитися в робочій зоні під час виконання 
робіт по облаштуванню покрівлі. 

8.1.6.  Роботи по укладанню усіх елементів покриття повинні робитися тільки при 
використанні засобів індивідуального захисту. 

8.1.7.  Перед початком роботи покрівельник повинен надіти спецодяг і переконатися в 
його справності. Взуття має бути таким, що не ковзає. Запобіжні пристосування 
(пояс, страховий мотузок, ходові містки, переносні драбини і тому подібне) мають 
бути своєчасно випробувані і мати бирки. 

8.1.8.  Допуск робітників до виконання покрівельних робіт дозволяється після огляду 
виконробом або майстром спільно з бригадиром основи, парапету і визначення, 
при необхідності, місць і способів надійного закріплення страхувальних 
пристосувань. 

8.1.9.  Необхідно отримати у майстра, керівника робіт інструктаж про безпечні методи, 
прийоми і послідовність виконання майбутньої роботи. 

8.1.10.  Перед початком роботи покрівельникам необхідно підготувати робочі місця, 
прибрати непотрібні матеріали, очистити усі проходи від сміття і бруду. 

8.1.11.  Переконатися в надійності рихтувань, а на плоскій покрівлі, тимчасових 
обгороджувань. Перевірити захищеність місць роботи внизу будівлі. Закріпити усі 
матеріали на даху. 

8.1.12.  Зовнішнім оглядом перевірити справність балонів, пальників, рукавів, надійність їх 
кріплення (кріпити рукави тільки металевими хомутами), справність редукторів, 
манометрів.  
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8.1.13.  При роботі на схилах з похилом більше 20° і при облаштуванні карнизів покрівлі з 
будь-яким ухилом покрівельник зобов'язаний користуватися запобіжним поясом і 
мотузком, міцно прив'язаним до стійких конструкцій будівлі. Місця закріплення 
повинні вказати майстер або виконроб. 

8.1.14.  Роботи, що виконуються на відстані менше 2-х м від межі перепаду висот рівного 
або більше 3 м, слід виконувати тільки після установки тимчасових або постійних 
захисних огороджень. За відсутності цих огороджень роботи слід виконувати із 
застосуванням запобіжного пояса, при цьому місця закріплення карабіна 
запобіжного пояса мають бути вказані в проекті виробництва робіт. 

8.1.15.  Зона можливого падіння згори матеріалів, інструментів і сміття з будівлі, на якій 
виконуються покрівельні роботи, має бути захищена. На огородженні небезпечної 
зони вивішують попереджувальні написи. 

8.1.16.  Робочі місця мають бути вільними від сторонніх предметів, будівельного сміття і 
зайвих будівельних матеріалів. 

8.1.17.  Розміщувати на даху матеріали допускається тільки в місцях, передбачених 
проектом виробництва робіт, із вжиттям заходів проти їх падіння, у тому числі від 
дії вітру. 

8.1.18.  При складуванні на покрівлі штучних матеріалів, інструменту вжити заходи проти 
їх сповзання по схилу і здування вітром. Розміщувати на даху матеріали 
допускається тільки в місцях, передбачених проектом виробництва робіт. 

8.1.19.  На робочих місцях запас матеріалів не повинен перевищувати змінної потреби. 
8.1.20.  Застосування матеріалів, що не мають вказівок по інструкції з техніки безпеки і 

пожежної безпеки, не допускається. 
8.1.21.  Інструменти необхідно забирати з покрівлі по закінченні кожної зміни. 
8.1.22.  Під час перерв в роботі технологічні пристосування, інструмент, матеріали і інші 

дрібні предмети, що знаходяться на робочому місці, мають бути закріплені або 
прибрані з даху. 

8.1.23.  Після закінчення роботи або зміни забороняється залишати на даху матеріали, 
інструмент або пристосування щоб уникнути нещасного випадку. Громіздкі 
пристосування мають бути надійно закріплені. 

8.1.24.  Після закінчення робіт з електроустаткуванням переносні точки живлення 
відключають від джерел живлення і прибирають в закрите приміщення або, 
накривають чохлом з водонепроникного матеріалу. 

8.1.25.  Виконання робіт на покрівлі під час ожеледі, туману, що виключає видимість в 
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межах фронту робіт, грози і вітру з швидкістю 15 м/с і більше не допускаються. 
8.1.26.  Робітники, зайняті на влаштуванні і ремонті рулонних покрівель, мають бути 

забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями. 
8.1.27.  Скидати з покрівлі матеріал і інструмент забороняється. Щоб уникнути падіння з 

покрівлі на людей будь-яких предметів встановлюються запобіжні козирки над 
проходами, зовнішніми дверима. Зона можливого падіння предметів захищається, 
вивішується плакат «Прохід заборонений». 

8.1.28.  Піднімати матеріали слід засобами механізації. Покрівельні матеріали при підйомі 
потрібно укладати в спеціальну тару для запобігання випаданню. 

8.1.29.  Підготовку, обрізку і вигинання сталевих оцинкованих листів для парапетів, звисів і 
ін. виконувати внизу у визначеному місці на верстаку. Допускається виконувати ці 
роботи в горищному приміщенні за наявності достатнього освітлення. Для різання 
листів слід застосовувати ножиці, що мають спеціальні кільця або цапфи. 

8.1.30.  Елементи і деталі покрівлі (у тому числі компенсатори до швів, захисні фартухи, 
ланки водостічних труб, зливи, звиси і тому подібне), слід подавати на робочі місця 
в уже заготовленому вигляді. Заготівля вказаних елементів і деталей 
безпосередньо на даху не допускається. 

8.1.31.  Приймальний майданчик на даху по периметру повинен мати міцне огородження 
заввишки 1 м і бортову дошку висотою не менше 150 мм. 

8.1.32.  При виконанні робіт на плоских дахах, що не мають постійного огородження 
(парапетних грат і т.п.), необхідно встановлювати тимчасові огородження заввишки 
не менше 1,1 м з бортовою дошкою. 

8.1.33.  Тимчасові огородження слід встановлювати: 
-  по периметру ділянки виробництва робіт; 
-  на ділянках даху, де встановлені бітумоварочні котли і бітумні насоси. 

8.1.34.  Роботи по влаштуванню тепло- і гідроізоляції покриттів допускається робити при 
температурі зовнішнього повітря до - 20°С і за відсутності снігопаду, ожеледі і 
дощу. 

8.1.35.  Місця виробництва покрівельних робіт мають бути забезпечені не менше чим 
двома евакуаційними виходами (сходами), а також первинними засобами 
пожежогасіння відповідно до «Правила пожежної безпеки в Україні». 

8.1.36.  До початку виконання робіт на покриттях мають бути виконані усі передбачені 
проектом огородження і виходи на покриття будівель (зі сходових клітин, по 
зовнішніх сходах). 
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8.1.37.  Протипожежні двері і люки виходів на покриття мають бути справні і при 
проведенні робіт закриті. Замикати їх на замки забороняється. 

8.1.38.  Проходи і підступи до евакуаційних виходів і стаціонарних пожежних сходів мають 
бути завжди вільними. 

8.1.39.  Не слід допускати контакту покрівельних матеріалів з розчинниками, нафтою, 
олією, тваринним жиром і т.п. 

8.1.40.  Суміші для герметизації повинні зберігатися в герметично закритій тарі з 
дотриманням правил зберігання легкозаймистих матеріалів. Порожню тару з-під 
цих матеріалів слід зберігати на спеціально відведеному майданчику, віддаленому 
від місця роботи. 

8.1.41.  Покрівельні матеріали, горючий утеплювач і інші горючі речовини і матеріали, що 
використовуються при роботі, необхідно зберігати поза будівлею, що будується 
або ремонтується. В споруді, що окремо стоїть, або на спеціальному майданчику 
на відстані не менше 18 м від будівель, що будуються, тимчасових споруд і 
складів. 

8.1.42.  Після закінчення робочої зміни не дозволяється залишати невикористаний 
горючий утеплювач і покрівельні рулонні матеріали в будівлі або на покриттях, чи в 
протипожежних розривах. 

8.2. Протипожежні вимоги. 
8.2.1.  На об'єкті має бути визначена особа, відповідальна за збереження і готовність до 

дії первинних засобів пожежогасіння. 
8.2.2.  На проведення усіх видів робіт з матеріалами, що наплавляються, із 

застосуванням горючих утеплювачів керівник об'єкту зобов'язаний оформити 
наряд-допуск. 

8.2.3.  У наряді-допуску має бути вказане місце, технологічна послідовність, способи 
виробництва, конкретні протипожежні заходи, відповідальні особи і термін його дії. 

8.2.4.  Місце виконання робіт має бути забезпечене такими засобами пожежогасіння і 
медичної допомоги : 
− вогнегасник з розрахунку на 500 м² покрівлі, не менше ……........................... 2 шт. 
− азбестове полотно …..…….................................................................................. 3 м² 
− аптечка з набором медикаментів ……................................................................1 шт. 
− відро з водою.…................................................................................................... 1 шт. 

8.2.5. Підбір вогнегасників робиться згідно ДСТУ 3675-98 «Пожежна техніка. 
Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань». 
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8.2.6.  Вогнегасники повинні завжди бути в справному стані, періодично оглядатися, 
перевірятися і своєчасно перезаряджатися. 

8.2.7.  Використання первинних засобів пожежогасіння для господарських і інших потреб, 
не пов'язаних з гасінням пожежі, не допускається. 

8.2.8.  Усі працівники повинні уміти користуватися первинними засобами пожежогасіння і 
дотримуватися вимог ГОСТ 12.1.004-91 «Пожежна безпека. Загальні вимоги». 

8.2.9.  У місцях виконання покрівельних робіт, а також біля устаткування, що має 
підвищену пожежну небезпеку, слід вивішувати стандартні знаки (таблички) 
пожежної безпеки. 

8.2.10.  До початку виконання робіт повинні прийматися заходи по запобіганню поширення 
пожежі через отвори в стінах і перекриттях: герметизація стиків внутрішніх і 
зовнішніх стін, міжповерхових перекриттів, ущільнення в місцях проходу 
інженерних комунікацій із забезпеченням необхідних меж вогнестійкості. 

8.2.11.  На покриттях мають бути виконані усі передбачені проектом огородження і виходи 
на покриття будівель зі сходових клітин, по зовнішніх сходах. 

8.2.12.  Протипожежні двері і люки виходів на покриття мають бути справні і при 
проведенні робіт закриті. Замикати їх на замки забороняється. 

8.2.13.  Проходи і підступи до евакуаційних виходів і стаціонарних пожежних сходів мають 
бути завжди вільними. 

8.2.14.  Укладання горючого утеплювача і облаштування покрівлі з матеріалів, що 
наплавляються, слід робити ділянками не більше 500 м2.. При цьому укладання 
покрівлі слід вести на ділянці, розташованій не ближче 5 м від ділянки покриття з 
горючим утеплювачем без цементно-піщаної стяжки. 

8.2.15.  При зберіганні на відкритих майданчиках покрівельних матеріалів, що 
наплавляється, бітуму, горючих утеплювачів і інших горючих будівельних 
матеріалів, а також устаткування і вантажів в горючій упаковці вони повинні 
розміщуватися в штабелях або групами площею не більше 100 м2.. Розрив між 
штабелями (групами) і від них до будівель, що будуються або підсобних споруд 
слід приймати не менше 24 м. 

8.2.16.  Після закінчення робочої зміни не дозволяється залишати покрівельні рулонні 
матеріали, горючий утеплювач, газові балони і інші горючі і вибухонебезпечні 
речовини і матеріали усередині або на покриттях будівель, а також в 
протипожежних розривах. 

8.2.17.  Покрівельний матеріал, горючий утеплювач і інші горючі речовини і матеріали, 
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використовувані при роботі, необхідно зберігати поза будівлею, що будується або 
ремонтується. В окремій споруді, або на спеціальному майданчику на відстані не 
менше 18 м від будівель, що будуються, тимчасових споруд і складів. 

8.2.18.  Суміші і розчинники, випари яких містять нафтові дистиляти є вогненебезпечними 
матеріалами. Не допускається вдихання їх пари, паління і виконання покрівельних 
робіт поблизу вогню або на закритих і не вентильованих ділянках. У разі загоряння 
цих матеріалів необхідно використати (при гасінні вогню) порошковий вогнегасник і 
пісок. Водою користуватися забороняється. 

8.2.19. На покрівлі в місцях проведення покрівельних робіт допускається зберігати не 
більше потреб однієї зміни витратних (покрівельних) матеріалів. Запас матеріалів 
повинен знаходитися на відстані не менше 5 м від межі зони виконання робіт. 

8.3.  Вимоги безпеки при роботі з даховими кранами. 
8.3.1.  Крани малої вантажопідйомності, що використовуються для подання матеріалів 

при облаштуванні покрівель, встановлюються і експлуатуються відповідно до 
заводської інструкції (паспортом) заводу-виробника і інструкції по охороні праці 
машиніста дахового крану. 

8.3.2.  Робітники, що обслуговують крани, мають бути атестовані на знання пристрою і 
безпечної експлуатації крану, а також пройти навчання по охороні праці для 
стропальників і обслуговуючих вантажопідйомних машин, керовані з кабіни або з 
пульта управління. 

8.3.3.  Робітники (покрівельники), зайняті на навантажувально-розвантажувальних 
роботах, повинні пройти інструктаж по безпеці праці і пожежній безпеці. 

8.3.4.  ІТР, майстри, керівники робіт повинні пройти перевірку знань вимог по безпеці 
праці, знати технологічний процес, пристрій і експлуатацію підйомно-транспортного 
устаткування, пожежної безпеки і виробничої санітарії відповідно до їх посадових 
обов'язків. 

8.3.5.  Особи, допущені до самостійної роботи (вантажники, покрівельники, машиністи), 
мають бути навчені і атестовані на знання безпечного виконання робіт і 
проінструктовані по усіх видах виконуваних робіт. 

8.3.6.  Роботи по переміщенню вантажу на висоту повинні проводитися під керівництвом 
майстра. 

8.3.7.  Піднімати матеріали слід тільки засобами механізації. Покрівельні матеріали при їх 
підйомі слід укладати в спеціальну тару, що запобігає їх випадання. 

8.3.8.  Приймальний майданчик на покрівлі по периметру повинен мати міцне 
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обгороджування заввишки 1,1 м і бортову дошку шириною не менше 150 мм. 
8.3.9.  Риштування мають бути інвентарними і виготовлені по типових проектах. 
8.3.10.  Машиніст дахового крану повинен постійно перевіряти правильність і повноту 

завантаження контрвантажу, бути ознайомлений з небезпечними і шкідливими 
виробничими чинниками, що діють на працюючого. Це такі чинники як небезпека 
отримання травм, можливість поразки електричним струмом, падіння з висоти 
вантажу, що піднімається, та ін. 

8.3.11.  Машиніст дахового крану забезпечується спецодягом, спецвзуттям і засобами 
індивідуального захисту. 

8.3.12.  Перед початком роботи машиніст дахового крану повинен перевірити: 
-  освітлення; 
-  технічну справність крану; 
-  надійність кріплення усіх елементів конструкцій; 
-  заземлення відповідно до «Правил облаштування електроустановок»; 
-  горизонтальність установки крану; 
-  наявність огороджень в робочій зоні підйому крану; 
-  справність пульта управління; 
-  справність вантажозахватного пристосування, крюка, тари і тросів; 
-  справність обмежувача висоти підйому крюка; 
-  правильність і повноту завантаження контрвантажу для уникнення перекидання 

крану; 
-  наявність схем стропування вантажів. 

8.3.13.  Установку крану робити так, щоб вантаж при підйомі не міг зачепитися за частини 
будівлі, що виступають. 

8.3.14.  Після монтажу кран має бути підданий динамічним випробуванням з 
перевантаженням в 10 % і статичним випробуванням з перевантаженням в 25 %, 
про що складається відповідний акт. 

8.3.15.  Піднімання і спуск вантажів слід робити тільки у вертикальному положенні без 
підтягування і ривків. Вантаж, що піднімається, повинен утримуватися від 
обертання і розгойдування. Кранівник і майстер повинні стежити за тим, щоб маса 
вантажу не перевищувала вантажопідйомність дахового крану. 

8.3.16.  Під час роботи машиніст і покрівельник повинні підготувати матеріал для підйому 
(відповідно до схеми укладання і стропування); загальна маса не повинна 
перевищувати вантажопідйомність крану, перевірити надійність закріплення 
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вантажу. 
8.3.17.  Підійняти вантаж на висоту 200-300 мм, щоб переконатися в правильності 

закріплення і надійності гальм, при підйомі вантажу стежити за правильним 
укладанням вантажного троса. 

8.3.18.  Перед початком підйому вантажу машиніст крану повинен попередити робітників, 
обслуговуючих кран, про необхідність їх виходу з небезпечної зони і до тих пір, 
поки вони знаходяться в небезпечній зоні, не здійснювати підйом вантажу. 

8.3.19.  Підйом вантажу робити плавно, без ривків, не допускаючи різкого гальмування, а 
також перемикання електродвигуна з прямого ходу на зворотний без витримки в 
нейтральному положенні. Недотримання цього правила може привести до обриву 
троса, поломки якої-небудь частини крану або зриву вантажу. 

8.3.20. Під час роботи крану машиніст не повинен: 
-  здійснювати очищення і змазування механізмів крану; 
-  залишати вантаж на вазі під час переривів в роботі; 
-  робити який-небудь ремонт або регулювання гальм; 
-  надівати трос, що зіскочив, на ролики направляючого блоку; 
-  допускати підняття вантажу на відтяжку, опускати і переміщати над людьми; 
-  піднімати людей; стежити за надійністю кріплення каретки пересування; 
-  поправляти трос, що нерівномірно намотується на барабан, рукою, гачком, 

палицею або дошкою; бути біля натягнутого троса, допускати присутність біля 
нього людей. 

8.3.21.  У разі виникнення несправностей крану роботу слід призупинити, опустити вантаж, 
ослабити натягнення троса і тільки після цього усунути несправність. 

8.3.22.  Роботу дахового крану слід зупинити: якщо відсутня або несправна кришка на 
пульті управління і є доступ до струмопровідних частин електроустаткування; при 
появі шуму, гуркоту, запаху гару, різких ривків і поштовхів, а також при 
несправності обмежувача висоти підйому крюка; при несправності 
електроустаткування, гальма, вантажного троса, тари, недостатньої маси 
контрвантажу. 

8.3.23.  Якщо при підйомі вантажу припинилося подання електроенергії, необхідно 
обережно і плавно опустити вантаж вниз, користуючись ручним гальмом. Не 
робити різке гальмування, оскільки в результаті цього може зламатися опора, на 
якій укріплений блок. 

8.3.24.  Після закінчення роботи машиніст зобов'язаний опустити вантажозахватні 
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пристосування і тару вниз. 
 Вимкнути електроживлення дахового крану і закрити шафу пульта управління на замок, 
оглянути усі вузли крану, знімні вантажозахватні пристосування та тару і про виявлені 
недоліки повідомити керівника робіт або особу, відповідальну за справний стан крану. 
 
9. Потреба в матеріально-технічних ресурсах. 
9.1.  Перелік технологічного оснащення, інструменту, інвентарю і пристосувань 

приведений в Додатку 4 до цього документу. 
9.2.  Норми витрати матеріалів для облаштування одношарового покрівельного килима 

приведені в Додатку 5. 
9.3.  Форма для складання відомості потреби в матеріалах, виробах і конструкціях 

приведена в таблиці 9.1. 
Таблиця 9.1. Відомість потреби в матеріалах, виробах і конструкціях. 

№ Найменування матеріалів Обґрунтування 
норми витрати 

Од. 
виміру 

Норма 
витрати Кількість 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

 
10. Техніко-економічні показники. 
10.1.  Калькуляція витрат праці. 
10.1.1.  Норми витрат праці для облаштування одношарового покрівельного килима 

приведені в Додатку 6. 
10.1.2.  Форма для складання калькуляції витрат праці для облаштування одношарового 

покрівельного килима приведені в таблиці 10.1. 
Таблиця 10.1. Калькуляція витрат праці 

№ Обґрунтування Найменування робіт Од. 
вим. 

Об'єм 
робіт 

Норма часу 
на од. вим., 

 люд.-г 
(маш.-г) 

Склад 
ланки 

Витрати 
праці 
люд.-г 

(маш.-г) 

1 
       

2 
       

3 
       

4 
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Додаток 2. Фізико-механічних характеристик покрівельних матеріалів 

 

 
LOGICROOF 

V-RP 
LOGICROOF 
V-RP ARCTIC 

LOGICROOF 
V-SR 

LOGICROOF 
T-SL 

Тип  полімеру ПВХ ПВХ ПВХ ПВХ 

Тип основи поліестер поліестер без 
армування 

без 
армування 

Товщина*,мм 1,2 (1,5;2,0) 1,2 (1,5;2,0) 1,5 1,5 (2,0) 
Міцність при максимальному 
напруженні**, МПа >20  >20 >15 >15 

Відносне видовження при 
розриві**, % 120   125 305 404 

Водопоглинання* за масою не 
більше**, % 0,2 0,2 0,1 0 

Гнучкість на брусі*      5 мм**, °С -45  -55 -45 -45 

Опір статичному 
продавлюванню**, 250Н х 24 ч Витримує випробування на водонепроникність 

Пожежна класифікація*** Г1, В2, РП1 Г1, В2, РП1 Г4 Г1, В3, РП2 
 
*   -  Дані наведені для товщини, зазначеної без дужок 
**  -  Методика випробувань за ДСТУ Б В.2.7-83-99 (ГОСТ 2678-94). 
*** -  Методика випробувань згідно з ДСТУ Б В.2.7-70-98 (ГОСТ 30444-97). 
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Додаток 4. Перелік технологічного оснащення, інструментів, інвентарю і пристосувань 

№ 
Найменування 

машин, механізмів 
 і устаткування 

Тип, марка, ГОСТ Технічні 
характеристики Призначення 

Кількість на 
ланку 

(бригаду) 

1 
Автоматичне 
зварювальне 
обладнання 

Leister Varimat V, 
Herz Laron 

230 В – 4600 Вт; 
380 В – 5700 Вт 

Зварювання 
покрівельних 
мембран 

2 шт. 

2 
Напівавтоматичне 
зварювальне 
обладнання 

Leister Triac Drive  
Зварювання 
покрівельних 
мембран 

2 шт. 

3 
Ручні зварювальні 
апарати з комплек-
том насадок 

Leister Triac S, 
Leister Triac PID, 
Herz Rion,  
Herz Eron 

 
Зварювання 
покрівельних 
мембран 

3 шт. 

4 
Силіконові чи 
тефлонові прико-
чувальні ролики  

 40 і 30 мм 
Притискання 
зварювальних  
швів 

3 комплекти 

5 Вузький латунний 
ролик   

Притискання 
зварювальних  
швів 

3 комплекти 

6 
Інструменти для 
контролювання 
якості шва 

Шліцьова викрутка, 
металева черкалка  Контроль  якості 

шва 3 комплекти 

7 Ножиці для 
розрізки мембрани 

 
 Різання матеріалів 3 шт. 

8 
Ножиці по 
тонколистовому 
металу 

  
Різання матеріалів 3 шт. 

9 Установка 
компресорна СО- 243-1 

Маса 132 кг, 
витрата повітря 0,5 
м3/мін 

Подача стиснутого 
повітря 1 шт. 

10 Шуруповерт 
  Кріплення 

матеріалу 2 шт. 

11 Захват розкочувач   Маса 0,3 кг Розкочування 
рулону 1 шт. 

12 
Пасатижі для 
натягування 
мембран 

  
Натягування 
мембран 1 шт. 

13 Ніж покрівельний ГОСТ 18975-73  Різання матеріалів 1 шт. 

14 Шпатель шкрябань ТУ 22-3059-74   2 шт. 

15 
Плоска викрутка з 
закругленими 
краями 

  Перевірка 
герметичності 
покрівлі 

1 шт. 

16 Кран даховий ПС 320 та інші 
аналоги 

Вантажопідйомність 
- 320 кг Підйом матеріалів 1 шт. 
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17 Строп на 4-и вітки  Вантажопідйом-
ність 10 т 

Підйом 
покрівельних 
матеріалів на дах 

1 шт. 

18 Візок для підвозу 
матеріалів РЧ 1688.00.000 Маса 17 кг Підвіз матеріалів 1 шт. 

19 
Піддон для 
рулонних 
покрівельних 
матеріалів 

ПС-0,5И Маса 76 кг Подача рулонів на 
дах 1 шт. 

Засоби індивідуального захисту 

20 Запобіжний пояс ГОСТ Р 50849-96* 
 Захист робітників 

від падіння 4 шт. 

21 Захисна каска ГОСТ 12.4.087-84  Захист голови 6 шт. 

22 Захисні окуляри ГОСТ 12.4.001-80  Захист очей 4 шт. 

23 Рукавиці ГОСТ 12.4.010-75*  Захист рук 4 шт. 

24 Спецвзуття ГОСТ 5375-79*  Захист ніг 4 шт. 

Засоби колективного захисту 

25 Кошма проти-
пожежна азбестова  Розміри: 

1500х2000х2, 42 мм Гасіння вогню 1 шт. 

26 Вогнегасник 
вуглекислотний ОУ- 2 

 
Гасіння незначних 
вогнищ займання 2 шт. 

27 Аптечка з набором 
медикаментів ГОСТ 23267-78* 

 
Надання першої 
невідкладної 
допомоги 

4 шт. 

28 Комплект знаків по 
техніці безпеки 

  Забезпечення 
вимог техніки 
безпеки 

1 шт. 

Вимірювальні інструменти 

29 Рулетка ГОСТ 7502-98  Виміри 1 шт. 

30 Двометрова рейка 
  

Виміри 1 шт. 

31 Метр складаний 
металевий 7253-54 

 
Виміри 1 шт. 
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Додаток 5. Норми витрат матеріалів 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Матеріал Од. 
вим. Формула підрахунку об’єму  Коефіцієнт витрати,  

примітка 

1 Покрівельна 
мембрана м² S= площа покрівлі х k=1,15. 

k=1,15 - коефіцієнт втрати на 
бічних та торцевих напусків та 
витрата пароізоляційної плівки 
на висоту утеплювача. 

2 Кріплення мембрани шт. N= площа покрівлі х 4. 

Чотири шт. кріплення на 1 м2 
покрівлі – середнє значення. 
Загальна кількість кріплення 
розподіляється на центральну, 
парапетну і кутову зони. Для 
визначення точної кількості 
кріплення необхідний вітровий 
розрахунок покрівлі з врахував-
нням зусилля на вирив кріпле-
ння з основи. 

3 Водоприймальна 
воронка шт. N= площа покрівлі / 300. 

Одна воронка Ø 100 мм на 300 
м² покрівлі – середнє значення. 
Точна кількість воронок 
визначається розрахунком. 

4 

Гідроізоляція на 
примиканнях та верти-
кальних поверхнях 
парапетів 

м² 

S = площа вертикальної 
поверхні х k=1,15 x 
(0,3+0,15) х довжину 
примикань. 

0,3 - враховується заведення 
килиму на вертикальну поверх-
ню 0,15 – враховується заведе-
ння килиму на горизонтальну 
поверхню k=1,15 - коефіцієнт 
втрати на бічних та торцевих 
напусках 

5 Рейка краєва м.п. H = периметру 
вертикальної поверхні. Якщо необхідно 

6 Саморіз 
покрівельний шт. N=H(довжина краєвої 

рейки) x 5. 

П'ять штук кріплення для 
закріплення одного метра 
погонного рейки. 

7 Герметик 
поліуретановий гр. V=150 грам на один метр 

погонний краєвої рейки. Якщо необхідно 
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