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Виробництво теплоізоляційних матеріалів 
Компанії ТехноНІКОЛЬ в Україні

Мінеральна вата

Завод «ТЕХНО»  в м. Черкаси, – перше надсучасне підприємство з виробництва мінеральної  
теплоізоляції в будівельній галузі України. Завод оснащено високотехнологічним обладнанням 
виробництва Чехії і Німеччини. Виробничі потужності складають більш ніж 100 000 тонн про-
дукціїна рік. Процес виробництва охоплює всі етапи – від переробки сировини до пакування 
продукції. Місце розташування заводу дозволяє оптимізувати терміни доставки сировини на 
підприємство, а також доставку продукції споживачам в будь-який регіон України.

Кам’яна вата являється  високоефективним теплоізоляційним матеріалом. За термічною 
ефективністю вона здатна змагатися з еталонним теплоізолятором - повітрям у нерухомому 
стані. Високий опір теплопередачі досягається за рахунок утримання великої кількості повітря 
в нерухомому стані усередині утеплювача за допомогою тісно переплетених тонких волокон 
мінеральної вати. Основною сировиною для виробництва кам’яної вати ТЕХНОНІКОЛЬ є гірські 
породи габро-базальтової групи. Завдяки цьому вся продукція є негорючою. Температура плав-
лення волокон перевищує 1000 °С, що дозволяє застосовувати продукцію з мінеральної вати в 
широких межах робочих температур. 

Мінеральна теплоізоляція ТЕХНОНІКОЛЬ підвищує вогнестійкість несучих елементів і захи-
щає будівельні конструкції від деформації і руйнування. Це дає додатковий час, необхідний для 
евакуації людей, документів і майна. Важливим фактором при виборі теплоізоляції є те, що під 
час дії високих температур теплоізоляція ТЕХНОНІКОЛЬ не виділяє шкідливі для здоров’я або 
отруйні речовини. 

Волокниста структура виробів з мінеральної вати забезпечує також відмінні акустичні влас- 
тивості матеріалу.Продукція ТехноНІКОЛЬ володіє високими коефіцієнтами звукопоглинання 
в широкому діапазоні частот, що сприяє зниженню рівня повітряного шуму при застосуванні в 
звукоізолюючих конструкціях різного типу: перегородки, підлоги, стелі. 

Відмінною особливістю теплоізоляційних матеріалів на основі мінеральної вати ТЕХНОНІКОЛЬ 
є чітке позиціонування по області застосування. Технічні характеристики задаються таким чином, 
щоб матеріали ефективно і максимально довго працювали. Вони успішно використовуються  в 
цивільному та промисловому будівництві, при реконструкції будівель і споруд різного призна-
чення.
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Екструзійний пінополістирол 

Теплоізоляційний матеріал XPS ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON - це високоякісний екструзійний піно-
полістирол, вироблений на заводах Компанії ТехноНІКОЛЬ. В Україні виробництво розташоване у 
місті Дніпродзержинськ. Повністю автоматизоване обладнання, встановлене на заводі, дозволяє 
випускати понад 210 000 кубометрів готової продукції на рік.

ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON виробляється на устаткуванні провідних європейських виробників. 
Один з таких виробників – німецька машинобудівна компанія Berstorff є лідером з виробництва 
устаткування для галузі XPS.

Екструзійний пінополістирол є одним з найефективніших теплоізоляційних матеріалів на 
будівельному ринку й широко використовується для теплоізоляції фундаментів, дахів, підлог, 
автомобільних доріг і залізниць. Широке застосування матеріалу обумовлене унікальними 
й цінними властивостями, поєднаними в одному матеріалі: низька теплопровідність, висока 
міцність, біологічна стійкість, екологічність і довговічність використання.

Фахівцями Компанії ТехноНІКОЛЬ була розроблена унікальна технологія одержання 
екструзійного пінополістиролу із застосуванням нанорозмірних вуглецевих частинок. Це 
дозволило істотно збільшити теплову ефективність і фізико-механічні властивості готової 
продукції.
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Загальні положення 

Ці Рекомендації призначені для інженерно-технічних працівників в галузі проектування ого-
роджувальних конструкцій житлових, громадських та промислових будівель.

Рекомендації містять матеріали для проектування та принципові конструктивні рішення ого-
роджувальних конструкцій зовнішніх стін та перегородок, покриттів, горищних та міжповерхових 
перекриттів, підлог опалювальних будинків різного призначення з використанням теплоізоля-
ційних виробів ТехноНІКОЛЬ.

Представлені конструктивні рішення направлені на реалізацію обов’язкових вимог з енергоз-
береження в житловому та громадському будівництві згідно зі Зміною №1 ДБН В.2.6-31:2006.

В Рекомендаціях представлені конструктивні рішення з використанням наступних теплоізо-
ляційних виробів ТехноНІКОЛЬ: 

–  мінераловатних виробів марок: РОКЛАЙТ, ТЕХНОЛАЙТ, ТЕПЛОРОЛЛ, ТЕХНОБЛОК, ТЕХНО-
ВЕНТ, ТЕХНОФАС, ТЕХНОФЛОР, ТЕХНОРУФ;

–  плит з екструзійного пінополістиролу ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON.

1.
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Основні фізико-механічні та теплотехнічні 
характеристики теплоізоляційних виробів 
Компанії ТехноНІКОЛЬ

2.1 Сфера застосування мінераловатних виробів ТЕХНО

Теплоізоляція зовнішніх стін

• Зовнішні стіни з вентильованим повітряним прошарком та індустріальним опорядженням:

- ТЕХНОЛАЙТ, ТЕХНОБЛОК – в якості першого (внутрішнього) шару,

- ТЕХНОВЕНТ – в якості основного шару;

• Зовнішні стіни з опорядженням цеглою:

 ТЕХНОБЛОК;

• Зовнішні стіни з опорядженням штукатуркою:

 ТЕХНОФАС;

• Зовнішні стіни каркасного типу:

 РОКЛАЙТ, ТЕХНОЛАЙТ, ТЕХНОБЛОК;

• Зовнішні стіни на основі тришарових панелей:

 ТЕХНОБЛОК.

Теплоізоляція горищних дахів

 РОКЛАЙТ, ТЕХНОЛАЙТ, ТЕПЛОРОЛЛ.

Теплоізоляція суміщеного покриття

• традиційне суміщене покриття:

- ТЕХНОРУФ – в якості основного шару;

- ТЕХНОРУФ Н – в якості нижнього шару при влаштуванні двох шарів теплоізоляції;

- ТЕХНОРУФ В -  в якості верхнього шару при влаштуванні двох шарів теплоізоляції.

Теплоізоляція підлог та перекриттів

• дерев’яна підлога на лагах:

 ТЕХНОЛАЙТ, ТЕПЛОРОЛЛ;

• підлога на монолітній стяжці перекриття:

 ТЕХНОФЛОР;

• підлога по ґрунту:

 ТЕХНОФЛОР.

2.
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2.2 Сфера застосування виробів з екструзійного пінополістиролу ТЕХНОНІКОЛЬ 
CARBON

Теплоізоляція зовнішніх стін

• зовнішні стіни на основі тришарових панелей та панелей з важкого бетону:

 CARBON SAND MON, CARBON SAND PVC;

• зовнішні стіни цокольних конструкцій, підвалів та фундаментів:

 CARBON ECO FAS, CARBON ECO DRAIN, CARBON PROF.

Теплоізоляція суміщеного покриття

• традиційне суміщене покриття:

 CARBON PROF;

• експлуатовані дахи під пішохідне навантаження:

 CARBON PROF;

• експлуатовані дахи під транспортне навантаження:

 CARBON SOLID;

• зелені дахи:

 CARBON PROF.

Теплоізоляція підлог та перекриттів

• теплоізоляція підлог по монолітній стяжці:

 CARBON PROF, CARBON ECO;

• підлога по ґрунту:

 CARBON PROF, CARBON ECO SP;

• тепла підлога:

 CARBON PROF, CARBON ECO;

• підлога, що сприймає значне навантаження:

 CARBON SOLID
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2.3 Мінераловатні вироби ТЕХНО відносяться до групи горючості НГ згідно з ДСТУ Б В.2.7-19-
95 (ГОСТ 30244-94) (за пожежно-технічною класифікацією ДБН В.1.1-7-2002 – негорючі матеріа-
ли), з екструзійного пінополістиролу ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON – Г1 (матеріали низької горючості) 
та Г4 (матеріали підвищеної горючості).

2.4 Для виготовлення виробів ТЕХНО застосовують мінеральну вату, яка відповідає норма-
тивним показникам, що наведені в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Фізико-механічні характеристики мінеральної вати ТЕХНО

Показник
Встановлений 

показник
Нормативні документи на методи 

контролювання

Модуль кислотності, не менше 1,8
ДСТУ 3305.3-96, ДСТУ 3305.4-96, 
ДСТУ 3305.7-96, ДСТУ 3305.8-96

Водостійкість (рН), не більше 3,0 ДСТУ Б В.2.7-94

Середній діаметр волокна, мкм 3-6 ДСТУ Б В.2.7-38

Вміст неволокнистих включень,  
%, не більше

4,5 ДСТУ Б В.2.7-94

2.5 Мінеральна вата ТЕХНО виготовляється на основі гірських порід базальтової групи на 
низькофенольному зв’язуючому. ДСТУ Б В.2.7-167 передбачено виготовлення виробів однорідної 
структури. На поверхні виробів не допускаються дефекти у вигляді тріщин, розривів, розшару-
вань чи інших руйнувань.

2.6 Фізико-механічні характеристики виробів з мінеральної вати ТЕХНО наведені в таблиці 
2.2. Міцність на стиск при 10% лінійній деформації, границю міцності при розтягуванні, водо-
поглинання виробів, вміст органічних речовин контролюють згідно з ДСТУ Б В.2.7-38. Теплопро-
відність виробів визначають згідно з ДСТУ Б В.2.7-182-2009, ДСТУ Б В.2.7-105-2000. Паропро-
никність виробів визначають згідно з ДСТУ Б В.2.7-253:2011.

2.7 Розрахункові теплофізичні характеристики мінераловатних виробів ТЕХНО наведені в та-
блиці 2.3.  Розрахункові теплофізичні характеристики теплоізоляційних виробів ТехноНІКОЛЬ 
визначені на підставі випробувань проведених відділом будівельної фізики та ресурсозбере-
ження ДП НДІБК.

2.8 Номенклатура мінераловатних виробів ТЕХНО наведена в таблиці 2.4.

2.9 Фізико-механічні характеристики виробів з екструзійного пінополістиролу  ТЕХНОНІКОЛЬ 
CARBON наведені в таблиці 2.5.

2.10 Розрахункові теплофізичні характеристики виробів з екструзійного пінополістиролу 
ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON наведені в таблиці 2.6.

2.11 Номенклатура виробів з екструзійного пінополістиролу ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON наведена 
в таблиці 2.7.

2.12 Термін ефективної експлуатації мінераловатних виробів ТЕХНО та виробів з екструзійного 
пінополістиролу ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON визначається за ДСТУ Б В.2.7-182 і складає не менше 
50 років. 
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Таблиця 2.2 – Фізико-механічні характеристики  
мінераловатних виробів ТЕХНО

Марка

Міцність на 
стиск при 

10% лінійній 
деформації, кПа, 

не менше

Водопоглинання, 
% по об’єму, не 

більше

Стисливість, %, 
не більше

Група 
горючості

Вміст органічних 
речовин, % 
за масою, не 

більше

ТЕХНОВЕНТ
СТАНДАРТ

9 1,5 2 НГ 3,0

ТЕХНОВЕНТ
ОПТИМА

10 1,5 2 НГ 3,0

ТЕХНОВЕНТ
ПРОФ

13 1,5 2 НГ 3,0

ТЕХНОФАС 45 1,0 - НГ 4,5

ТЕХНОФАС
ЕФЕКТ

45 1,0 - НГ 4

ТЕХНОБЛОК
СТАНДАРТ

- 1,5 10 НГ 2,5

ТЕХНОБЛОК
ОПТИМА

- 1,5 8 НГ 2,5

ТЕХНОБЛОК
ПРОФ

- 1,5 5 НГ 2,5

РОКЛАЙТ - 2,0 30 НГ 2,5

ТЕХНОЛАЙТ
ЕКСТРА

- 1,5 30 НГ 2,5

ТЕХНОЛАЙТ
ОПТІМА

- 1,5 30 НГ 2,5

ТЕХНОФЛОР
ГРУНТ

12 1,5 - НГ 4,5

ТЕХНОФЛОР
СТАНДАРТ

25 1,5 - НГ 4,5

ТЕХНОФЛОР
ПРОФ

50 1,5 - НГ 4,5

ТЕХНОРУФ
45

45 1,5 - НГ 4,5

ТЕХНОРУФ 50 50 1,5 - НГ 4,5

ТЕХНОРУФ 60 60 1,5 - НГ 4,5

ТЕХНОРУФ 70 70 1,5 - НГ 4,5

ТЕХНОРУФ Н25 25 1,5 - НГ 4,5

ТЕХНОРУФ Н30 30 1,5 - НГ 4,5

ТЕХНОРУФ Н35 35 1,5 - НГ 4,5

ТЕХНОРУФ Н40 40 1,5 - НГ 4,5

ТЕХНОРУФ В50 50 1,5 - НГ 4,5

ТЕХНОРУФ В60 60 1,5 - НГ 4,5

ТЕХНОРУФ В70 70 1,5 - НГ 4,5
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Таблиця 2.3 –  Розрахункові теплофізичні характеристики  
мінераловатних виробів ТЕХНО

Марка

Характеристика в сухому стані
Розрахунковий 
вміст вологи за 
масою в умовах 

експлуатації, 
w, %

Розрахункові характеристики в умовах 
експлуатації

густина
ρ0, кг/м3

питома те-
плоємність 

с0, кДж/
(кг•К)

теплопро-
відність, λ0, 

Вт/(м•К)

тепло провід-
ність, λр, Вт/

(м•К)

коефіці єнт 
тепло засвоєння, 

s, Вт/(м2•К)

коефі цієнт 
паро-

проник-
ності, 
μ, мг/

(м•год•Па)

А Б А Б А Б А, Б

РОКЛАЙТ ≤30 0,84 0,037 0,5 1,0 0,041 0,042 0,29 0,30 0,3

ТЕПЛОРОЛЛ 30 0,84 0,037 0,5 1,0 0,041 0,042 0,29 0,30 0,3

ТЕХНОЛАЙТ
ЕКСТРА

30 0,84 0,037 0,5 1,0 0,041 0,042 0,29 0,30 0,3

ТЕХНОБЛОК
СТАНДАРТ

45 0,84 0,035 0,5 1,0 0,040 0,043 0,34 0,36 0,3

ТЕХНОВЕНТ
СТАНДАРТ

80 0,84 0,035 0,5 1,0 0,038 0,040 0,44 0,45 0,3

ТЕХНОРУФ Н30 115 0,84 0,036 0,5 1,0 0,040 0,042 0,49 0,52 0,3

ТЕХНОРУФ Н35 120 0,84 0,036 0,5 1,0 0,040 0,042 0,49 0,52 0,3

ТЕХНОФАС 
ЕФЕКТ

135 0,84 0,037 0,5 1,0 0,042 0,045 0,62 0,65 0,3

ТЕХНОРУФ 45 140 0,84 0,037 0,5 1,0 0,042 0,045 0,62 0,65 0,3

ТЕХНОФАС 145 0,84 0,037 0,5 1,0 0,042 0,045 0,62 0,65 0,3

ТЕХНОРУФ В60 180 0,84 0,038 0,5 1,0 0,043 0,046 0,71 0,75 0,3

ТЕХНОРУФ В70 190 0,84 0,038 0,5 1,0 0,043 0,046 0,71 0,75 0,3

Таблиця 2.4 – Номінальні розміри плит з мінеральної вати ТЕХНО

Марка виробу
Товщина

(з кроком 10 мм), мм
Довжина, мм Ширина, мм

ТЕХНОЛАЙТ 50-170 1000,1200 500, 600

РОКЛАЙТ 50-170 1000,1200 500, 600

ТЕХНОБЛОК 50-170 1000,1200 500, 600

ТЕХНОВЕНТ 50-170 1000,1200 500, 600

ТЕХНОФАС 40-170 1000,1200 500, 600

ТЕХНОФЛОР 30-170 1000,1200 500, 600

ТЕХНОРУФ 50-170 1000,1200 500, 600

ТЕХНОРУФ Н 50-170 1000,1200 500, 600

ТЕХНОРУФ В 30-100 1000,1200 500, 600

Примітка: можливо виготовлення матеріалів інших товщин на замовлення
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Таблиця 2.5 – Фізико-механічні характеристики виробів  
з екструзійного пінополістиролу ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON

Назва показника

Значення для марок

ТЕХНОНІКОЛЬ 
CARBON ECO

ТЕХНОНІКОЛЬ 
CARBON PROF

ТЕХНОНІКОЛЬ 
CARBON SOLID

Густина, кг/м2 25-38 27-35 35-60

Міцність на стиск при 10% 
деформації, МПа, не менше

0,25 0,3 0,5

Границя міцності при згині, МПа, не 
менше

0,25 0,25 0,3

Група горючості Г1, Г4 Г1, Г4 Г1, Г4

Температура експлуатації, С від – 50 до + 75

Таблиця 2.6 – Розрахункові теплофізичні характеристики  
виробів з екструзійного пінополістиролу ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON

Марка

Характеристика в сухому стані

Розрахун ковий 
вміст вологи за 
масою в умовах 

експлуата ції, 
w, %

Розрахункові характеристики в умовах експлуатації

густина
ρ0, кг/м3

питома те-
плоємність 

с0, кДж/
(кг•К)

теплопро-
відність, λ0, 

Вт/(м•К)

тепло провід-
ність, λр, Вт/

(м•К)

коефіцієнт 
тепло засвоєння, 

s, Вт/(м2•К)

коефіцієнт 
паро-

проник-
ності, μ, мг/
(м•год•Па)

А Б А Б А Б А, Б

ТЕХНОНІКОЛЬ 
CARBON ECO

25-38 1,34 0,032 0,5 1,0 0,037 0,038 0,32 0,33 0,011

ТЕХНОНІКОЛЬ 
CARBON PROF

27-35 1,34 0,032 0,5 1,0 0,037 0,038 0,33 0,33 0,011

ТЕХНОНІКОЛЬ 
CARBON SOLID

35-60 1,34 0,027 0,5 1,0 0,033 0,034 0,34 0,35 0,005
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Таблиця 2.7 – Номінальні розміри плит з екструзійного  
пінополістиролу ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON

Марка виробу Товщина, мм Довжина, мм Ширина, мм

ТЕХНОНІКОЛЬ
CARBON ECO

20, 30, 40, 50, 60, 80, 
100, 120

1180, 2380 580

ТЕХНОНІКОЛЬ
CARBON PROF

40, 50, 60, 80, 100, 
120

1180, 2380 580

ТЕХНОНІКОЛЬ
CARBON SOLID

40, 50, 60
1180, 2500, 
4000, 4500

580
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Проектування теплоізоляції огороджуваль-
них конструкцій житлових, громадських та 
промислових будинків. Нормативні вимоги

3.1 Проектування огороджувальних конструкцій будинків і споруд різного призначення не-
обхідно здійснювати з урахуванням вимог наступних нормативних документів:

–  ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва;

–  ДБН В.1.1-12:2006 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будівництво у сейсмічних 
районах України;

–  ДБН В.1.2-2-2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Наван-
таження і впливи. Норми проектування;

–  ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму;

–  ДБН В.2.1-10:2009 Основи та фундаменти будинків та споруд. Основні положення проек-
тування;

– ДБН В.2.2-3-97 Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів;

– ДБН В.2.2-4-97 Будинки та споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів;

– ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення;

– ДБН В.2.2-10-2001 Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я;

– ДБН В.2.6-14-97* Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд;

– ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель (зі Зміною №1);

–  ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною 
теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації;

– ДБН В.2.6-162:2010 Кам’яні та армокам’яні конструкції;

– ДБН В.2.6-163:2010 Сталеві конструкції;  

– ДБН В.2.6-161:2010 Дерев’яні конструкції;

– ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія;

– ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції;

– СНиП 2.03.12-88 Полы;

– СНиП 2.09.02-85* Производственные здания.

3



Ч
ас

ти
на

 3

Компанія ТехноНІКОЛЬ 15

Рекомендації щодо проектування теплоізоляції огороджувальних конструкцій житлових,  
громадських та промислових будинків на основі теплоізоляційних виробів Корпорації ТехноНІКОЛЬ

3.2 Нормативні вимоги до теплоізоляції

Теплотехнічні розрахунки огороджувальних конструкцій будівель слід виконувати керуючись 
ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель».

Відповідно до нормативних вимог ДБН В.2.6-31:2006 теплотехнічні характеристики огород-
жувальних конструкцій повинні відповідати наступним обов’язковим вимогам: 

 RΣ пр ≥ Rq min, (1)

 Δtпр ≤ Δtcг, (2)

 tв min
  > tmin, (3)

 Δw ≤ Δwд, (4)
де RΣ пр – приведений опір теплопередачі непрозорої огороджувальної конструкції чи не-

прозорої частини огороджувальної конструкції (для термічно однорідних огороджувальних 
конструкцій визначається опір теплопередачі), приведений опір теплопередачі світлопрозорої 
огороджувальної конструкції м2·К/Вт;

Rq min – мінімально допустиме значення приведеного опору теплопередачі непрозорої огород-
жувальної конструкції чи непрозорої частини огороджувальної конструкції, мінімальне значення 
опору теплопередачі світлопрозорої огороджувальної конструкції м2·К/Вт, що визначається в 
залежності від температурної зони України (див. рис.3.1) та призначення будинку. Для житло-
вих та громадських будинків значення мінімально допустимого опору теплопередачі наведено 
в таблиці 3.1, для промислових будинків – наведено в таблиці 3.2;

Δtпр – температурний перепад між температурою внутрішнього повітря і приведеною темпе-
ратурою внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції, ºС;

Δtcг – допустима за санітарно-гігієнічними вимогами різниця між температурою внутрішнього 
повітря і приведеною температурою внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції, ºС. Для 
огороджувальних конструкцій житлових громадських та промислових будинків допустимий 
температурний перепад наведено в таблиці 3.3;

τв min
 – мінімальне значення температури внутрішньої поверхні в зонах теплопровідних вклю-

чень огороджувальної конструкції, °С;

tmin – мінімально допустиме значення температури внутрішньої поверхні при розрахункових 
значеннях температур внутрішнього й зовнішнього повітря, °С. 

Δw – збільшення вологості матеріалу у товщі шару конструкції, в якому може відбуватися 
конденсація вологи, за холодний період року, % за масою; 

Δwд – допустиме за теплоізоляційними характеристиками збільшення вологості матеріалу, в 
шарі якого може відбуватися конденсація вологи, % за масою, яке для виробів зі скляного шта-
пельного волокна не повинно перевищувати 2,5%, для екструдованого пінополістиролу – 2 %.
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Таблиця 3.1 – Мінімально допустиме значення опору теплопередачі 
огороджувальної конструкції житлових та громадських будинків (R

q min
)

№ 
поз.

Вид огороджувальної конструкції
Значення Rq min , м2 ·К/Вт,  

для температурної зони

І ІІ

1 Зовнішні стіни 3,3 2,8

2 Суміщені покриття 5,35 4,9

3 Горищні покриття та перекриття неопалювальних горищ 4,95 4,5

4 Перекриття над проїздами та неопалювальними підвалами 3,75 3,3

5 Світлопрозорі огороджувальні конструкції 0,75 0,6

6
Вхідні двері в багатоквартирні житлові будинки та в громадські 
будинки

0,5 0,45

7
Вхідні двері в малоповерхові будинки та в  квартири, що 
розташовані на перших поверхах багатоповерхових будинків

0,65 0,6
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Таблиця 3.2 –  Мінімально допустиме значення опору теплопередачі зовнішніх 
стін, покриттів та перекриттів промислових будинків, R

q min
, м2 · К/Вт

Вид огороджувальної конструкції та тепловологісний режим 
експлуатації будинків

Значення Rq min , м2 ·К/Вт, для 
температурної зони

І ІІ

Зовнішні непрозорі стіни будинків: 
- з сухим і нормальним режимом з конструкціями з:
D > 1,5
D ≤1,5
- з вологим і мокрим режимом з конструкціями з:
D > 1,5
D ≤1,5
- з надлишками тепла (більше ніж 23 Вт/м3)

1,7
2,2

1,8
2,4

0,55

1,5
2,0

1,6
2,2

0,45

Покриття та перекриття неопалювальних горищ будинків: 
- з сухим і нормальним режимом з конструкціями з:
D > 1,5
D ≤1,5
- з вологим і мокрим режимом з конструкціями з:
D > 1,5
D ≤1,5
- з надлишками тепла (більше ніж 23 Вт/м3)

1,7
2,2

1,7
1,9

0,55

1,6
2,1

1,6
1,8

0,45

Перекриття над проїздами й неопалювальними підвалами з 
конструкціями з:
D > 1,5
D ≤1,5 

1,9
2,4

1,8
2,2

Двері й ворота будинків:  
- з сухим і нормальним режимом 
- з вологим і мокрим режимом 
- з надлишками тепла (більше ніж 23 Вт/м3)

0,6
0,75
0,2

0,55
0,70
0,2

Вікна й зенітні ліхтарі будинків:
- із сухим і нормальним режимом 
- з вологим і мокрим режимом 
- з надлишками тепла  (більше ніж 23 Вт/м3)

0,45
0,5

0,18

0,42
0,45
0,18

Таблиця 3.3 –  Нормативні значення температурного перепаду  
для зовнішніх огороджувальних конструкцій житлових,  

громадських та промислових будинків, що опалюються, ºС

Вид 
огороджувальної 

конструкції

П р и з н а ч е н н я  б у д и н к у

Житлові Громадські

Промислові 
з сухим та 

нормальним 
режимом

Промислові 
з вологим 
і мокрим 
режимом

Промислові з 
надлишками 

тепла

Стіни 4,0 5,0 7,0 tв -tр 12,0

Покриття та 
перекриття горищ

3,0 4,0 5,0 0,8∙( tв -tр) 12,0

Перекриття 
над проїздами і 

підвалами
2,0 2,5

Примітка: tв - розрахункова температура внутрішнього повітря, tр - температура конденсації 
водяної пари при розрахункових умовах внутрішнього середовища
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Приведений опір теплопередачі огороджувальних конструкцій слід визначати згідно п.п. 
2.10-2.12 ДБН В.2.6-31:2006.

Опір теплопередачі термічно однорідної непрозорої огороджувальної конструкції розрахо-
вується за формулою

  (5)

де - коефіцієнти тепловіддачі внутрішньої і зовнішньої поверхонь огороджувальної 
конструкції Вт/(м2·К), які приймаються згідно таблиці 3.4;

 - товщина і-го шару конструкції, м;

 - теплопровідність матеріалу і-го шару конструкції в розрахункових умовах експлуатації 
Вт/(м·К);

n – кількість шарів конструкції.

Таблиця 3.4 – Розрахункові значення коефіцієнтів тепловіддачі внутрішньої  
та зовнішньої  поверхонь огороджувальних конструкції

Вид огороджувальної конструкції
Коефіціент тепловіддачі, Вт/

(м2·К)

Зовнішні стіни, дахи, покриття, перекриття над проїздами плоскі та 
з ребрами при відношенні висоти ребра h до відстані між гранями b 
сусідніх ребер
h/b ≤ 0,3
h/b > 0,3

8,7
7,6

23
23

Перекриття горищ та холодних підвалів 8,7 12

Перекриття над холодними підвалами та технічними поверхами, що 
розташовані нижче рівня землі

8,7 6

Вікна, балконні двері, вітражі та світлопрозорі фасадні системи 8,0 23
Зенітні ліхтарі 9,9 23

Опір теплопередачі невентильованих огороджувальної конструкції з замкнутими повітряними 
прошарками розраховується за формулою

  (6)

де Rj - термічний опір замкнутого повітряного прошарку, м2·К/Вт, що визначається згідно 
таблиці 12.
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Розрахунок вологісного режиму конструкцій для перевірки виконання умови (4) слід викону-
вати згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-192:2013. Збільшення вологості матеріалу у товщі шару конструкції, 
в якому може відбуватися конденсація вологи, за холодний період року, % за масою Δw розра-
ховується за формулою 

  (7)

де Wзп - кількість вологи, що конденсується в конструкції за розрахунковий період, кг, яка 
розраховується за формулою:

 , (8)

де  та  - кількість вологи, що надходить до зони конденсації та виводиться з неї відпо-
відно, кг;

 - період року для якого виконується розрахунок, год;

 - товщина шару матеріалу, у якому відбувається накопичення вологи, що конденсується, м;

 - густина шару матеріалу, в якому відбувається конденсація вологи, кг/м3.

Таблиця 3.5 – Термічний опір замкнутого повітряного прошарку,  
м2·К/Вт, залежно від розміщення в конструкції

Товщина 
повітряного 
прошарку, м

Розміщення прошарку

Стіни, покриття, перекриття горищ
Підлоги, перекриття над підвалами та 

проїздами

середня температура повітря у прошарку

≥ 0°С < 0°С ≥ 0°С < 0°С

0,01 0,13 0,15 0,14 0,15

0,02 0,14 0,15 0,15 0,19

0,03 0,14 0,16 0,16 0,21

0,05 0,14 0,17 0,17 0,22

0,10 0,15 0,18 0,18 0,23

0,15 0,15 0,18 0,19 0,24

0,2-0,3 0,15 0,19 0,19 0,24

Мінімальне значення температури внутрішньої поверхні в зонах теплопровідних включень 
огороджувальної конструкції, τв min

  , °С згідно з ДБН В.2.6-31:2006 повинна бути не менше ніж 
температура точки роси за розрахунковими значеннями температури й відносної вологості вну-
трішнього повітря, які приймаються залежно від призначення будинку згідно з таблицею 3.6.

При проектуванні огороджувальних конструкцій окремих приміщень розрахункові параметри 
температури й вологості повітря уточнюються з урахуванням вимог інших чинних нормативних 
документів.
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Таблиця 3.6 – Розрахункові значення  
температури й вологості повітря приміщень

Призначення будинків
Розрахункова температура вну-

трішнього повітря tВ, °С 

Розрахункове значення відносної 
вологості φВ, %

Житлові 20 55

Громадські та адміністративні 20 50-60

Лікувальні й дитячі навчальні 
заклади

21 50

Дошкільні заклади 22 50

В Рекомендаціях встановлено мінімально необхідну товщину шару теплоізоляції на основі те-
плоізоляційних виробів ТехноНІКОЛЬ відповідних огороджувальних конструкцій житлових, гро-
мадських та промислових будинків, для яких характеристика приведеного опору теплопередачі 
відповідає нормативним вимогам Зміни №1 до ДБН В.2.6-31:2006. Розрахунки проводилися з 
урахуванням наявності теплопровідних включень та термічної неоднорідності огороджувальних 
конструкцій за допомогою програмних продуктів, що вирішують задачі теплопереносу методом 
кінцевих різниць.
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Конструктивні рішення зовнішніх стін.  
Нове будівництво та реконструкція 

Загальні положення

Проектна документація на об’єкт із застосуванням збірних систем розробляється на підставі 
завдання на проектування, що затверджується замовником.

Проектну документацію на збірні системи необхідно розробляти відповідно до вимог  
ДБН А.2.2-3, ДСТУ Б А.2.4-4, вона має складатися з таких документів:

–  технічного завдання на розроблення спеціальної частини проекту, затвердженого замов-
ником;

–  креслень фасадів будинку з усіма архітектурними деталями і вузлами з зазначенням ко-
льорового рішення фасаду та його окремих елементів;

–  креслень конструкцій фасадної теплоізоляції з переліком усіх складових елементів із зазна-
ченням їх марок, рекомендованих товщин, нормативних фізико-механічних характерис-
тик та показників теплоізоляційних виробів ТехноНІКОЛЬ, що виконують у відповідності з 
даним альбомом технічних рішень;

–  конструктивних рішень кріплення конструкції фасадної теплоізоляції до несучої частини 
стін, примикань до елементів фасаду із специфікацією всіх необхідних виробів та елемен-
тів, перелік прихованих робіт;

–  результатів розрахунків міцності несучих елементів каркаса із зазначенням навантажень 
для випробувань кріпильних елементів;

–  висновку про технічний стан будинків, що підлягають реконструкції, в якому наводяться 
дані про стан поверхні фасаду, результати випробувань зусиль вириву зі стіни дюбелів, дані 
геодезичної зйомки фасадів тощо;

 Під час проектування збірної системи обов’язковим є проведення розрахунків несучої здат-
ності конструкції збірної системи, теплотехнічних показників та тепловологісного стану збірної 
системи.

Несуча здатність конструкції кріпильного каркаса фасадної теплоізоляції визначається відпо-
відно до вимог ДБН В.2.6-162:2010, ДБН В.2.6-163:2010, ДБН В.2.6-165:2011, розрахунки здій-
снюються на навантаження, впливи і їх сполучення згідно з ДБН В.1.2-2.

Монтаж конструкцій фасадної теплоізоляції здійснюють після завершення зведення та пере-
вірки якості несучої частини зовнішніх стін на всьому об’єкті, де монтується фасадна теплоізоля-
ція. Не допускається суміщати монтаж конструкцій фасадної теплоізоляції на одній вертикальній 
ділянці з монтажем конструкцій несучої частини.

До початку монтажних робіт необхідно виконати дії, описані в п.п.8.2, 8.4 ДБН В.2.6-33:2008.

Зовнішня поверхня несучої частини стіни повинна відповідати вимогам щодо площинності 
згідно з технічними умовами на систему теплоізоляції залежно від її конструктивного рішення.

Монтажні роботи з улаштування конструкцій фасадної теплоізоляції здійснюють згідно 
з проектом та відповідно до вимог ДБН А.3.1-5, ДБН В.2.6-33, ДБН В.2.6-22, ДСТУ Б В.2.6-34,  
ДСТУ Б В.2.6-35,  ДСТУ Б В.2.6-36, СНиП 3.03.01.

4.
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Згідно з ДБН В.2.6-33 при влаштуванні теплоізоляційного шару необхідно забезпечити щільне 
прилягання плит одна до одної, до несучої частини стіни, а також до елементів несучого каркаса. 
Загальна площа повітропроникних щілин не має перевищувати 5 % площі поверхні фасаду. Ці 
повітропроникні щілини можуть знаходитися у місцях стикування плит теплоізоляційного шару 
та проходу крізь них елементів несучого каркаса. 

Роботи з монтажу конструкцій фасадної теплоізоляції повинні виконувати організації, що 
мають відповідну ліцензію і фахівців, які пройшли навчання з виконання відповідних робіт у 
організації-розробника конструкції фасадної теплоізоляції або її офіційного представника.

Операційна послідовність монтажу встановлюється залежно від конструктивного рішення 
фасадної теплоізоляції у нормативних документах та у проектній документації на виконання 
ізоляційно-опоряджувальних робіт.

4.1 Зовнішні стіни з вентильованим повітряним прошарком та індустріальним  
опорядженням

4.1.1 Проектування зовнішніх стіни з вентильованим повітряним прошарком та індустріальним 
опорядженням (система ТН-ФАСАД Вент) необхідно здійснювати з урахуванням нормативних 
вимог ДСТУ Б В.2.6-35:2008.

1. Облицовочные панели

2. Вентилируемый зазор

3. Несущая подсистема

4. Тарельчатый фасадный анкер 

5. Минераловатный утеплитель  
ТЕХНОВЕНТ ДВУХСЛОЙНЫЙ,  
ТЕХНОВЕНТ

6. Несущая/самонесущая часть стен  
(кирпич, «легкие» блоки плотностью  
не ниже 800 кг/м3, монолитный  
железобетон)

2

1

3

4

6

5

1.  Облицювальні панелі

2.  Вентильований зазор

3.  Несуча підсистема

4.  Тарільчатий фасадный анкер 

5.  Мінераловатний утеплювач ТЕХНОВЕНТ 

6.  Несуча/самонесуча частина стін (цегла, легкі блоки 
щільністю не нище 800 кг/м3, монолітний залізобе-
тон)

Рисунок 4.1  - Система ТН-ФАСАД Вент

4.1.2 Зовнішні стіни з вентильованим повітряним прошарком та індустріальним опоряджен-
ням виконуються з тепловою ізоляцією, що кріпиться до несучої частини стіни з утворенням вен-
тильованого повітряного прошарку між її зовнішньою поверхнею та опоряджувальним шаром. 
Комплект складається з теплової ізоляції, опоряджувального зовнішнього захисного шару з 
непрозорих тонкостінних елементів індустріального виготовлення; несучої підсистеми, до складу 
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якої входять несучі та з’єднувальні елементи, кронштейни, напрямні вироби; елементів кріплення 
теплозахисного шару; елементів примикання до будівельних конструкцій будинку.

4.1.3 В якості теплової ізоляції в конструкціях зовнішніх стін з вентильованим повітряним про-
шарком та індустріальним опорядженням використовуються плити мінераловатні ТЕХНОВЕНТ 
(або в поєднанні ТЕХНОВЕНТ з ТЕХНОЛАЙТ, ТЕХНОБЛОК). 

Встановлення теплової ізоляції можливо в один або два шари. В одношаровому виконанні 
теплоізоляції в якості основного шару рекомендовано встановлювати плити ТЕХНОВЕНТ. 

При теплоізоляції в два шари рекомендовано в якості внутрішнього шару застосовувати плити 
ТЕХНОЛАЙТ або ТЕХНОБЛОК, в якості зовнішнього шару  - плити ТЕХНОВЕНТ.

Необхідна товщина утеплювача визначається за результатами теплотехнічних розрахунків 
згідно з ДБН В.2.6-31:2006 в залежності від температурної зони експлуатації будинку та матеріалу 
несучої стіни.

Розрахункова товщина теплоізоляційного шару в системі ТН-ФАСАД Вент в залежності від тем-
пературної зони наведена в Додатку «Конструктивні рішення», Розділ x1, Підрозділ 1.1, стор. 58.

4.1.4 Згідно з ДСТУ Б В.2.6-35 несуча частина стіни повинна бути виконана з бетону марки не 
менше В15, цегли марки за міцністю не нижче М75, ніздрюватого бетону марки за густиною не 
менше D600, природного каменю тощо. 

4.1.5 Влаштування конструкцій фасадної теплоізоляції необхідно здійснювати на стіну, відхи-
лення якої не перевищує значень:

- від вертикалі 1/1000 висоти будинку, але не більше 50 мм на всю висоту будинку;

- по горизонталі не більше 15 мм на 10 м довжини стіни;

- від прямолінійності по вертикалі не більше 10 мм на 2 м.

4.1.6 Кріпильний каркас до несучої стіни кріпиться за допомогою дюбелів, кількість яких слід 
розрахувати згідно зусиллю виривання дюбеля з матеріалу стіни (бетон, цегла тощо), міцності і 
допустимих деформацій розпірних елементів дюбелів.

4.1.7 Розпірні елементи дюбелів для кріплення каркаса повинні бути виготовлені з нержаві-
ючої сталі марки 25Х13Н2 згідно з ГОСТ 5632-72 або з сталі марки 20 згідно з ГОСТ 1050-88 із 
гарячецинковим покриттям товщиною не менше 45 мкм.

4.1.8 Профілі каркаса повинні бути виготовлені з алюмінію марки АД31Т згідно з ГОСТ 4784-
97 з товщиною анодно-окисного захисного покриття не менше 20 мкм і шаром лакофарбового 
покриття товщиною не менше 40 мкм або з гнутих профілів із тонколистової оцинкованої сталі ІІ 
класу товщини гарячого цинкового покриття згідно з ГОСТ 14918-80, або з гнутих профілів із тон-
колистової оцинкованої сталі І класу товщини гарячого цинкового покриття згідно з ГОСТ 14918-80 
і шаром лакофарбового покриття завтовшки не менше 60 мкм, або з тонколистового прокату із 
корозійностійкої сталі марок Х18Т, Х18Н10, Х18Н10Т, Х22Н6Т, або 08Х18Н10 згідно з ГОСТ 5582-75. 

Товщина стінок та полиць профілів повинна бути не менше 2 мм, товщина кронштейнів - не 
менше 3 мм. 

4.1.9 Кріпильні вироби необхідно використовувати з корозійностійких матеріалів, що від-
повідають вимогам ГОСТ 10618-80, ДСТУ ГОСТ 7798-2008, ДСТУ ГОСТ 1491-2008,  ДСТУ 
ГОСТ 17475:2008.
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Дозволяється використовувати некорозійностійкі матеріали, але вони повинні мати  
анодно-окисне захисне покриття завтовшки не менше 20 мкм або гарячецинкове покриття 
завтовшки не менше 40 мкм.

Торці конструктивних елементів каркаса фасадної теплоізоляції, виконаних з оцинкованої 
сталі чи сталі з покриттям алюмоцинком, повинні бути вкриті захисним шаром фарби згідно з 
ГОСТ 6631-74 завтовшки не менше 50 мкм.

4.1.10 Клямери повинні бути виготовлені з тонколистового прокату із корозійно-стійкої сталі 
марок Х18Н10Т, Х22Н6Т або 08Х18Н10 згідно з  ГОСТ 5582-75.

4.1.11 В якості опоряджувального шару повинні використовуватись керамічна плитка згідно з 
ДСТУ Б В.2.7-282:2011, плити з природного каменю, листи азбоцементні згідно з ДСТУ Б В.2.7-52-
96 (ГОСТ 18124-95), цементно-стружкові плити згідно з ДСТУ Б В.2.7-277:2011, металеві листи, 
плити зі штучного каменю, плити з металевих композитних матеріалів тощо.

4.1.12 Для будинків І ступеня вогнестійкості опоряджувальні матеріали, що використовуються 
при улаштуванні конструкцій фасадної теплоізоляції, повинні бути негорючими.

Для будинків ІІ, ІІІ, ІІІа, ІІІб, ІV i IVa ступенів вогнестійкості опоряджувальні матеріали можуть 
бути виготовлені з матеріалу групи горючості Г1 згідно з ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) та 
групу займистості В1 згідно з ДСТУ Б В.1.1-2-97 (ГОСТ 30402-96).

4.1.13 Несучу здатність конструкцій кріпильного каркасу необхідно визначати відповідно до 
вимог ДБН В.2.6-162:2010, ДБН В.2.6-163:2010, ДБН В.2.6-165:2011, розрахунки здійснюються на 
навантаження і впливи і їх сполучення згідно з ДБН В.1.2-2-2006.

4.1.14 Плити теплоізоляції необхідно кріпити до несучої частини стіни тарілчастими дюбе-
лями. 

4.1.15 Прокладки для теплоізоляції між стіною і опорними елементами, що використову-
ються для кріплення каркаса, повинні мати товщину не менше 2 мм і виготовлятися зі спіненого 
полівінілхлориду або інших хімічно нейтральних матеріалів із коефіцієнтом теплопровідності 
матеріалу не більше 0,06 Вт/(м•К).

4.1.16 Товщина вентильованого повітряного прошарку згідно з ДБН В.2.6-31 повинна бути не 
менше 40 мм і не більше 150 мм. Оптимальна товщина вентильованого повітряного прошарку 
складає від 60 м до 100 мм. 

4.1.17 У разі використання горизонтальних елементів кріпильного каркаса або з комбінова-
ною конструкцією кріпильного каркаса при поповерховому чи ярусному розділенні повітряного 
прошарку для забезпечення руху повітря в вентильованому повітряному прошарку в горизон-
тальних елементах слід передбачати отвори, розмір яких визначається на підставі розрахунків 
повітрообміну в прошарку.

Товщину вентильованого прошарку, розділеного на яруси, та габарити вентиляційних отворів 
визначають за розрахунком повітрообміну для кожного ярусу окремо.

4.1.18 Монтаж конструкцій фасадної теплоізоляції здійснюється згідно з проектною докумен-
тацією в наступній послідовності:

-  на поверхні несучої частини стіни за допомогою анкерних болтів або дюбелів кріплять 
опорні елементи систем теплоізоляції на теплоізолюючих прокладках; 

-  встановлюють мінераловатні плити ТЕХНОВЕНТ, які фіксують дюбелями;
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-  до опорних елементів за допомогою кріпильних елементів навішують поперечні і 
повздовжні напрямні;

-  на напрямні за допомогою кріпильних елементів навішують облицювальні індустріальні 
елементи;

- монтують захисні елементи (відливи, відкоси тощо).

4.1.19 Конструкторські та проектні рішення примикань конструкцій фасадної теплоізоляції 
до прорізів, парапету та навісного обладнання повинні виключати потрапляння дощу і снігу у 
повітряний прошарок і гарантовано захищати теплоізоляційний шар від замочування.

4.2 Зовнішні стіни з опорядженням цеглою

4.2.1 Зовнішні стіни з опорядженням цеглою виконуються з самонесучою тепловою ізоляцією 
в межах поверху або ярусу, яка встановлюється на консольні залізобетонні пояси (або монолітні 
обв’язувальні пояси для сейсмічних районів) з повітряним прошарком між її зовнішньою поверх-
нею та захисним шаром з цегли або стінових каменів (система ТН-ФАСАД Стандарт). Комплект 
складається з теплоізоляційного шару, опоряджувального захисного шару з цегли або стінового 
каменю, коннекторів з антикорозійним захисним покриттям або з скловолокнистих стрижнів, 
фіксаторів теплоізоляційного шару, дискретних кронштейнів з нержавіючої сталі.

4.2.2 В якості теплоізоляції в конструкціях зовнішніх стін з опорядженням цеглою використо-
вуються мінераловатні плити ТЕХНОБЛОК. Необхідна товщина утеплювача визначається за ре-
зультатами теплотехнічних розрахунків згідно з ДБН В.2.6-31:2006 в залежності від температурної 
зони експлуатації будинку та матеріалу несучої стіни.

1.  Облицовочный кирпич

2. Гибкие связи ТехноНИКОЛЬ   
с фиксатором зазора

3. Вентилируемый зазор  
(с устройством приточно-вытяжных 
отверстий)

4. Минераловатный утеплитель  
ТЕХНОБЛОК

5. Опорное перекрытие с системой 
«термовкладышей»

6. Гидроизоляционная отсечка

7. Несущая/самонесущая часть стен 
(кирпич, «легкие» блоки  
плотностью не ниже 600 кг/м3, 
монолитный железобетон) 

1

3

4

6

5

7

2

1. Облицювальна цегла

2.  Гнучкі в'язі ТЕХНОНІКОЛЬ з фіксатором зазору

3.  Вентильований зазор (з облаштуванням приточ-
но-витяжних отворів)

4. Мінераловатний утеплювач ТЕХНОБЛОК

5.  Опорне перекриття з системою «термовкладок»

6.  Гідроізоляційна відсічка

7.  Несуча/самонесуча частина стін (цегла, легкі блоки 
щільністю не нище 800 кг/м3, монолітний залізобе-
тон)

Рисунок 4.2  - Система ТН-ФАСАД Стандарт
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Розрахункова товщина теплоізоляційного шару в системі ТН-ФАСАД Стандарт в залежності 
від температурної зони наведена в Додатку «Конструктивні рішення», РОЗДІЛ 1, Підрозділ 1.2, 
стор. 68.

4.2.3 В якості опоряджувальної цегли використовується цегла або камені керамічні лицьо-
ві або стандартні згідно з ДСТУ Б В.2.7-61:2008, а також силікатна цегла згідно з ДСТУ Б В.2.7-
80:2008.  

4.2.4 Під час нового будівництва опоряджувальний шар з цегли може виконуватися на всю 
висоту будівлі. При цьому він може бути самонесучим до висоти 6…7 м, а далі навісним з обпи-
ранням на пояси, що виступають із несучої стіни через кожні 2 поверхи (6…7 м) по висоті будівлі. 
Опорні елементи можуть бути виконані у вигляді залізобетонних теплоізольованих консолей для 
несучих та самонесучих стін будинку, металевих кронштейнів із нержавіючої сталі – для навісних 
зовнішніх стін каркасно-монолітних будинків.

4.2.5 Кладка опоряджувального шару з цегли виконується з обов’язковим заповненням го-
ризонтальних і вертикальних швів та з їх розшиттям з фасадного боку.

Відстань між температурними швами у цегляному опорядженні приймається згідно з ДБН 
В.2.6-162:2010 як для неопалюваних будівель.

4.2.6 Опоряджувальний шар з цегли влаштовується з утворенням повітряного прошарку 
товщиною 30-50 мм між шаром теплоізоляції та опоряджувальною цеглою. Для забезпечення 
руху повітря у вентильованому повітряному прошарку необхідно в опоряджувальному шарі з 
цегли передбачити отвори за рахунок незаповнення вертикальних швів кладки кожного ярусу в 
її нижніх та верхніх рядах. В дані отвори рекомендовано розміщувати спеціальні аератори. Пло-
ща вентиляційних отворів в опоряджувальному шарі, на кожний погонний метр по горизонталі 
повітряного прошарку, повинна бути не менше 1500 мм2.   

4.2.7 При влаштуванні самонесучих стінових огороджувальних конструкцій необхідно пе-
редбачити компенсаційні шви шириною 15-20 мм, які забезпечують можливість незалежного 
деформування стіни. Для забезпечення механічних характеристик самонесучих стін рекоменду-
ється влаштовувати кріплення кладки до несучих колон за допомогою з’єднувальної металевої 
сітки з чарунками 50х50 мм, діаметром 5 мм, яка пристрілюється до колони.

4.2.8 При новому будівництві зовнішній опоряджувальний шар з цегли армується з несучою 
частиною стіни за допомогою сталевих арматурних зв’язків, що розташовуються з кроком 600 мм 
по висоті, при цьому площа поперечних стрижнів зв’язків повинна становити згідно зі ДБН В.2.6-
162:2010 не менше 0,4 см2/м2, металевих Z-подібних зв’язків, діаметром 5÷8 мм із розрахунку 
5 шт. на 1м2, або зв’язками зі склопластикової чи базальтопластикової арматури.

4.2.9 При реконструкції зовнішній опоряджувальний шар з цегли механічно кріпиться з існу-
ючою стіною арматурною сіткою за допомогою кронштейнів, закріплених на дюбелях. 

4.2.10 Застосування теплоізоляційного шару плит з екструзійного пінополістиролу ТЕХНОНІКОЛЬ 
CARBON може бути здійснено для багатоповерхових будинків з умовною висотою Н ≤ 26,5  м за 
винятком дитячих дошкільних закладів, навчальних закладів та лікувальних закладів згідно з  
ДБН В.2.2-3-97, ДБН В.2.2-4-97, ДБН В.2.2-10-2001 та будинків І, ІІ та ІІІ ступенів вогнестійкості 
культурно-видовищних закладів, закладів дозвілля. При умовній висоті понад Н > 15 м обов’язкове 
виконання протипожежних поясів через кожні три поверхи та обрамлення віконних та балконних 
прорізів мінераловатними плитами ТЕХНО завширшки не менше двох товщин.
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Вказані обмеження щодо застосування горючих матеріалів у конструкціях фасадної теплоізо-
ляції, не розповсюджуються на одноквартирні житлові будинки V ступеня вогнестійкості згідно 
з ДБН В.2.2-15-2005.

4.2.11 Усі відкриті поверхні сталевих елементів, що виходять на фасад, та анкери, що встанов-
люються в кладці, повинні бути захищені шаром антикорозійного покриття або лакофарбовими 
покриттям згідно зі ДСТУ Б В.2.6-145:2010.

Пояси, парапети, укоси тощо повинні мати надійні зливи з оцинкованої сталі, що забезпечують 
відведення атмосферної вологи й виключають можливість її стікання безпосередньо по поверхні 
стіни та замочування теплоізоляційного шару.

4.3 Зовнішні стіни з опорядженням штукатуркою

4.3.1 Проектування зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатур-
кою (система ТН-ФАСАД Декор) необхідно здійснювати з урахуванням нормативних вимог 
ДСТУ Б В.2.6-36:2008.

4.3.2 Зовнішні стіни з опорядженням штукатурками або дрібноштучними виробами викону-
ються з тепловою ізоляцією ТехноНІКОЛЬ, що закріплюється на несучій частині стіни за допомо-
гою клейової суміші з нанесенням опоряджувального шару на поверхню шару теплової ізоляції. 
Комплект складається з клейових матеріалів, теплоізоляційного матеріалу, механічних засобів 
кріплення теплової ізоляції, армуючої сітки, опоряджувального покриття. 

1. Фасадная краска (по необходимости)

2. Декоративная штукатурка

3. Кварцевая грунтовка

4. Стеклотканевая сетка

5. Базовый армирующий слой

6. Тарельчатый фасадный анкер

7. Минераловатный утеплитель  
ТЕХНОФАС Л, ТЕХНОФАС,  
ТЕХНОФАС ДВУХСЛОЙНЫЙ

8. Клей для теплоизоляционных плит

9. Упрочняющая грунтовка

10. Наружная стена

2

13

4

6

5

8

79

10

1. Фасадна фарба (за необхідністю)

2. Декоративна штукатурка

3. Кварцева ґрунтовка

4. Склотканева сітка

5. Базовий армуючий шар

6. Тарільчатий фасадний анкер

7.  Мінераловатний утеплювач ТЕХНОФАС

8. Клей для теплоізоляціойних плит

9. Зміцнююча ґрунтовка

10. Зовнішня стіна

Рисунок 4.3  - Система ТН-ФАСАД Декор

4.3.3 В якості теплоізоляції в конструкціях зовнішніх стін з опорядженням штукатуркою ви-
користовуються мінераловатні плити ТЕХНОФАС. Необхідна товщина утеплювача визначається 
за результатами теплотехнічних розрахунків згідно з ДБН В.2.6-31:2006 в залежності від темпе-
ратурної зони експлуатації будинку відповідно до Зміни №1 до ДБН В.2.6-31:2006 та матеріалу 
несучої стіни.
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Розрахункова товщина теплоізоляційного шару в системі ТН-ФАСАД Декор в залежності 
від температурної зони наведена в Додатку «Конструктивні рішення», РОЗДІЛ 1, Підрозділ 1.3, 
стор. 77.

4.3.4 Конструкції фасадної теплоізоляції з опорядженням штукатуркою є ненесучим буді-
вельним елементом зовнішньої стіни і не включається до розрахунку міцності та стійкості ого-
роджувальної конструкції в цілому. Однак, проектне кріплення плит теплоізоляційного шару 
повинно забезпечувати сприймання збірною системою вертикальних навантажень від власної 
ваги системи і горизонтальних навантажень від впливу вітрового тиску на зовнішню огороджу-
вальну конструкцію будівлі.

4.3.5 Перед початком робіт з улаштування конструкцій фасадної теплоізоляції з опоряджен-
ням штукатуркою при новому будівництві слід виконати, а при реконструкції та капітальному 
ремонті перевірити:

а)  герметизацію швів між стіновими блоками (панелями) на фасаді будівлі, а також місць при-
микання віконних, балконних, дверних та ворітних блоків до огороджувальної конструкції 
стіни;

б) улаштування вимощень та гідроізоляції терас, лоджій і балконів;

в) огородження всіх конструктивних елементів, що виступають за площину фасаду будівлі;

г) закладення всіх отворів на фасаді будівлі для проходження інженерних мереж і комунікацій;

д)  засклення вітражів, вікон, балконних дверей та інших елементів фасаду, які за проектом 
підлягають обрамленню світлопрозорими конструкціями.

4.3.6 Облаштування конструкції фасадної теплоізоляції з опорядженням штукатуркою вико-
нується в послідовності, що передбачена ДСТУ Б.В.2.6-36: 

– встановлення риштувань та підіймально-транспортного обладнання;

–  огляд (за необхідності – детальне обстеження) технічного стану огороджувальних конструк-
цій фасадів будівлі;

–  підготовка поверхні стіни і цоколя до виконання робіт з утеплення (очищення, ґрунтування, 
вирівнювання в разі потреби), встановлення профільних елементів кріплення по периметру 
цоколя будівлі;

–  розкладення механічно фіксуючих елементів кріплення та/або приготування клейової су-
міші;

– визначення місць деформаційних швів та їх улаштування;

– нанесення клейової суміші на поверхню плит утеплювача;

–  закріплення плит теплоізоляційного матеріалу на поверхні стіни за допомогою клейової 
суміші та механічно фіксуючих елементів;

–  приготування та нанесення захисного шару по теплоізоляційному шару із втопленням у 
нього армованої сітки з лугостійкого скловолокна;

–  закріплення профільних елементів на торцях балконних, дверних та ворітних прорізів в 
огороджувальній конструкції стіни, ущільнення місць примикання;
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–  нанесення шару (за потреби) та герметизація місць примикання плит утеплювача до вікон-
них, дверних та ворітних блоків, парапету та цоколю, а також інших виступних елементів 
фасаду;

– встановлення відливів на вікнах та нанесення другого захисного шару;

– нанесення адгезійного ґрунтувального шару покриття;

– нанесення декоративно-захисного шару.

4.3.7 Після закінчення робіт із декоративного опорядження фасаду улаштовуються (за необ-
хідності) деформаційні шви будівлі.

Порожнина шва формується у процесі закріплення теплоізоляційного шару. При цьому торці 
плит, що примикають до шва, захищають двома шарами гідрозахисної суміші ГІ 3 згідно з кла-
сифікацією ДСТУ Б В.2.7-126:2011, армованої склосіткою. Шар склосітки заводиться на зовнішню 
поверхню плити не менше ніж на 50 мм. 

Технологічну послідовність улаштування деформаційних швів слід виконувати згідно з п.12.4.1 
ДСТУ Б В.2.6-36.

4.4 Зовнішні стіни каркасного типу

4.4.1 Зовнішні металеві стіни каркасного типу можуть бути виконані на основі конструкцій 
пошарового складання або з тришарових панелей. Вказані конструкції виконуються з опоря-
дженням сталевим оцинкованим листом з полімерним покриттям.

4.4.2 Зовнішні дерев’яні стіни каркасного типу виготовляються з брусу, ширина якого зале-
жить від товщини теплоізоляції. 

4.4.3 В якості теплоізоляції таких конструкцій для каркасних стін використовуються мінера-
ловатні плити ТЕХНО (ТЕХНОБЛОК, ТЕХНОФАС). Необхідна товщина утеплювача визначається 
за результатами теплотехнічних розрахунків згідно з ДБН В.2.6-31:2006 в залежності від темпе-
ратурної зони експлуатації будинку та матеріалу несучої стіни відповідно до Зміни №1 до ДБН 
В.2.6-31:2006. 

Розрахункова товщина теплоізоляційного шару в зовнішних стінах каркасного типу (дерев’я-
ний каркас) в залежності від температурної зони наведена в Додатку «Конструктивні рішення», 
РОЗДІЛ 1, Підрозділ 1.4, стор. 84-85.

4.4.4 Для дерев’яних каркасних стін між внутрішньою обшивкою та теплоізоляційними пли-
тами необхідне влаштування пароізоляційної плівки.

4.5 Зовнішні стіни на основі тришарових панелей

4.5.1 Зовнішні стіни виконуються на основі тришарових металевих панелей з теплоізоляцій-
ним шаром з мінераловатних плит ТЕХНО (ТЕХНОБЛОК, РОКЛАЙТ, ТЕХНОЛАЙТ).

4.5.2 Металеві листи тришарових металевих панелей виготовляються з тонколистової оцин-
кованої сталі згідно з ГОСТ 14918-80 з захисним полімерним покриттям або алюмінійових спла-
вів згідно з ГОСТ 21631-76*. 

4.5.3 Тришарові металеві панелі при монтажі на об’єкті зєднуються «в замок».
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Кріплення панелей здійснюється до несучих елементів каркасу будинку за допомогою гвин-
тів-саморізів з кроком 300–500 мм.  

4.5.4 Необхідна товщина шару утеплювача з мінераловатних виробів ТЕХНО визначається за 
результатами теплотехнічних розрахунків згідно з ДБН В.2.6-31:2006 в залежності від темпера-
турної зони експлуатації будинку відповідно до Зміни №1 до ДБН В.2.6-31:2006 та характеристик 
елементів кріплення. 

Теплоізоляційні плити повинні бути розташовані в тришарових панелях щільно одна до одної 
в один чи декілька шарів. При влаштуванні теплоізоляційних плит в декілька шарів вони повинні 
бути укладені зі зміщенням швів у суміжних шарах.

4.5.5 Розрахункова товщина теплоізоляційного шару в зовнішних стінах касетного типу  в 
залежності від температурної зони наведена в Додатку «Конструктивні рішення», РОЗДІЛ 1, Під-
розділ 1.5, стор. 93.
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Скатні дахи 

5.1 Проектування та влаштування скатних дахів необхідно здійснювати з урахуванням вимог 
ДБН В.2.6-14-97 «Покриття будинків і споруд» та «Рекомендацій щодо проектування і облашту-
вання покрівель з гнучкої черепиці Shinglas Компанії ТехноНІКОЛЬ. Київ -2012».

Скатний дах - це об’ємна верхня огороджувальна конструкція будівлі із замкнутим повітряним 
простором, який функціонально використовується (під житло мансардного типу чи технічний 
поверх), або функціонально не використовується (холодне горище).

5.2 Під житло мансардного типу застосовується покрівельна система ТН-ШИНГЛАС  
Мансарда.

1
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1 – Гнучка черепиця SHINGLAS;

2 – Підкладковий килим ANDEREP;

3 – Суцільна основа (ОСП-3; ФСФ).

4 –  Розріджене обрешетування (дозволяє змен-
шити відходність великощитового дерев’яного 
настилу і сприяє вільній циркуляції повітря по 
всьому об’ему підпокрівельного простору);

5 – Контробрешетування;

6 – Вітрозахист (диффузійна плівка);

7 – Утеплювач з розбіжкою швів;

8 – Крокв’яна нога;

9 – Пароізоляція з проклейкою швів; 

10 – Контрутеплення 50 мм;

11 –  Підшивка мансарди.

Рисунок 5.1. – Покрівельна система ТН-ШИНГЛАС Мансарда.

Несучі конструкції горищних дахів являють собою рамну конструкцію. Крок рам та перерізи 
елементів визначаються статичним розрахунком.

5.3 Виготовлення настилів та латів здійснюється з деревини 3-го сорту, а несучі елементи 
кроквяної системи (крокви, розжолобки, мауерлати, прогони, стійки) з деревини вищого сорту.

5.4 Розрахунки стійкості елементів кроквяної системи до вітрових навантажень повинні вклю-
чати розрахунок достатності закріплення кроквяних балок до їх опори (мауерлати, тощо), здійс-
нений згідно з методикою, що регламентують ДБН В.1.2-2-2006.

5.5 Дерев’яні крокви та лати слід обробляти засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу 
вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363-98.  

5.6 Механічне з’єднання дерев’яних елементів несучих конструкцій слід виконувати на цвяхах 
із прямим або шаховим розміщенням.

5.7 Дерев’яні конструкції кроквяних систем повинні відповідати умовам розрахунку по несучій 
спроможності (перша група граничних станів) і по деформаціям (друга група граничних станів), 
з урахуванням характеру і тривалості дії навантажень згідно ДБН В.1.2-2-2006.

5.
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5.7.1 Необхідний стан нерухомості (жорсткість) кроквяної системи визначається розмірами 
поперечного перерізу її елементів, відстанню між їх опорами і достатнім закріпленням на опорах.

Виходячи з діапазону можливих постійних і тимчасових навантажень на дерев’яну кроквяну 
систему оптимальне (рентабельне) рішення в цьому відношенні забезпечується призначенням:

–  кроквяних балок, 50х200 мм, кроком 0,5 - 0,9 м;

–  обрешетування – дошки товщиною 25-30 мм, встановлені впоперек крокв з кроком 
0,3–0,4 м і закріплені на кожній опорі до крокв двома цвяхами;

– суцільного настилу по одному з двох варіантів:

перший – дощатий із обрізних (чи шпунтованих) дощок шириною 80–150 мм і товщиною 
25 – 30 мм з закріпленням не менше як двома цвяхами до кожної крокви, в такому варіанті 
конструкція не потребує додаткового обрешетування;

другий – щитовий із плит ОСП-3 чи ФСФ товщиною 9 – 12 мм з закріпленням до брусків об-
решетування з кроком 150 мм зазубреними оцинкованими цвяхами, довжина яких не менш як 
в 2,5 рази перевищує товщину плити.

5.7.2 Покрівлю горищних дахів рекомендується виконувати з бітумної гнучкої черепиці 
Shinglas згідно з «Рекомендаціями щодо проектування і облаштування покрівель з гнучкої чере-
пиці Shinglas Компанії ТехноНІКОЛЬ. Київ -2012».

5.8 В якості теплоізоляції в конструкції похилого покриття використовуються мінераловатні 
плити та мати ТЕХНО марок ТЕПЛОРОЛЛ, РОКЛАЙТ, ТЕХНОЛАЙТ, товщина яких визначається за 
результатами теплотехнічних розрахунків згідно з ДБН В.2.6-31:2006 в залежності від темпера-
турної зони експлуатації будинку відповідно до Зміни №1 до ДБН В.2.6-31:2006, його призна-
чення та поверховості. 

5.8.1 Розрахункова товщина теплоізоляційного шару в залежності від температурної зони 
наведена в Додатку «Конструктивні рішення», РОЗДІЛ 2, стор. 121, 133, 144.

5.9 Теплоізоляція похилого покриття може бути як одношаровою, двошаровою, так і триша-
ровою. 

5.9.1 У випадку влаштування одношарової теплоізоляції, утеплювач встановлюється в про-
міжку між кроквами. 

5.9.2 У випадку влаштування дво-, тришарової теплоізоляції, з внутрішньої або зовнішньої 
сторони крокв перпендикулярно кроквам встановлюються дерев’яні лати, в проміжках між яки-
ми влаштовується додатковий шар теплоізоляції. 

5.10 Основним заходом, який виключає конденсацію вологи в дахових покриттях, є венти-
ляція їх конструктивного складу зовнішнім повітрям. Для забезпечення нормативної вентиляції 
горищного даху вона повинна мати три основні елементи – отвори для забору зовнішнього пові-
тря, забірні проходи (повітряні прошарки і канали) для циркуляції повітря над теплоізоляційним 
шаром і витяжні  отвори у верхній частині даху. Тиск повітря в горищному приміщенні має бути 
пониженим, тому площу витяжних отворів слід приймати на 10-15% більшою ніж площу отворів 
для забору зовнішнього повітря.

5.10.1 Підкарнизні вентиляційні отвори можуть влаштовуватись як у вигляді вузьких щілин 
(щілевидні продухи), що розміщуються під виступом карнизу в утеплених горищах, так і у вигляді 
локальних отворів в товщі парапетних стінок холодного горища; в разі підшивання карнизних 
звисів сайдингом слід використовувати так звані софітні планки, а при обшивці вагонкою – крі-
пити її з розрахунковими зазорами.
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5.10.2 На гребенях даху вентиляційні отвори виконуються щільовими. В якості витяжних 
вентиляційних елементів використовуються також локальні схилові аератори і дефлектори, які в 
ряді випадків можуть бути вентиляційними елементами комплексної дії (припливні чи витяжні), 
в залежності від їх розміщення до напрямку вітру.

Товщина вентильованого повітряного прошарку повинна бути від 40 до 60 мм, довжина не 
більше 24 м. Для забезпечення теплової тяги величина нахилу покрівлі повинна бути не менше 
6%. На протилежних боках покрівлі мають бути влаштовані отвори для повітря з площею ро-
бочого перерізу не менше ніж 1/500 площі поверхні покрівлі. Зв’язок між внутрішнім повітрям 
приміщень та повітрям прошарку має бути виключений.

5.11 Для унеможливлення просочування холодного повітря через шар теплоізоляції та її за-
мочування необхідно поверх теплоізоляційного шару влаштовувати повітро- та гідрозахисну 
мембранну плівку.

5.12 Природне освітлення мансардних приміщень в огороджувальні конструкції похилого 
покриття здійснюється за допомогою вбудованих вікон.

5.13 Для забезпечення якісного монтажу покрівлі похилого покриття забороняється прово-
дити влаштування покрівлі під час ожеледі та поривів вітру зі швидкістю більше 15 м/с.  
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Плоскі суміщені покриття

6.1 Проектування та влаштування суміщених покриттів необхідно здійснювати з урахуван-
ням вимог ДБН В.2.6-14-97 «Покриття будинків і споруд», «Рекомендацій щодо проектування та 
влаштування бітумно-полімерних мембран, що наплавляються виробництва Компанії ТехноНІКОЛЬ», 
«Рекомендацій щодо проектування та влаштування полімерних мембран виробництва Компанії 
ТехноНІКОЛЬ», «Рекомендацій щодо проектування та влаштування експлуатованих та зелених дахів з 
застосуванням матеріалів Компанії ТехноНІКОЛЬ». 

6.2 У будинках з суміщеними покриттями з основою - металевий профільований настил,не-
обхідно передбачати заповнення порожнин ребер настилу на довжину 250 мм з негорючих ма-
теріалів в місцях примикань настилу до стін, деформаційних швів, стінок ліхтарів та до кожного 
боку гребенів і єндов покриття. 

6.3 Для захисту від зволоження теплоізоляційного шару парами теплових потоків в покриттях 
будинків і споруд з нормальним, вологим і мокрим режимами експлуатації слід передбачати 
пароізоляцію згідно вимог ДБН В.2.6-31:2006.

6.4 Слід передбачити приклеювання рулонних накладок і компенсаторів, які запобігають 
руйнуванню пароізоляційного шару над стиковим сполученням елементів покриття. 

6.5 Проектування покрівельних килимів в залежності від ухилу покриття і прийнятих до за-
стосування матеріалів необхідно здійснювати згідно з ДБН В.2.6-14-97 в ув’язці з основами, на 
які вони вкладаються, і захисними покриттями, які забезпечують надійність їх експлуатації.

6.6 Механічну систему закріплення елементів плитного теплоізоляційного шару слід перед-
бачати з розрахунку навантажень за ДБН В.1.2-2-2006.

6.7 В місцях примикання елементів покриття до стін, ліхтарів та інших конструкцій, що прохо-
дять через нього, пароізоляція повинна заводитись на висоту, рівну товщині теплоізоляційного 
шару; в місцях деформаційних швів пароізоляція повинна перекривати краї накладного компен-
сатора.

6.8 Елементами протиконденсатних вентсистем, в залежності від прийтяного типу, слід при-
значати, вентиляційні канали, пази чи повітряні прошарки в просторовій товщі суміщеного даху, 
в поєднанні з зовнішнім повітрям через флюгарки, щільові чи локальні продухи на поверхні 
покрівельного килиму, чи в місцях його примикання.

6.9 Основні типи суміщених дахів визначаються в залежності від:

-  виду несучої конструкції покриття (несучої спроможності і деформативності);

-  експлуатаційного навантаження на покрівельний килим (експлуатується чи не експлуа-
тується); 

-  порядку розміщення основних елементів тепловодозахисту покриття (теплоізоляційного 
шару і покрівельного килима). 

В цьому відношенні необхідно враховувати наступне:

-  покрівельний килим і теплоізоляція є основними шарами суміщеного покриття; 

-  всі інші шари і прошарки призначаються для забезпечення надійності роботи теплово-
дозахисту в процесі експлуатації і надання додаткових функцій поверхні покриття;

6.
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Найбільш поширеною є традиційна система з розташуванням покрівельного килима поверх 
теплоізоляційного шару. Така система забезпечує влаштування суміщеного тепловодозахисту 
практично на всіх ухилах покриття з застосуванням широкого асортименту покрівельних і те-
плоізоляційних матеріалів.

Разом з тим, проектні рішення складу традиційних покрівельних систем обов’язково повинні 
включати елементи протиконденсатної вентиляції

Системи інверсійного типу (з розміщенням утеплювача над покрівельним килимом) носять 
обмежений характер спеціального призначення в силу наступного: 

-  потребують водостійких утеплювачів з привантажувальним закріпленням;

-  розміщення покрівельного килима в зоні пароізоляції суміщеного покриття потребує 
додаткових заходів по вентиляції розташованих під ним приміщень;

-  ускладнюється вирішення надійного водовідводу з поверхні покриття. 

Разом з тим, висока міцність на стиск водостійких утеплювачів із екструзійного пінополістиро-
лу ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON забезпечує рентабельність їх застосування при різних експлуатаційних 
навантаженнях на покриття (транспортних, пішохідних, озеленення); системи інверсійного типу 
не потребують влаштування елементів протиконденсатної вентиляції.

6.9.1 ТН – ПОКРІВЛЯ Классік

6.9.1.1 ТН – ПОКРІВЛЯ Классік – система неексплуатованого даху по стальному профільова-
ному настилі.

2

34

6

5

1

1. Полімерно-бітумна пароізоляція Паробар’єр С (А500 
або Ф1000)

2. Мінераловатний утеплювач ТЕХНОРУФ В30

3. Мінераловатний утеплювач ТЕХНОРУФ Н60

4. Телескопічне кріплення ТЕХНОНІКОЛЬ

5. Полімерна мембрана LOGICROOF V-RP 

6.  Мінераловатний утеплювач ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН 
1,7% (для формування контрухилу ТЕХНОРУФ Н30 
КЛИН 4,2%)

Рисунок 6.1  - Система ТН – ПОКРІВЛЯ Классік

6.9.1.2 Система ТН – ПОКРІВЛЯ Классік застосовується для влаштування дахів на громадських 
будівлях з великою площею і постійним перебуванням значної кількості людей.

6.9.1.3 В якості нижнього теплоізоляційного шару використовується теплоізоляційні плити 
ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ Н, в якості верхнього шару утеплювача шару використовується теплоі-
золяційні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ В товщина яких визначається за результатами теплотех-
нічних розрахунків згідно з ДБН В.2.6-31:2006 в залежності від температурної зони експлуатації 
будинку відповідно до Зміни №1 до ДБН В.2.6-31:2006, його призначення та поверховості.

Розрахункова товщина теплоізоляційного шару в залежності від климатичної зони наведена 
в Додатку «Конструктивні рішення», РОЗДІЛ 3, Підрозділ 3.1, стор. 161-163.

6.9.1.4 Формування теплоізоляції із мінераловатних плит ТЕХНОРУФ здійснюється в напрямку 
«на себе» з виконанням двох основних операцій – упорядкованого укладання і закріплення плит.
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Плитні утеплювачі повинні укладатись щільно один до одного і мати однакову товщину у 
кожному шарі. При укладанні теплоізоляції у декілька шарів шви плит слід розміщувати врозбіг 
як між собою, так і між шарами. Укладання утеплювача раціонально починати з кутків покрівлі.

Укладання мінераловатних плит ТЕХНО по поверхні профільованого настилу слід здійснюва-
ти, розташовуючи довші боки плит перпендикулярно до напрямку ребер настилу.

6.9.2 ТН – ПОКРІВЛЯ Смарт

6.9.2.1 ТН – ПОКРІВЛЯ Смарт – система неексплуатованого даху по стальному профільова-
ному настилі з комбінованим утепленням. 
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1. Полімерно-бітумна пароізоляція Паробар’єр С (А500 
або Ф1000)

2. Мінераловатний утеплювач ТЕХНОРУФ Н30

3.  Екструзійний пінополістирол  ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON 
PROF SLOPE

4. Екструзійний пінополістирол ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON 
PROF 300

5.  Склополотно 100 г/м2

6. Телескопічне кріплення ТЕХНОНІКОЛЬ

7. Полімерна мембрана LOGICROOF V-RP

Рисунок 6.2  - Система ТН – ПОКРІВЛЯ Смарт

6.9.2.2 Система ТН – ПОКРІВЛЯ Смарт застосовується для влаштування дахів житлових та 
громадських будинків.

6.9.2.3 В якості основи нижнього шару утеплювача використовуються теплоізоляційні плити 
ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ Н, в якості верхнього шару утеплювача використовується екструзійний 
пінополістирол CARBON PROF товщина яких визначається за результатами теплотехнічних роз-
рахунків згідно з ДБН В.2.6-31:2006 в залежності від температурної зони експлуатації будинку 
відповідно до Зміни №1 до ДБН В.2.6-31:2006, його призначення та поверховості.

Розрахункова товщина теплоізоляційного шару в залежності від температурної зони наведена 
в Додатку «Конструктивні рішення», РОЗДІЛ 3, Підрозділ 3.2, стор. 178-179.

6.9.2.4 Укладання мінераловатних плит ТЕХНО по поверхні профільованого настилу слід 
здійснювати, розташовуючи довші боки плит перпендикулярно до напрямку ребер настилу. 
Використання в системі ТН-ПОКРІВЛЯ Смарт екструзійного пінополістиролу надає наступні 
переваги:

- підвищена поверхнева міцність;

- стійкість до пішохідних навантажень;

- полегшена покрівельна конструкція;

Екструзійний пінополістирол ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON має низькие водопоглинання, а волога, 
яка пройшла через стики плит теплоізоляції під час монтажу покрівлі, випаровується вільно через 
них і полімерну мембрану в теплий період року.
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6.9.2.5 Відстань між стиками за довжиною полотнищ гідроізоляційних килимів в суміжних 
шарах повинна бути не менше 300мм.

6.9.2.6 Профільований лист покрівельних покриттів слід укладати широкою полицею вверх. 
По стальним балкам укладають прогони у вигляді швелеру, як правило з кроком, визначеним 
проектним рішенням, до цих прогонів кріпиться профільований настил.

6.9.3 ТН – ПОКРІВЛЯ Титан

6.9.3.1 Система ТН – ПОКРІВЛЯ Титан застосовується для влаштування дахів з несучою осно-
вою з металевого профільованого листа в будинках де необхідні підвищені вимоги до покрівлі 
по жорсткості поверхні. 

6.9.3.2 В якості теплоізоляційного шару використовуються мінераловатні плити ТЕХНО марки 
ТЕХНОРУФ 45 товщина якого визначається за результатами теплотехнічних розрахунків згідно з 
ДБН В.2.6-31:2006 в залежності від температурної зони експлуатації будинку відповідно до Зміни 
№1 до ДБН В.2.6-31:2006, його призначення та поверховості.

Розрахункова товщина теплоізоляційного шару в залежності від температурної зони наведена 
в Додатку «Конструктивні рішення», РОЗДІЛ 3, Підрозділ 3.3, стор. 194.
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1. Паробар’єр С (А500 або Ф1000)

2. Мінераловатний утеплювач ТЕХНОРУФ 45

3. Праймер бітумний ТЕХНОНІКОЛЬ №01

4. Уніфлекс ВЕНТ ЕПВ

5. Техноеласт ЕКП

6. Збірна стяжка з двох шарів АЦЛ, загальною 
     товщиною не менше 16 мм.

7. Мінераловатний утеплювач ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН 
1,7% (для формування контр-ухилу ТЕХНОРУФ Н30 
КЛИН 4,2%)

Рисунок 6.3  - Система ТН – ПОКРІВЛЯ Титан

6.9.3.3 Укладання мінераловатних плит ТЕХНО по поверхні профільованого настилу слід 
здійснювати, розташовуючи довші боки плит перпендикулярно до напрямку ребер настилу.

6.9.3.4 Роботи з влаштування збірних вирівнюючих стяжок із плоских азбестоцементних ли-
стів слід проводити паралельно з влаштуванням по них гідроізоляційного килима. Фронт робіт 
першого процесу не повинен випереджати другий більше ніж на одну добу. Не допускаються 
будь-які перепади висот між крайками суміжних листів, а також «клавішність» розміщення їх на 
поверхні утеплювача.

6.9.3.5 Щоб не допустити викривлення стяжки з азбестоцементних листів, їх необхідно про-
грунтувати праймером бітумним ТЕХНОНІКОЛЬ №01. 

6.9.4 ТН – ПОКРІВЛЯ Стандарт

6.9.4.1 Система ТН – ПОКРІВЛЯ Стандарт застосовується для влаштування дахів житлового, 
громадського і промислового призначення з несучими конструкціями із залізобетону.
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1. Полімерно-бітумна пароізоляція Паробар’єр Б

2. Екструзійний пінополістирол ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON 
     PROF 300

3. Праймер бітумний ТЕХНОНІКОЛЬ №01

4. Уніфлекс ВЕНТ ЕПВ

5. Техноеласт ЕКП

6.  Похилоутворюючий шар з керамзитового гравію 

7. Армована цементно-піщана стяжка товщиною не 
    менше 50мм

Рисунок 6.4  - Система ТН – ПОКРІВЛЯ Стандарт

6.9.4.2 В якості теплоізоляційного шару використовується екструзійний пінополістирол ТЕХ-
НОНІКОЛЬ CARBON PROF товщина якого визначається за результатами теплотехнічних розра-
хунків згідно з ДБН В.2.6-31:2006 в залежності від температурної зони експлуатації будинку 
відповідно до Зміни №1 до ДБН В.2.6-31:2006, його призначення та поверховості.

Розрахункова товщина теплоізоляційного шару в залежності від температурної зони наведена 
в Додатку «Конструктивні рішення», РОЗДІЛ 3, Підрозділ 3.4, стор. 210.

6.9.4.3 Похилоутворюючі шари формують по залізобетонних покриттях, що мають ухил 
менше 5%. При необхідній максимальній товщині 50мм, похилоутворюючі карти формуються 
із цементно-піщаного розчину; при більших товщинах, з формуванням підстилаючих шарів із 
керамзитового гравію, керамзито- чи пінобетону з обов’язковим вирівнюванням поверхні ар-
мованою цементно-піщаною стяжкою.

6.9.4.4 Вирівнююча стяжка укладається на підготовлену основу, так щоб вона була ізольо-
вана від стін і перегородок тонкими смужками з пінополістиролу або дерев’яними рейками в 
поліетиленовій плівці. Для запобігання появи тріщин стяжку рекомендується укладати поетапно 
секторами з використання дерев’яних направляючих. Ширина між направляючими повинна 
бути 2-3 метри.

6.9.4.5 При подальшому наплавленні на стяжку гідроізоляційних килимів цементно-піщану 
стяжку необхідно обробити праймером бітумним.

Праймер бітумний перед використанням необхідно ретельно перемішати. Праймер бітумний 
рекомендується наносити на поверхню капроновими щітками або пензлем. При такому нанесен-
ні праймер втирається у поверхню, насичує і скріплює її, забезпечуючи міцне зчеплення основи 
з гідроізоляційним килимом.

6.9.5 ТН – ПОКРІВЛЯ Універсал

6.9.5.1 Система ТН – ПОКРІВЛЯ Універсал застосовують при монтажі даху у будь-яку пору року 
на об’єктах промислового, громадського, житлового призначення з несучими конструкціями із 
залізобетону.
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1. Полімерно-бітумна пароізоляція Паробар’єр Б

2. Екструзійний пінополістирол ТЕХНОНІКОЛЬ 
    CARBON PROF 300

3. Екструзійний пінополістирол ТЕХНОНІКОЛЬ 
    CARBON PROF RF SLOPE

4. Праймер бітумний ТЕХНОНІКОЛЬ №01

5.  Уніфлекс ВЕНТ ЕПВ

6.  Техноеласт ЕКП

7. Збірна стяжка з двох шарів АЦЛ, загальною 
     товщиною не менше 16 мм.

Рисунок 6.5  - Система ТН – ПОКРІВЛЯ Універсал

6.9.5.2 Для влаштування похилоутворюючого шару застосовується клин похилоутворюючий 
ТехноНІКОЛЬ, що полегшує вагу покрівельної конструкції, а також створює на покрівлі ухил в 
1.7%, 3.4%, 8.3% без застосування «мокрих» процесів.

6.9.5.3 В якості теплоізоляційного шару використовується екструзійний пінополістирол 
ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON PROF товщина якого визначається за результатами теплотехнічних 
розрахунків згідно з ДБН В.2.6-31:2006 в залежності від температурної зони експлуатації будинку 
відповідно до Зміни №1 до ДБН В.2.6-31:2006, його призначення та поверховості.

Розрахункова товщина теплоізоляційного шару в залежності від температурної зони наведена 
в Додатку «Конструктивні рішення», РОЗДІЛ 3, Підрозділ 3.5, стор. 221.

6.9.5.4 Роботи з влаштування збірних вирівнюючих стяжок із плоских азбестоцементних ли-
стів слід проводити паралельно з влаштуванням по них гідроізоляційного килима. Фронт робіт 
першого процесу не повинен випереджати другий більше ніж на одну добу. Не допускаються 
будь-які перепади висот між крайками суміжних листів, а також «клавішність» розміщення їх на 
поверхні утеплювача.

6.9.5.5 Застосування азбестоцементних листів дозволяє уникнути мокрих процесів, котрі 
відбуваються при влаштуванні традиційної стяжки.

6.9.6 ТН – ПОКРІВЛЯ Авто

6.9.6.1 ТН – ПОКРІВЛЯ Авто – система експлуатованого даху під автомобільне навантаження. 

Система ТН – ПОКРІВЛЯ Авто використовується на покрівлях сучасних багатофункціональних 
комплексів, де дах являє собою експлуатовану зону для руху автомобілів або місць для парковки.
Проектування такого виду покрівель необхідно здійснювати з врахуванням вимог «Рекомендацій 
щодо проектування та влаштування експлуатованих та зелених дахів з застосуванням матеріалів 
Компанії ТехноНІКОЛЬ».

6.9.6.2 Для максимальної надійності і захисту системи від протікання гідроізоляційний килим 
необхідно укладати у 2 шари.

6.9.6.3 Для збільшення адгезії перед наплавленням гідроізоляційного килиму поверхню по-
ґрунтувати праймером бітумним ТЕХНОНІКОЛЬ.

6.9.6.4 В якості теплоізоляційного шару використовується екструзійний пінополістирол 
ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON SOLID товщина якого визначається за результатами теплотехнічних 
розрахунків згідно з ДБН В.2.6-31:2006 в залежності від температурної зони експлуатації будинку 
відповідно до Зміни №1 до ДБН В.2.6-31:2006, його призначення та поверховості.
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1. Два шари асфальтобетону

2.  Розподільна залізобетонна плита, товщиною не 
меньше 100 мм

3. Поліетиленова плівка ТЕХНОНІКОЛЬ

4.  Екструзійний пенополістирол ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON 
SOLID

5.  Голкопробивний термооброблений геотекстиль 
ТЕХНОНІКОЛЬ 300 г/м2

6. Техноеласт ЕПП - 2 шари

7. Праймер бітумний ТЕХНОНІКОЛЬ №01

8. Стяжка цементно-піщана армована

9. Похилоутворюючий шар із керамзитобетону

10. Залізобетонна основа

Рисунок 6.6  - Система ТН – ПОКРІВЛЯ Авто

Розрахункова товщина теплоізоляційного шару в залежності від температурної зони наведена 
в Додатку «Конструктивні рішення», РОЗДІЛ 3, Підрозділ 3.6, стор. 232.

6.9.6.5 Для запобігання потрапляння цементу в шви теплоізоляційного матеріалу і створен-
ня ковзаючого шару по утеплювачу необхідно передбачити роздільний шар із поліетиленової 
плівки, поверх якої влаштовується розподільна залізобетонна плита з подальшим улаштуванням 
асфальтобетону.

6.9.6.6 При влаштування ухилу необхідно відмовитись від сипучих матеріалів та використо-
вувати легкі види бетонів. В іншому випадку при руйнуванні або переміщенні сипучих матеріалів 
може відбутися руйнування вище лежачих шарів покрівельного килиму.

6.9.6.7 В місцях спряження покрівлі з покрівельними конструкціями і в примиканнях до пара-
петних стін необхідние улаштування швів, компенсуючих деформації, що виникають при нагріві 
асфальтобетону і цементно-піщаної стяжки.

6.9.7 ТН – ПОКРІВЛЯ Грін

6.9.7.1 ТН – ПОКРІВЛЯ Грін – система експлуатованого даху з зеленими насадженнями. 

Система ТН – ПОКРІВЛЯ Грін застосовується при новому будівництві для влаштування багато-
функціональних дахів. Проектування такого виду покрівель необхідно здійснювати з врахуван-
ням вимог «Рекомендацій щодо проектування та влаштування експлуатованих та зелених дахів 
з застосуванням матеріалів Компанії ТехноНІКОЛЬ».

6.9.7.2 Для забезпечення швидкого відводу води з поверхні гідроізоляційного килиму необ-
хідно передбачити улаштування похилоутворюючого шару, на який укладається гідроізоляційний 
килим.
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1

34
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6

7

8
9

1. Праймер бітумний ТЕХНОНІКОЛЬ №01

2. Техноеласт ЕПП

3. Техноеласт-ГРІН

4.  Голкопробивний геотекстиль ТЕХНОНІКОЛЬ 300 г/м2

5.  Екструзійний пенополістирол ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON 
PROF 

6.  Профільована мембрана PLANTER geo

7. Ґрунт із зеленими насадженнями

8. Похилоутворюючий шар з керамзитового гравію

9. Армована цементно-піщана стяжка товщиною не 
менше 50мм

Рисунок 6.7  - Система ТН – ПОКРІВЛЯ Грін

Ухил основи під гідроізоляційний килим зелених дахів повинен складати 1,5-3%. При ухи-
лах менше 1,5% існує вірогідність застою води на даху. При великих ухилах необхідно вводити 
додаткові заходи для перешкоджанню зсуву шарів даху.

Ухил виконується за рахунок похилоутворюючого шару з керамзитобетону з улаштуванням 
по ньому цементно-піщаної стяжки армованою сіткою. 

6.9.7.3 В якості розподільного шару між гідроізоляційним килимом і теплоізоляцією вико-
ристовується голкопробивний геотекстиль ТЕХНОНІКОЛЬ густиною 300 г/м2.

6.9.7.4 В якості теплоізоляційного шару використовується екструзійний пінополістирол ТЕХ-
НОНІКОЛЬ CARBON PROF товщина якого визначається за результатами теплотехнічних розра-
хунків згідно з ДБН В.2.6-31:2006 в залежності від температурної зони експлуатації будинку 
відповідно до Зміни №1 до ДБН В.2.6-31:2006, його призначення та поверховості.

Розрахункова товщина теплоізоляційного шару в залежності від температурної зони наведена  
в Додатку «Конструктивні рішення», РОЗДІЛ 3, Підрозділ 3.7, стор. 241.

6.9.7.5 Плити екструзійного пінополістиролу ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON рекомендується укладати 
в один шар зі з’єднанням у паз, для запобігання накопичення води між шарами теплоізоляції.

6.9.7.6 В якості дренажу використовується дренажна мембрана з поліетилену високої густини, 
укладеної між двома шарами термоскріпленого геотекстилю.

6.9.7.7 Для видалення води з поверхні зелених дахів передбачається влаштування системи 
внутрішнього організованого водовідводу. У місцях пропуску через дах лійки внутрішньої ринви 
передбачають пониження на 15-20 мм у радіусі 0,5-1,0 м навколо лійки для запобігання застій-
них зон
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Перекриття холодного горища

7.1 Проектування та влаштування горищних перекриттів необхідно здійснювати з урахуван-
ням вимог ДБН В.2.6-14-97.

7.2 Простір над перекриттям сполучається з зовнішнім повітрям для провітрювання горищ-
ного простору через вентиляційні прорізи. Сумарна площа вентиляційних прорізів повинна бути 
не менша 1/500 площі горищного перекриття будинку.

7.3 Залізобетонне перекриття влаштовується зі збірних плит або монолітного залізобетону.

7.4 Дерев’яне перекриття влаштовується на основі дерев’яних балок. У місцях безпосеред-
нього контакту несучих дерев’яних конструкцій з кам’яними, бетонним чи залізобетонними 
матеріалами необхідно передбачити гідроізоляційні прокладки.  

7.5 В якості утеплювача в конструкціях перекриттів холодного горища використовуються   
мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОЛАЙТ, що влаштовується між дерев’яними балками 
(у випадку дерев’яного перекриття) або дерев’яними лагами (у випадку залізобетонного пере-
криття). Товщина шару теплоізоляції визначається за результатами теплотехнічних розрахунків 
згідно з ДБН В.2.6-31:2006 в залежності від температурної зони експлуатації будинку відповідно 
до Зміни №1 до ДБН В.2.6-31:2006, його призначення та поверховості. 

Розрахункова товщина теплоізоляційного шару в залежності від температурної зони наведена 
в Додатку «Конструктивні рішення», РОЗДІЛ 4, стор. 261.

7.6 Пароізоляцію в горищному перекритті слід передбачати у відповідності з вимогами норм 
до будівельної теплотехніки, а також табл. 5  ДБН В.2.6-14-97.

Теплоізоляційні матеріали встановлюються на пароізоляцію з поліетиленової плівки  або на 
фарбувальну пароізоляцію з бітумної емульсії, бітумно-каучукової мастики, каучукової мастики. 

У місцях примикання пароізоляції до стін горища (чи протипожежних стін), шар пароізоляції 
повинен бути заведений на висоту, яка дорівнює товщині утеплювача та трохи  перевищувати її. 

7.7 Дерев’яні балки та дерев’яні лаги, а також дерев’яні елементи горищних покриттів (крокви, 
лати тощо) повинні бути оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахис-
ної ефективності згідно з ГОСТ 16363-98.

Дерев’янi пiдкладки (подушки), на якi встановлюються опорнi частини несучих елементiв кон-
струкцiї, слiд передбачати з антисептованої i просоченої вогнезахисними сумiшами деревини. 
Металевi накладки з’єднання дерев’яних конструкцiй необхiдно вiдокремлювати вiд деревини 
шаром гiдроiзоляцiї. Дерев’янi конструкції даху мають бути вiдкритими, добре провiтрюваними, 
по можливостi, доступними для технiчних оглядiв, профiлактичного ремонту i поновлення за-
хисної обробки. З цiєю метою в окремих частинах горищного простору необхiдно влаштовувати 
продухи, аератори тощо. Глухе закладання частин дерев’яних конструкцiй в кам’янi, бетоннi стiни 
не допускається.

7.8 Поверх дерев’яних балок або дерев’яних лаг перекриття влаштовують плити ЦСП або 
дошки.

Зі сторони приміщення останнього поверху перекриття оздоблюється гіпсокартонними пли-
тами або опоряджувальною штукатуркою. 

7.
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Конструкції підлог та перекриттів 

8.1 Перекриття в будинку, можуть бути міжповерховими, горищними, перекриттями над 
підвалами.  

8.2 У перекриттях над холодними підвалами, які працюють в умовах несталих вологості й 
температури, слід подбати про збереження деревини. Для цього балки попередньо треба об-
робити антисептиком, а в місцях її спирання на стіни – покласти гідроізоляцію. Для захисту від 
сирості підвали мають вентилюватися через продухи – отвори в цоколі розрізом 140х140 мм, 
влаштовані через кожні 4-5 м.

8.3 В залежності від конструктивного рішення перекриття бувають: балочні, в яких основний 
несучий елемент – дерев’яні балки, залізобетонні – зі збірних плит або монолітного залізобетону.

8.4 Дерев’яні балочні перекриття використовуються в переважній більшості в малоповер-
хових будівлях і складаються з несучих балок, тепло- та звукоізоляції в просторі між балками, 
конструкції підлоги та опорядження стелі. 

Висота балок переважно становить 130, 150, 180 та 200 мм, товщина – 75 та 100 мм. Відстань 
між осями балок становить 600…1000 мм.  

8.5 В якості теплоізоляції в просторі між балками використовуються мінераловатні плити 
ТЕХНО марок ТЕХНОФЛОР, ТЕХНОЛАЙТ. 

8.6 Мінераловатні плити ТЕХНОФЛОР укладаються безпосередньо на пароізоляцію по залі-
зобетонному перекритті. На поверхню плит украдається армуючий вирівнюючий шар з бетону 
або цементного розчину. 

У випадку, якщо передбачений підігрів підлоги у вирівнюючий шар укладаються обігріваючі 
елементи. У приміщеннях з мокрим режимом експлуатації на поверхню вирівнюю чого шару 
укладається гідроізоляція. Потім виконується покриття підлоги.

8.7 Проектування підлог необхідно здійснювати з урахуванням вимог СНиП 2.03.13-88 
«Полы».

8.8 Підлоги з нормованим показником теплозасвоєння поверхні необхідно проектувати та 
розраховувати з урахуванням вимог ДБН В.2.6-31:2006.

8.9 В приміщеннях з середньою або великою (згідно зі СНиП 2.03.13-88) інтенсивністю впливу 
на підлогу рідини необхідно передбачити ухили підлог. Ухили підлог на перекриттях необхідно 
здійснювати за допомогою влаштування стяжки змінної величини, а підлог на ґрунті – відпо-
відним плануванням основи.

8.10 Необхідність влаштування пароізоляції в конструкціях перекриття визначається розрахун-
ком для кожного конкретного випадку в залежності від тепловологісного режиму приміщень, що 
розділяє перекриття. Конструктивно пароізоляція влаштовується до шару теплоізоляції зі сторони 
приміщення з вищою температурою або вищою відносною вологістю повітря. 

Влаштування пароізоляційної плівки необхідно здійснювати з перекриттям швів шириною не 
менше ніж на 10 см та їх проклейкою паронепроникною клейкою стрічкою. 

8.
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8.11 Дерев’яна підлога на лагах – ТН - ПІДЛОГА Лайт

1. ОСП фанера 

2.  Мінеральна вата ТЕХНОЛАЙТ 

3. Плівка пароізоляційна ТЕХНОНІКОЛЬ 150 г/м2

4. Чорнова підлога 

5. Підкладка під покриття 

6. Покриття підлоги

7. Дерев’яні лаги

Рисунок 8.1 - Система ТН-ПІДЛОГА Лайт

8.11.1 Ця система складається з теплозвукоізоляційного шару на основі мінеральної вати, 
пароізоляційного шару. У разі влаштування підлоги над холодним підвалом зверху утеплювача 
укладається пароізоляційна плівка. По лагах укладається чорнова підлога, яка може бути вико-
нана з дощок або з двох шарів фанери ОСП.

Дерев’яна підлога на лагах може влаштовуватись по підстилаючому бетонному шарі (в під-
логах по ґрунту) або по залізобетонному перекриттю. 

8.11.2 В якості теплоізоляції використовуються мінераловатні плити ТЕХНО марок РОКЛАЙТ, 
ТЕХНОЛАЙТ, ТЕПЛОРОЛЛ, що влаштовується між дерев’яними лагами.

8.11.3 З метою зниження впливу теплопровідних включень на опір теплопередачі конструкції, 
лаги рекомендується влаштовувати в два ряди – «хрест-навхрест». Мінераловатні плити Техно-
НІКОЛЬ рекомендується укладати між лагами у 2 шари.

8.11.4 Лаги і дерев’яна підлога повинні бути відокремлені по периметру приміщення від стін 
зазором шириною 15-20 мм і не мати з ними жорстких зв’язків. Зазор заповнюється пружним 
матеріалом.

8.12 Плаваюча підлога по монолітній стяжці перекриття – ТН-ПІДЛОГА Стандарт

2

3 1

4

5 1.  Екструзійний пенополістирол ТЕХНОНІКОЛЬ  
CARBON PROF

2.  Плівка пароізоляційна ТЕХНОНІКОЛЬ 150 г/м2 

3. Збірна (ГВЛ, ЦСП, ОСП) або монолітна стяжка 

4. Матеріал підкладки 

5. Покриття підлоги

6. Залізобетонна плита перекриття

Рисунок .2 - Система ТН-ПІДЛОГА Стандарт
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8.12.1 Система ізоляції підлоги складається з екструзійного пінополістиролу, який укладається 
безпосередньо на перекриття та збірної або монолітної стяжки, що облаштовується по утеплен-
ню. При влаштуванні ізоляції над холодним підвалом необхідно укласти пароізоляційний шар. 
Система ізоляції має високу міцність завдяки жорсткості теплоізоляції. Збірна стяжка може бути 
виконана, наприклад, з двох листів ГВЛ, ОСП, ЦСП.

8.12.2 Улаштування підлоги повинне виконуватися після завершення всіх будівельно-мон-
тажних, електротехнічних і санітарно-технічних робіт.

8.12.3 До початку виконання робіт по улаштуванню підлоги всі монтажні отвори, стики бага-
топустотних плит, місця примикання до стін і перегородок ретельно заповнюють цементно-пі-
щаним розчином.

8.12.4 За потреби перед укладанням теплоізоляційного шару плиту перекриття вирівнюють 
стяжкою чи спеціальним розчином на товщину, що забезпечує рівність поверхні в приміщенні з 
точністю, що не перевищує 2 мм.

8.12.5 В якості теплоізоляції використовують екструзійний пінополістирол ТЕХНОНІКОЛЬ 
CARBON PROF, які влаштовують у вигляді суцільного шару без зазорів.

8.13 Підлога по ґрунту

8.13.1 Підлогу слід влаштовувати на ґрунтах, що виключають можливість деформації кон-
струкцій від просідання. 

8.13.2 По поверхні ґрунту влаштовується підстилаючий шар, що розподіляє навантаження 
на основу. Товщину та матеріал підстилаючого шару необхідно встановлювати за результатами 
розрахунку в залежності від діючого на підлогу навантаження та властивостей ґрунту основи. 

8.13.3 Підстилаючі шари з гравію, щебеню, асфальтобетону, піску або шлаку повинні бути 
ущільнені.

8.13.4 В якості теплоізоляції в конструкціях підлоги по ґрунту використовуються мінерало-
ватні плити ТЕХНО марки ТЕХНОФЛОР та плити з екструзійного пінополістиролу ТЕХНОНІКОЛЬ 
CARBON PROF, товщина яких визначається за результатами теплотехнічних розрахунків згідно з 
2.14 ДБН В.2.6-31:2006.

8.13.5 Для захисту від проникнення ґрунтових вод в конструкції підлоги необхідно передба-
чити гідроізоляцію.

8.13.6 Поверх теплоізоляції необхідно передбачити армовану монолітну стяжку на основі 
цементно-піщаного розчину та “чисту” підлогу.

8.13.7 При улаштуванні підлоги на основі монолітної стяжки чи на лагах в усіх випадках плін-
туси треба кріпити або тільки до стін з зазором від підлоги, або тільки до підлоги з зазором від 
стін.
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9. Цокольні конструкції та фундаменти 

9.1 Проектування фундаментів та цокольних конструкцій будинку необхідно здійснювати з урахуван-
ням вимог ДБН В.2.1-10:2009 «Основи та фундаменти споруд». 

9.2 Огороджувальні конструкції, що контактують з ґрунтом, необхідно захищати від ґрунтової воло-
ги шляхом розміщення в стінах (зовнішніх і внутрішніх) вище вимощення будинку, а також нижче рівня 
підлоги цокольного чи підвального поверхів горизонтальної, а в підземній частині – вертикальної гід-
роізоляції.

9.3 Теплоізоляція заглиблених частин споруд є складовою частиною гідроізоляційної системи. Те-
плоізоляція захищає гідроізоляційну мембрану від впливу негативних температур і механічних впливів, 
підвищуючи термін експлуатації мембрани.

9.4 Застосування теплоізоляції заглиблених споруд призводить до зниження витрат на опалення, 
поліпшуються умови роботи конструкцій, підвищується комфортність приміщень для персоналу і т.д. 

9.5 Горизонтальна теплоізоляція дозволяє зменшити глибину промерзання грунту і, відповідно, захи-
стити споруду від деформацій морозного пучення.

Згідно ДБН В.2.6-31:2006 зовнішні стінові конструкції, що контактують з ґрунтом, у будинках без під-
валу необхідно утеплювати на глибину 0,5 м нижче поверхні ґрунту, у будинках з підвалом – на глибину 
1,0 м нижче поверхні ґрунту.

9.6 В якості теплоізоляції для конструкцій фундаментів та цокольних частин будинку використовуються 
плити з екструзійного пінополістиролу ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON PROF.

 

Гідроізоляційна
мембрана

Плити
ТЕХНОНІКОЛЬ
XPS CARBON

1,5-2,5 м

1,
5-

2,
5 

м

Рисунок 9.1 -  Рисунок 9.2

9.7 Укладання теплоізоляції по периметру будівлі під конструкцією вимощення дозволяє зменшити 
глибину промерзання уздовж стін і під підошвою фундаменту та утримувати межу промерзання в шарі 
непучинистого грунту – піщаній, гравійній подушці або грунті зворотної засипки (див. рис. 9.1.).

9.8 Товщина теплоізоляційного шару в кутових зонах має бути збільшена на 40 до 50%, на відстані в 
1,5 до 2,5 м від кута в обидві сторони. Для забезпечення низького рівня тепловтрат найбільш раціональ-
ним є утеплення із зовнішнього боку стіни (див. рис. 9.2.).

9.9 Теплоізоляційні плити на вертикальній поверхні фіксуються способом, що забезпечує неушкодже-
ність гідроізоляційної мембрани. При застосуванні бітумних, бітумно-полімерних матеріалів ТЕХНОНІ-
КОЛЬ кріплення теплоізоляційних плит можна здійснювати за допомогою клечої мастики ТЕХНОНІКОЛЬ 
№ 27.

9.9.1 При укладанні плит на гідроізоляційну мембрану, що має в якості захисного шару плівку, її по-
трібно видалити за допомогою пропанового пальника. Температура нанесення мастики від –10 до +40 °С. 
При температурі нижче 5 °С мастику слід витримувати в теплому (не нижче 15 °С) приміщенні протягом 
24 годин.
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9.9.2 У разі використання в якості гідроізоляційної мембрани ПВХ матеріалів, кріплення теплоізо-
ляційних плит з екструзійного пінополістиролу слід виконувати за допомогою поліуретанових сумішей, 
методом бандажного кріплення на ПВХ стрічки, або іншим методом, який забезпечуватиме надійну 
фіксацію теплоізоляції.

9.9.3 Для фіксації теплоізоляційних плит з екструзійного пінополістиролу до різних поверхонь, на-
приклад, бітумної або бітумно-полімерної гідроізоляційної мембрані, бетону, дерева та.ін., можливе 
використання кріплення ТЕХНОНІКОЛЬ № 01.

9.9.3.1 Витрата кріплення для фіксації екструзійного пінополістиролу - 4 шт/м2. Кріплення утеплювача 
з пошкодженням гідроізоляційної мембрани неприпустимо!

9.10 При неможливості влаштування теплоізоляції з зовнішньої сторони конструкції допускається 
розміщення її з внутрішньої сторони. При цьому обов’язкова перевірка стін ізольованої конструкції на 
можливість накопичення в ній конденсаційної вологи. Теплоізоляція з боку приміщення може бути також 
приклеєна до поверхні стін описаними вище способами, або закріплена механічним способом з подаль-
шим влаштуванням оздоблювального покриття.

9.11 При необхідності утеплення фундаментної плити, теплоізоляційні плити укладаються на гідроі-
золяційну мембрану. При цьому, якщо в якості гідроізоляційної мембрани застосовуються ПВХ матеріали 
(LOGICROOF T-SL), то укладання теплоізоляційних плит здійснюється через розділовий шар (геотесктильне 
полотно або скло-полотно). Якщо для армування залізобетонної монолітної фундаментної плити або 
силової підлоги планується застосовувати в’язану арматуру, то плити утеплювача досить захистити від 
рідких компонентів бетону поліетиленовою плівкою завтовшки від 150 до 200 мкм, яка укладається в 
один шар (рис.10.3). Якщо для арматурних робіт планується застосування зварювання, то поверх плівки 
необхідно виконати захисну стяжку з низькомарочного бетону або цементно-піщаного розчину. Поліе-
тиленову плівку укладають з нашаруванням від 100 до 150 мм на двосторонньому скотчі (див.рис.9.3).

Поліетиленова плівка

Гідроізоляційна мембрана

Піщана підготовка

Місцевий грунт

Фундаментальна плита

ТЕХНОНІКОЛЬ XPS CARBON

Бетонна підготовка

Гравійна відсипка

Рисунок 9.3

9.12. Якщо глибина залягання споруди більше глибини промерзання грунту (на цю глибину необхід-
но влаштовувати теплоізоляцію), то можлива комбінована схема захисту гідроізоляційної мембрани на 
глибину промерзання грунту – ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON, нижче – PLANTER-стандарт (див.рис. 9.4.).

Рисунок 9.4
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9.13 У лінійці матеріалів ТехноНІКОЛЬ присутні спеціально розроблені теплоізоляційні плити 
на основі екструзійного пінополістірола ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON ECO DRAIN з фрезерованими 
канавками на поверхні. Даний матеріал спільно з геотекстильним полотном успішно працює в 
якості пристінного дренажу, тобто він виконує три функції: утеплення заглибленого приміщення, 
захист гідроізоляційної мембрани від механічних пошкоджень та відведення води від фунда-
менту в системі дренажу. 

9.14 Теплоізоляція підземних частин будівель в конструкції підлог холодильних камер, льо-
дових арен і т.ін.

9.14.1 Будинки холодильників з мінусовими температурами в приміщеннях, що зводяться у 
всіх кліматичних районах, повинні проектуватися з урахуванням необхідності запобігання про-
мерзання грунтів, які є основою фундаментів і підлоги. З цією метою слід застосовувати системи 
штучного обігрівання грунтів (електрообігрів, обігрів незамерзаючою рідиною) улаштування про-
вітрюваного підпілля та інші системи захисту. Для збільшення ефективності систем теплоізоляції 
грунтів слід застосовувати теплоізоляційні плити з екструзійного пінополістиролу.

9.14.2 Необхідна товщина теплоізоляційного шару конструкції підлог холодильних камер, 
льодових арен та інше наведена в Додатку «Конструктивні рішення», РОЗДІЛ 5, стор. 273, 278.
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Компанія ТехноНІКОЛЬ

Київ 2016

РОЗДІЛ 1
Теплоізоляція зовнішніх стін

Нове будівництво та реконструкція
Підрозділ 1.1

Зовнішні стіни з вентильованим повітряним
прошарком та індустріальним опорядженням

ТН-ФАСАД Вент
Альбом вузлів
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Аркуш Найменування

ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ
Зовнішні стіни з вентильованим повітряним прошарком

та індустріальним опорядженням

Р 82

2

Зовнішні стіни з вентильованим
повітряним прошарком та

індустріальним опорядженням

Теплоізоляція зовнішніх стін .
Нове будівництво та реконструкція

Відомість креслень

Стадія Аркуш Аркушів

Тривимірне температурне поле конструкції

Вертикальний розріз

Відомість креслень

Вертикальний розріз примикання до вікна

4

5

6

Тривимірне температурне поле конструкції

7

ДатаПідпис№ док.АркушКіл.уч.Зм.

Загальний вигляд зовнішньої стіни з вентильованим повітряним
прошарком та індустріальним опорядженням3

Таблиця розрахунків товщин теплоізоляційного шару зовнішніх стін з
вентильованим повітряним прошарком та індустріальним опорядженням8

ТН-ФАСАД Вент
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Аркуш

3

Загальний вигляд зовнішньої стіни з вентильованим
повітряним прошарком та індустріальним

опорядженнямДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ФАСАД Вент
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Аркуш

4
Вертикальний розріз

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Зовнішня стіна
Мінераловатні плити ТЕХНО марки  ТЕХНОВЕНТ
Супердифузійна плівка ТехноНІКОЛЬ (в разі необхідності)

Профіль несучий Т-подібний
Вентильований повітряний прошарок

Індустрільне опорядження

Анкерний болт М10 з гайкою

1
2
3
4
5 Кронштейн несучий з рухомою планкою

Підконструкція для кріплення облицювальних панелей
Тарілчастий фасадний дюбель ТехноНІКОЛЬ

Прокладка під кронштейн

1

2

345

ТН-ФАСАД Вент
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Аркуш

5
Тривимірне температурне поле конструкції

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ФАСАД Вент

Аркуш

5
Тривимірне температурне поле конструкції

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ФАСАД Вент
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Аркуш

6
Тривимірне температурне поле конструкції

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ФАСАД Вент

Аркуш

6
Тривимірне температурне поле конструкції

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ФАСАД Вент
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Аркуш

7
Вертикальний розріз примикання до вікна

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Зовнішня стіна
Мінераловатні плити ТЕХНО марки  ТЕХНОВЕНТ
Супердифузійна плівка ТехноНІКОЛЬ (в разі необхідності)

Профіль несучий Т-подібний
Вентильований повітряний прошарок

Індустрільне опорядження

Профіль несучий Г-подібний 
Елемент віконного зливу 

Анкерний болт М10 з гайкою 

Монтажна піна

Прокладка під кронштейн (терморозрив)

Планка протипожежна

1
2
3
4
5
6
7

Підконструкція для кріплення облицювальних панелей

Тарілчастий фасадний дюбель ТехноНІКОЛЬ8
Кронштейн несучий з рухомою планкою9

1
2

3 4

5

6

7

8

9

ТН-ФАСАД Вент
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Матеріал несучної
стіни

Товщина утеплювача ТЕХНОВЕНТ  в залежності від
температурної зони України

Матеріал утеплювача

І ІІ

Rq

min,
м²·К
/Вт

Rq

фак,
м²·К
/Вт

δ,
мм

Rq

min,
м²·К
/Вт

Rq

фак,
м²·К
/Вт

δ,
мм

Кладка з цегли глиняної
звичайної товщиною

250 мм

ТЕХНОВЕНТ
СТАНДАРТ

3,3

3,35 160

2,8

2,98 140

Кладка з цегли глиняної
звичайної товщиною

380 мм

ТЕХНОВЕНТ
СТАНДАРТ 3,48 160 2,91 130

Кладка з силікатної
цегли товщиною

250 мм

ТЕХНОВЕНТ
СТАНДАРТ 3,33 160 2,96 140

Кладка з силікатної
цегли товщиною

380 мм

ТЕХНОВЕНТ
СТАНДАРТ 3,45 160 2,88 130

 Залізобетон
товщиною 160 мм

ТЕХНОВЕНТ
СТАНДАРТ 3,37 170 2,80 140

Керамзитобетон
(ρ = 1400 кг/м³ )

товщиною 300 мм

ТЕХНОВЕНТ
СТАНДАРТ 3,46 160 2,90 130

Кладка з блоків з
ніздрюватого бетону

(ρ = 500 кг/м³)
товщиною 250 мм

ТЕХНОВЕНТ
СТАНДАРТ 3,35 110 2,98 90

Примітка: Розрахунок проводився з урахуванням кріплення несучих елементів підсистеми вентильованого фасаду до стінової
панелі  через несучі кронштейни, що встановлені 2 шт. на 1м ² . З внутрішньої сторони зовнішніх стін влаштована

цементно-піщана штукатурка товщиною 15мм. Коефіцієнт, що враховує неоднорідність огороджувальної конструкції,
приймається рівним 0,75 для даного типу огороджувальних конструкцій

Таблиця - Мінімально необхідна товщина теплоізоляційного шару зовнішніх стін з
вентильованим повітряним прошарком та індустріальним опорядженням
житлових та громадських будинків

Аркуш

8

Таблиця розрахунків товщин теплоізоляційного
шарузовнішніх стін з вентильованим повітряним
прошарком та індустріальним опорядженнямДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ФАСАД Вент
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Підрозділ 1.2
Зовнішні стіни з опорядженням цеглою

ТН-ФАСАД Стандарт
 Альбом вузлів

Компанія ТехноНІКОЛЬ

Київ 2016
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Аркуш Найменування

ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ
Зовнішні стіни з опорядженням цеглою

Р 102

2

Зовнішні стіни з опорядженням
цеглою

Теплоізоляція зовнішніх стін .
Нове будівництво та реконструкція

Відомість креслень

Стадія Аркуш Аркушів

Графік тепловологісного стану стінової конструкції у зимовий період

Вертикальний розріз

Відомість креслень

Вертикальний розріз примикання до вікна

4

5

6

Температурне поле конструкції

7

ДатаПідпис№ док.АркушКіл.уч.Зм.

Загальний вигляд зовнішньої стіни з опорядженням цеглою3

Вузол примикання стіни з опорядженням цеглою до стіни з вентильованим
фасадом8

Деформаційний шов9

Таблиця розрахунків товщин теплоізоляційного шару зовнішніх стін з
опорядженням цеглою10

ТН-ФАСАД Стандарт
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Аркуш

3

Загальний вигляд зовнішньої стіни з опорядженням
цеглою

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ФАСАД Стандарт
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Аркуш

4
Вертикальний розріз

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Зовнішня стіна з цегли
Мінераловатні плити ТЕХНО марки  ТЕХНОБЛОК

Лицьова кладка
Вентильований повітряний прошарок

1 Базальтопластикові гнучкі в'язі з фіксаторами

1

ТН-ФАСАД Стандарт
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Аркуш

5
Температурне поле конструкції

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ФАСАД Стандарт

Аркуш

5
Температурне поле конструкції

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ФАСАД Стандарт
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На графіку зображено розподіл :

температури, Т  (°C) - чорною лінією;
парціального тиску водяної пари , е (Па) - рожевою лінією;
насиченої водяної пари, Е (Па) - синьою лінією

по розрізу конструкції , що наведений на аркуші 4.

Розрахунок представлений для І -ої кліматичної зони (м. Київ)

Криві парціального тиску водяної пари , е та насиченої водяної пари, Е не перетинаються, що
свідчить про відсутність процесів конденсації водяної пари в товщі конструкції .

Аркуш

6

Графік тепловологісного стану стінової конструкції
 у зимовий період

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ФАСАД Стандарт
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Аркуш

7
Вертикальний розріз примикання до вікна

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Зовнішня стіна з цегли
Мінераловатні плити ТЕХНО марки  ТЕХНОБЛОК

Лицьова кладка
Вентильований повітряний прошарок

Вставки вирізані з блоків  ніздрюватого бетону 
Базальтопластикові гнучкі  в'язі з фіксаторами 

Монтажна піна

Отвір у вертикальному шві кладки

1

2

3
4

1

2

3

4

ТН-ФАСАД Стандарт
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Аркуш

8

Вузол примикання стіни з опорядженням цеглою до
стіни з вентильованим фасадом

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Зовнішня стіна з цегли
Мінераловатні плити ТЕХНО марки  ТЕХНОБЛОК

Лицьова кладка
Вентильований повітряний прошарок

Вставки вирізані з блоків  ніздрюватого бетону 
Отвір у вертикальному шві кладки 

Екструзійний пінополістирол ТехноНІКОЛЬ марки ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON PROF

1
2
3

3

2

1

ТН-ФАСАД Стандарт
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Аркуш

9
Деформаційний шов

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Зовнішня стіна з цегли
Мінераловатні плити ТЕХНО марки  ТЕХНОБЛОК

Лицьова кладка
Вентильований повітряний прошарок

Деформаційний профіль для внутрішніх робіт
Ущільнювач деформаційного шва

Шовний ущільнювач 

Базальтопластикові гнучкі в'язі з фіксаторами

1
2
3
4
5 Поліуретановий герметин ТЕХНОНІКОЛЬ

1 2

3

4 5

ТН-ФАСАД Стандарт
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Таблиця - Мінімально необхідна товщина теплоізоляційного шару зовнішніх
стін з опорядженням цеглою житлових та громадських будинків

Аркуш

10

Таблиця розрахунків товщин теплоізоляційного шару
зовнішніх стін з опорядженням цеглою

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Матеріал несучної
стіни

Товщина утеплювача ТЕХНОБЛОК  в залежності від марки
утеплювача та температурної зони України

Матеріал утеплювача

І ІІ

Rq

min,
м²·К
/Вт

Rq

фак,
м²·К
/Вт

δ,
мм

Rq

min,
м²·К
/Вт

Rq

фак,
м²·К
/Вт

δ,
мм

Кладка з цегли глиняної
звичайної (силікатної)
товщиною 250 мм

 ТЕХНОБЛОК
СТАНДАРТ

3,3

3,31 170

2,8

2,96 150

Кладка з цегли глиняної
звичайної (силікатної )
товщиною 380 мм

 ТЕХНОБЛОК
СТАНДАРТ 3,42 170 2,90 140

Кладка з цегли глиняної
звичайної (силікатної )
товщиною 510 мм

 ТЕХНОБЛОК
СТАНДАРТ 3,36 160 2,84 130

Кладка з блоків з
ніздрюватого бетону

(ρ = 500 кг/м³)
товщиною 250 мм

 ТЕХНОБЛОК
СТАНДАРТ 3,39 120 2,87 90

Примітка: З внутрішньої сторони зовнішніх стін влаштована цементно-піщана штукатурка товщиною 15мм. Коефіцієнт,
що враховує неоднорідність огороджувальної конструкції, приймається рівним 0,75 для даного типу огороджувальних

конструкцій

ТН-ФАСАД Стандарт
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Підрозділ 1.3
Зовнішні стіни з опорядженням штукатуркою

ТН-ФАСАД Декор
 Альбом вузлів

Компанія ТехноНІКОЛЬ

Київ 2016
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Аркуш Найменування

ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ
Зовнішні стіни з опорядженням штукатуркою

Р 92

2

Зовнішні стіни з опорядженням
штукатуркою

Теплоізоляція зовнішніх стін .
Нове будівництво та реконструкція

Відомість креслень

Стадія Аркуш Аркушів

Графік тепловологісного стану стінової конструкції у зимовий період

Вертикальний розріз

Відомість креслень

Вертикальний розріз примикання до вікна

4

5

6

Температурне поле конструкції

7

ДатаПідпис№ док.АркушКіл.уч.Зм.

Загальний вигляд зовнішньої стіни з опорядженням штукатуркою3

Деформаційний шов8

Таблиця розрахунків товщин теплоізоляційного шару зовнішніх стін
з опорядженням штукатуркою9

ТН-ФАСАД Декор
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Аркуш

3

Загальний вигляд зовнішньої стіни з опорядженням
штукатуркою

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ФАСАД Декор
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Аркуш

4
Вертикальний розріз

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Армуючий шар ТехноНІКОЛЬ
Склотканева лугостійка сітка ТехноНІКОЛЬ

Декоративна штукатурка
Кварцева грунтовка

Зовнішня стіна з цегли
Грунтовка

Мінераловатні плити ТЕХНО марки  ТЕХНОФАС
Клей  для теплоізоляційних плит 

Забивний тарілчастий фасадний дюбельТехноНІКОЛЬ 1

1

ТН-ФАСАД Декор
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Аркуш

5
Температурне поле конструкції

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ФАСАД Декор

Аркуш

5
Температурне поле конструкції

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ФАСАД Декор
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На графіку зображено розподіл :

температури, Т  (°C) - чорною лінією;
парціального тиску водяної пари , е (Па) - рожевою лінією;
насиченої водяної пари, Е (Па) - синьою лінією

по розрізу конструкції , що наведений на аркуші 4.

Розрахунок представлений для І-ої кліматичної зони (м. Київ)

Криві парціального тиску водяної пари, е та насиченої водяної пари , Е не перетинаються, що
свідчить про відсутність процесів конденсації водяної пари в товщі конструкції.

Аркуш

6

Графік тепловологісного стану стінової конструкції
 у зимовий період

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ФАСАД Декор
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>1
50

>1
50

Аркуш

7
Вертикальний розріз примикання до вікна

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Армуючий шар ТехноНІКОЛЬ
Склотканева лугостійка сітка ТехноНІКОЛЬ

Декоративна штукатурка
Кварцева грунтовка

Зовнішня стіна з цегли
Грунтовка
Мінераловатні плити ТЕХНО марки  ТЕХНОФАС

Кутовий профіль ПВХ з капельником і армуючої сіткою 
Віконний профіль примикання ПВХ  з армуючої сіткою 

Шовний ущільнювач 

Компенсуюча стрічка

1
2
3
4
5 Клей для теплоізоляційних плит

6 Забивний тарілчастий фасадний дюбельТехноНІКОЛЬ

1

2

3

4

5

6

ТН-ФАСАД Декор
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>100 >100

10-30 мм.

Аркуш

8
Деформаційний шов

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Армуючий шар ТехноНІКОЛЬ
Склотканева лугостійка сітка ТехноНІКОЛЬ

Декоративна штукатурка
Кварцева грунтовка

Зовнішня стіна з цегли
Грунтовка
Мінераловатні плити ТЕХНО марки  ТЕХНОФАС

Забивний тарілчастий фасадний дюбель ТехноНІКОЛЬ 
Деформаційний профіль ПВХ з армованою сіткою 

Деформаційний профіль для внутрішніх робіт 

Ущільнювач деформаційного шва

1
2
3
4
5 Клей для теплоізоляційних плит

1

2

34

5

ТН-ФАСАД Декор
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Таблиця - Мінімально необхідна товщина теплоізоляційного шару зовнішніх стін
з опорядженням штукатуркою житлових та громадських будинків

Аркуш

9

Таблиця розрахунків товщин теплоізоляційного шару
зовнішніх стін з опорядженням штукатуркою

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Матеріал несучної
стіни

Товщина утеплювача ТЕХНОФАС в залежності від
температурної зони України

Матеріал утеплювача

І ІІ

Rq

min,
м²·К
/Вт

Rq

фак,
м²·К
/Вт

δ,
мм

Rq

min,
м²·К
/Вт

Rq

фак,
м²·К
/Вт

δ,
мм

Кладка з силікатної або
глиняної цегли

товщиною 250 мм
ТЕХНОФАС

3,3

3,36 170

2,8

2,84 140

Кладка з силікатної або
глиняної цегли

товщиною 380 мм
ТЕХНОФАС 3,31 160 2,96 140

Кладка з силікатної або
глиняної цегли

товщиною 510 мм
ТЕХНОФАС 3,43 160 2,90 130

 Залізобетон
товщиною 160 мм ТЕХНОФАС 3,38 180 2,85 150

Керамзитобетон (ρ =
1400 кг/м³) товщиною

300 мм
ТЕХНОФАС 3,33 160 2,80 130

Примітка: Розрахунок проводився з урахуванням,що із зовнішньої сторони по мінераловатним плитам влаштована
опоряджувальна штукатурка густиною 1600 кг/м ³  товщиною 10мм. З внутрішньої сторони зовнішніх стін влаштована
цементно-піщана штукатурка товщиною 15мм.Коефіцієнт, що враховує неоднорідність огороджувальної конструкції,

приймається рівним 0,8 для даного типу огороджувальних конструкцій

ТН-ФАСАД Декор
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Підрозділ 1.4
Зовнішні стіни каркасного типу

ТН-ФАСАД Лайт
 Альбом вузлів

Компанія ТехноНІКОЛЬ

Київ 2016
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Аркуш Найменування

ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ
Зовнішні стіни каркасного типу

Р 72

2

Зовнішні стіни каркасного типу

Теплоізоляція зовнішніх стін .
Нове будівництво та реконструкція

Відомість креслень

Стадія Аркуш Аркушів

Таблиця розрахунків товщин теплоізоляційного шару зовнішніх стін

Схема розташування шарів в стіні

Відомість креслень

4

5

6 Таблиця розрахунків товщин теплоізоляційного шару зовнішніх стін

ДатаПідпис№ док.АркушКіл.уч.Зм.

Вертикальний розріз примикання до вікна

3

ТН-ФАСАД Лайт

7

Загальний вигляд зовнішньої стіни каркасного типу
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3

Аркуш

3
Загальний вигляд зовнішньої стіни каркасного типу

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ФАСАД Лайт
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Аркуш

Вертикальний розріз примикання до вікна
ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

4

ТН-ФАСАД Лайт

4

Зміцнювальна грунтовка

2
4

Віконний блок

Піна монтажна

1

1 Технічний канал / контррейка

3

5 Герметик

2

3 Підвіконня

5
6

6 Віконний профіль примикання ПВХ з армуючою сіткою

40-60мм

Плита ОСП-3
Теплоізоляційна плита ТЕХНОБЛОК
Пароізоляційна плівка ТЕХНОНІКОЛЬ

Внутрішня обшивка стін

Повітряний прошарок

Клейова суміш для теплоізоляційних плит ТЕХНОФАС

Захисна декоративна штукатурка

Кварцева грунтовка

Фасадна склотканева лугостійка сітка

Базовий штукатурний шар

Теплоізоляційна плита ТЕХНОФАС
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Аркуш

Схема розташування шарів в стіні
ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

5

ТН-ФАСАД Лайт

400-600мм

Клейова суміш для теплоізоляційних плит ТЕХНОФАС

Плита ОСП-3
Теплоізоляційна плита ТЕХНОБЛОК
Пароізоляційна плівка ТЕХНОНІКОЛЬ

Внутрішня обшивка стін

1
2

Контррейка

Стійка каркасу будівлі

Захисна декоративна штукатурка

Кварцева грунтовка

Фасадна склотканева лугостійка сітка

Базовий штукатурний шар

Теплоізоляційна плита ТЕХНОФАС

3

2

3 Тарілчастий полімерний елемент з саморізом

Повітряний прошарок

40
-6

0м
м

1
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Таблиця - Мінімально необхідна товщина теплоізоляційного шару
зовнішніх стін на основі дерев 'яного каркасу  житлових та
громадських будинків

Аркуш
Таблиця розрахунків товщин теплоізоляційного шару

зовнішніх стін каркасного типу
ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

6

Тип каркасу

Товщина утеплювача ТЕХНО в залежності від марки
утеплювача та температурної зони України

Матеріал утеплювача

І ІІ

Rq

min,
м²·К
/Вт

Rq

фак,
м²·К
/Вт

δ,
мм

Rq

min,
м²·К
/Вт

Rq

фак,
м²·К
/Вт

δ,
мм

Дерев'яний каркас

 ТЕХНОБЛОК

3,3 3,4

110

2,8 2,99

90

ТЕХНОФАС 50 50

Примітка: Розрахунок проводився з урахуванням, що дерев'яні елементи каркасу (сосна, ялина, дуб поперечного перерізу)
товщиною 50мм влаштовуються з кроком 1м по вертикалі та 0,6м по горизонталі. З внутрішньої сторони зовнішніх стін
влаштована цементно-піщана штукатурка товщиною 15мм.  Коефіцієнт, що враховує неоднорідність огороджувальної

конструкції, приймається рівним 0, 8 для даного типу огороджувальних конструкцій

ТН-ФАСАД Лайт
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Таблиця - Мінімально необхідна товщина теплоізоляційного шару зовнішніх стін
на основі дерев 'яного каркасу промислових будинків

Аркуш
Таблиця розрахунків товщин теплоізоляційного шару

зовнішніх стін каркасного типу
ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Вологісний режим
експлуатації будинку

Товщина утеплювача ТЕХНО в залежності від марки
утеплювача та температурної зони України

Матеріал утеплювача

І ІІ

Rq

min,
м²·К
/Вт

Rq

фак,
м²·К
/Вт

δ,
мм

Rq

min,
м²·К
/Вт

Rq

фак,
м²·К
/Вт

δ,
мм

Зовнішні стіни будинків
з сухим і норматьним
режимом експлуатації

ТЕХНОБЛОК

2,2 2,22

50

2,0 2,02

40

ТЕХНОФАС 50 50

Зовнішні стіни будинків
з вологим і мокрим

режимом експлуатації

ТЕХНОБЛОК

2,4 2,42

60

2,2 2,22

50

ТЕХНОФАС 50 50

Примітка: Розрахунок проводився з урахуванням, що дерев'яні елементи каркасу (сосна, ялина, дуб поперечного перерізу)
товщиною 50мм влаштовуються з кроком 1м по вертикалі та 0,6м по горизонталі. З внутрішньої сторони зовнішніх стін
влаштована цементно-піщана штукатурка товщиною 15мм.  Коефіцієнт, що враховує неоднорідність огороджувальної

конструкції, приймається рівним 0, 8 для даного типу огороджувальних конструкцій

ТН-ФАСАД Лайт

7
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Підрозділ 1.5
Зовнішні стіни каcетного типу

ТН-ФАСАД Сендвіч
 Альбом вузлів

Компанія ТехноНІКОЛЬ

Київ 2016
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Аркуш Найменування

ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ
Зовнішні стіни каcетного типу

Р 72

2

Зовнішні стіни каcетного типу

Теплоізоляція зовнішніх стін .
Нове будівництво та реконструкція

Відомість креслень

Стадія Аркуш Аркушів

Таблиця розрахунків товщин теплоізоляційного шару зовнішніх стін
касетного типу

Температурне поле конструкції

Відомість креслень

4

5

6 Зовнішні стіни касетного типу

ДатаПідпис№ док.АркушКіл.уч.Зм.

Зовнішні стіни касетного типу

3

ТН-ФАСАД Сендвіч

7

Загальний вигляд зовнішньої стіни ка cетного типу
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3

Аркуш

3
Загальний вигляд зовнішньої стіни ка cетного типу

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ФАСАД Сендвіч
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1 1

Аркуш

Зовнішні стіни касетного типу
ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

4

Фасадне облицювання  металевими касетами 

Вентильований повітряний прошарок 

Касетний профіль 

Ущільнювач

Термовставка

1
2
3
4
5
6
7

Самоклеюча стрічка

Колона каркаса8

1

Мінераловатні плити ТЕХНО марки  ТЕХНОБЛОК

2

3

4

5

6

7

8

ТН-ФАСАД Сендвіч
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Аркуш

Температурне поле конструкції
ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

5

ТН-ФАСАД Сендвіч

Аркуш

Температурне поле конструкції
ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

5

ТН-ФАСАД Сендвіч
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1-1

Аркуш

Зовнішні стіни касетного типу
ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

6

Фасадне облицювання  металевими касетами 

Самоклеюча стрічка 
Колона каркаса

Вертикальна направляюча

1
2
3
4
5
6
7

Касетний профіль

Вентильований повітряний прошарок

Мінераловатні плити ТЕХНО марки  ТЕХНОБЛОК

1 2 3 4 5

6

7

ТН-ФАСАД Сендвіч
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Таблиця - Мінімально необхідна товщина теплоізоляційного шару зовнішніх
стін касетного типу житлових та громадських будинків

Таблиця - Мінімально необхідна товщина теплоізоляційного шару
зовнішніх стін касетного типу промислових будинків

Аркуш
Таблиця розрахунків товщин теплоізоляційного шару

зовнішніх стін касетного типу
ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Тип зовнішньої стіни

Товщина утеплювача ТЕХНОБЛОК  в залежності від марки
утеплювача та температурної зони України

Матеріал утеплювача

І ІІ

Rq

min,
м²·К
/Вт

Rq

фак,
м²·К
/Вт

δ,
мм

Rq

min,
м²·К
/Вт

Rq

фак,
м²·К
/Вт

δ,
мм

Металеві касети
ТЕХНОБЛОК
СТАНДАРТ 3,3 3,43 190 2,8 2,91 160

 Коефіцієнт, що враховує неоднорідність огороджувальної конструкції, приймається рівним 0, 75 для даного типу
огороджувальних конструкцій

Вологісний режим
експлуатації будинку

Товщина утеплювачаТЕХНОБЛОК  в залежності від марки
утеплювача та температурної зони України

Марка утеплювача

І ІІ

Rq

min,
м²·К
/Вт

Rq

фак,
м²·К
/Вт

δ,
мм

Rq

min,
м²·К
/Вт

Rq

фак,
м²·К
/Вт

δ,
мм

Зовнішні стіни будинків
з сухим і норматьним
режимом експлуатації

ТЕХНОБЛОК
СТАНДАРТ 2,2 2,21 120 2,0 2,04 110

Зовнішні стіни будинків
з вологим і мокрим

режимом експлуатації

ТЕХНОБЛОК
СТАНДАРТ 2,4 2,54 140 2,2 2,21 120

Примітка:  Коефіцієнт, що враховує неоднорідність огороджувальної конструкції, приймається рівним 0, 75 для даного типу
огороджувальних конструкцій

ТН-ФАСАД Сендвіч

7
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РОЗДІЛ 2
Теплоізоляція горища

 Альбом вузлів

Компанія ТехноНІКОЛЬ

Київ 2016
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Аркуш Найменування

ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ

Р 502

2

Теплоізоляція горища

Системи ТехноНІКОЛЬ

Відомість креслень

Стадія Аркуш Аркушів

Горище з дерев 'яною кроквяною системою

Продовження (2) до Відомості креслень

Відомість креслень

Горище з дерев 'яною кроквяною системою

4

5

6

Загальний вигляд теплоізоляції похилого покриття

7

ДатаПідпис№ док.АркушКіл.уч.Зм.

Продовження (1) до Відомості креслень3

8

9 Температурне поле конструкції

10

11

12

Графік тепловологісного стану конструкції покриття у зимовий період

Горище з дерев. кроквяною системою . Карнизний звис над каркасною стіною

Горище з дерев. кроквяною системою . Карнизний звис над цегляною стіною

13

14

15

16

17

Горище з дерев. кроквяною системою . Карнизний звис над стіною ізі зрубу

Горище з дерев. кроквяною системою . Склад системи

Горище з дерев. кроквяною системою . Аератор трубного типу

Температурне поле конструкції

Горище з дерев. кроквяною системою . Зовнішній злам покрівлі

18

19

Горище з дерев. кроквяною системою . Гребеневий вент. профіль ТН

Горище з дерев. кроквяною системою . Мансардне вікно

Теплоізоляція горища
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Аркуш Найменування

Продовження (1) до ВІДОМОСТІ КРЕСЛЕНЬ

Р 503

20

Теплоізоляція горища

Системи ТехноНІКОЛЬ

Відомість креслень

Стадія Аркуш Аркушів

Горище з дерев. кроквяною системою . Примикання до труби

Горище з дерев. кроквяною системою . Примикання до стіни зі зрубу

Горище з дерев. кроквяною системою . Фронтон. Зовнішня стіна - зруб

22

23

24

Горище з дерев. кроквяною системою . Фронтон. Каркасна зовнішня стіна

25

ДатаПідпис№ док.АркушКіл.уч.Зм.

21

Горище з дерев. кроквяною системою . Фронтон.
Зовнішня стіна з цегляної кладки26

27
Таблиця розрахунків товщин теплоізоляції горищ з дерев 'яною кроквяною
системою житлових , громадських та промислових будинків

28

29

30

Горище з залізобетонними несучими констр . Карнизний звис над з /б стіною

Температурне поле конструкції

Графік тепловологісного стану конструкції покриття у зимовий період

31

32

33

34

35

Горище з залізобетонними несучими конструкціями . Склад системи

Горище з залізобетонними несучими конструкціями .  Розріз А-А

Горище з залізобетонними несучими конструкціями .
Зовнішній злам покрівлі

Горище з залізобетонними несучими конструкціями .
Аератор трубного типу

36

37

Горище з залізобетонними несучими конструкціями . Мансардне вікно

Теплоізоляція горища
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Аркуш Найменування

Продовження (2) до ВІДОМОСТІ КРЕСЛЕНЬ

Р 504

38

Теплоізоляція горища

Системи ТехноНІКОЛЬ

Відомість креслень

Стадія Аркуш Аркушів

Горище з металевою кроквяною системою .
Карнизний звис над цегляною стіною

Горище з металевою кроквяною системою .
Карнизний звис над залізобетонною стіною

Горище з залізобетонними несучими конструкціями .
Фронтон зовнішньої стіни

Горище з металевою кроквяною системою . Склад системи

40

41

42

Температурне поле конструкції

43

ДатаПідпис№ док.АркушКіл.уч.Зм.

Таблиця розрахунків товщин теплоізоляції горищ з з /б несучими
конструкціями житлових , громадських та промислових будинків39

Горище з металевою кроквяною системою . Аератор трубного типу44

45 Горище з металевою кроквяною системою . Зовнішній злам покрівлі

46

47

48

Горище з металевою кроквяною системою . Гребеневий вент. профіль ТН

Горище з металевою кроквяною системою . Фронтон. Зовнішня стіна - з/б

Горище з металевою кроквяною системою . Фронтон.
Зовнішня стіна з цегляної кладки

49

50

Горище з металевою кроквяною системою . Примикання до труби

Таблиця розрахунків товщин теплоізоляції горищ з металевою кроквяною
системою  житлових , громадських та промислових будинків

Теплоізоляція горища
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Аркуш

5
Загальний вигляд теплоізоляції похилого покриття

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

Аркуш

5
Загальний вигляд теплоізоляції похилого покриття

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища
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Аркуш

6
Горище з дерев 'яною кроквяною системою

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити  марок
РОКЛАЙТ  та ТЕПЛОРОЛЛ

Мауерлат 

Обрешітка

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ 

Вентильований повітряний прошарок 

Кроква

Мінераловатні плити ТЕХНО марки  ТЕХНОЛАЙТ *

1
2
3
4
5
6
7

Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОЛАЙТ *

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ8
Опорядження гіпсокартоном9

Монолітна стяжка 
З/б перекриття

10
11
12

Покриття підлоги

Опорядження штукатуркою13

1

2

3
4 5 6

7

8

9

10
11

12

13
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* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
РОКЛАЙТ  та ТЕПЛОРОЛЛ

Аркуш

7
Горище з дерев 'яною кроквяною системою

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

Вентильований повітряний прошарок  

Підшивка звису

Покриття даху

Карнизна планка

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Ринва

1
2
3
4
5
6
7

Стартова смуга

Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОЛАЙТ  *8
Опорядження гіпсокартоном9

Мауерлат 
10
11

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ

1

2

3

4

5

6

7

1

8

9

10
8

7

11



102 www.tn.ua

min 500

Покриття даху 
Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Плита ОСП- 3 або ФСФ
Суцільне обрешетування
Вентильований повітряний прошарок
Супердифузійна мембрана ТехноНІКОЛЬ

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
Опорядження гіпсокартоном

Мінераловатні плити ТЕХНО
марки ТЕХНОЛАЙТ *

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
РОКЛАЙТ  та ТЕПЛОРОЛЛ

Аркуш

8

Горище з дерев. кроквяною системою .
Карнизний звис над залізобетонною стіною

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

Ринва

Карнизна планка

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Опорна дошка

Анкер

Стартова смуга

1
2
3
4
5
6
7

Бутил-каучуковая стрічка

З/б конструкція8

1

2
3

4

5

6

7

8
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Аркуш

9
Температурне поле конструкції

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

Аркуш

9
Температурне поле конструкції

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища
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Аркуш

10

Графік тепловологісного стану конструкції
 покриття у зимовий період

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

На графіку зображено розподіл :

температури, Т  (°C) - чорною лінією;
парціального тиску водяної пари , е (Па) - рожевою лінією;
насиченої водяної пари, Е (Па) - синьою лінією

по розрізу конструкції , що наведений на аркуші 8

Розрахунок представлений для І-ої кліматичної зони (м. Київ)

Криві парціального тиску водяної пари, е та насиченої водяної пари , Е не перетинаються, що
свідчить про відсутність процесів конденсації водяної пари в товщі конструкції.
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Аркуш

11

Горище з дерев. кроквяною системою . Карнизний звис
над каркасною стіною

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

min 500

Покриття даху
Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Плита ОСП- 3 або ФСФ
Розріджене обрешетування
Вентильований повітряний прошарок
Супердифузійна мембрана ТехноНІКОЛЬ

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
Опорядження гіпсокартоном

Мінераловатні плити ТЕХНО
марки ТЕХНОЛАЙТ *

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
РОКЛАЙТ  та ТЕПЛОРОЛЛ

Ринва

Карнизна планка

Опорядження

Опорна дошка

Підшивка звису

Стартова смуга

1
2
3
4
5
6
7

Верхня обв'язка каркасу

1

2

3

4

5

6

7



106 www.tn.ua

min 500

Покриття даху 
Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Плита ОСП- 3 або ФСФ
Розріджене обрешетування
Вентильований повітряний прошарок
Супердифузійна мембрана ТехноНІКОЛЬ

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
Опорядження гіпсокартоном

Мінераловатні плити ТЕХНО
марки ТЕХНОЛАЙТ *

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
РОКЛАЙТ  та ТЕПЛОРОЛЛ

Аркуш

12

Горище з дерев. кроквяною системою .
Карнизний звис над цегляною стіною

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

Ринва

Карнизна планка

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Опорна дошка

Лицьова кладка

Стартова смуга

1
2
3
4
5
6
7

Бутил-каучуковая стрічка

Підшивка звису8

1

2

3

4

5

6

7

8
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Аркуш

13

Горище з дерев. кроквяною системою .
Карнизний звис над стіною ізі зрубу

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

min 500

Покриття даху 
Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Плита ОСП- 3 або ФСФ
Суцільне обрешетування
Вентильований повітряний прошарок
Супердифузійна мембрана ТехноНІКОЛЬ

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
Внутрішнє оздоблення

Мінераловатні плити ТЕХНО
марки ТЕХНОЛАЙТ *

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
РОКЛАЙТ  та ТЕПЛОРОЛЛ

Ринва

Карнизна планка

Дерев'яний зруб

Опорна дошка

Підшивка звису

Стартова смуга

1
2
3
4
5
6
7

Пароізоляція приклеєна і притиснута до стіни

1

2

3

4

5

6

7
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Аркуш

14
Горище з дерев. кроквяною системою . Склад системи

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

А

А

600

А-А

Мінераловатні плити ТЕХНО
марки ТЕХНОЛАЙТ *
Мінераловатні плити ТЕХНО
марки ТЕХНОЛАЙТ *
Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
Опорядження гіпсокартоном

Покриття даху 
Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Плита ОСП- 3 або ФСФ

Вентильований повітряний прошарок
Супердифузійна мембрана ТехноНІКОЛЬ

Розріджене обрешетування

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
РОКЛАЙТ  та ТЕПЛОРОЛЛ
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15
Температурне поле конструкції

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища
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Аркуш

16

Горище з дерев. кроквяною системою .
Аератор трубного типу

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

600

Покриття даху 
Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Плити ОСП- 3 або ФСФ
Розріджене обрешетування
Супердифузійна мембрана ТехноНІКОЛЬ

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
Опорядження гіпсокартоном

Мінераловатні плити ТЕХНО
марки ТЕХНОЛАЙТ *

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
РОКЛАЙТ  та ТЕПЛОРОЛЛ

Локальний аератор трубного типу1

1
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17

Горище з дерев. кроквяною системою .
Зовнішній злам покрівлі

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

600

500

Покриття даху 
Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Плити ОСП- 3 або ФСФ
Розріджене обрешетування
Супердифузійна мембрана ТехноНІКОЛЬ

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
Опорядження гіпсокартоном

Мінераловатні плити ТЕХНО
марки ТЕХНОЛАЙТ *

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
РОКЛАЙТ  та ТЕПЛОРОЛЛ

Розріджене обрешування

Стартова смуга
1
2

1

2
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Аркуш

18

Горище з дерев. кроквяною системою . Гребеневий
вент. профіль ТН

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

500

Покриття даху 
Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Плита ОСП- 3 або ФСФ
Розріджене обрешетування
Вентильований повітряний прошарок
Супердифузійна мембрана ТехноНІКОЛЬ

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
Опорядження гіпсокартоном

Мінераловатні плити ТЕХНО
марки ТЕХНОЛАЙТ *

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
РОКЛАЙТ  та ТЕПЛОРОЛЛ

Гребеневий вентиляційний профіль ТехноНІКОЛЬ1

1
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Горище з дерев. кроквяною системою .
 Мансардне вікно

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
РОКЛАЙТ  та ТЕПЛОРОЛЛ

Нижня секція 

Вентильований повітряний прошарок

Опорядження гіпсокартоном  

Супердифузійна мембрана ТехноНІКОЛЬ

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Мінераловатні плити ТЕХНО марки  ТЕХНОЛАЙТ *

1
2
3
4
5
6
7

Пароізоляційна плівка

Покриття даху8
Верхня секція9

1

2

3

4

5
6

7

8
9
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Горище з дерев. кроквяною системою .
Примикання до стіни зі зрубу

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

Покриття даху 
Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Плита ОСП- 3 або ФСФ
Суцільне обрешетування
Вентильований повітряний прошарок
Супердифузійна мембрана ТехноНІКОЛЬ

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
Опорядження гіпсокартоном 

Мінераловатні плити ТЕХНО
марки ТЕХНОЛАЙТ *

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
РОКЛАЙТ  та ТЕПЛОРОЛЛ

Плита ОСП- 3 або ФСФ

Бутил-каучукова стрічка

Плінтус дерев'яний

Металева планка
Металевий лист з антикорозійним покриттям

1
2
3
4
5
6

Однокомпонентний поліуретановий герметик

1

2

3

4

5

6
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21

Горище з дерев. кроквяною системою .
Примикання до труби з облицюванням

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

Цегляна кладка
Зміцнююча грунтовка
Клей для мінеральної вати
Анкер з тарілчастим полімерним дюбелем

Базова штукатурна суміш
Склотканева лугостійка сітка
Кварцева грунтовка
Клей для декоративної плитки
Декоративна плитка

Мінераловатні плити ТЕХНО
марки ТЕХНОЛАЙТ *

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
РОКЛАЙТ  та ТЕПЛОРОЛЛ

Покриття даху

Металевий лист з антикорозійним покриттям 

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Металева планка

1
2
3
4

1

2

3

4
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Аркуш

22

Горище з дерев. кроквяною системою .
Примикання до труби

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

min 100

Покриття даху 
Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Плита ОСП- 3 або ФСФ
Суцільне обрешетування
Вентильований повітряний прошарок
Супердифузійна мембрана ТехноНІКОЛЬ

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
Опорядження гіпсокартоном

Мінераловатні плити ТЕХНО
марки ТЕХНОЛАЙТ *

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
РОКЛАЙТ  та ТЕПЛОРОЛЛ

Плінтус дерев'яний

Бутил-каучукова стрічка

Металева планка

Однокомпонентний поліуретановий герметик

1
2
3
4
5 Металевий лист з антикорозійним покриттям

1

2

3

4

5
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Горище з дерев. кроквяною системою .
Фронтон. Каркасна зовнішня стіна

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

500

Покриття даху
Плита ОСП- 3 або ФСФ

Вентильований повітряний прошарок
Супердифузійна мембрана ТехноНІКОЛЬ

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
Опорядження гіпсокартоном

Крокове обрешетування

Мінераловатні плити ТЕХНО
марки ТЕХНОЛАЙТ *

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
РОКЛАЙТ  та ТЕПЛОРОЛЛ

Верхня обв'язка каркасу

Торцева планка
Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

1
2
3

1

2
3
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24

Горище з дерев. кроквяною системою . Фронтон.
Зовнішня стіна - з/б конструкції

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

500

Покриття даху
Плита ОСП- 3 або ФСФ

Вентильований повітряний прошарок
Супердифузійна мембрана ТехноНІКОЛЬ

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
Опорядження гіпсокартоном

Крокове обрешетування

Мінераловатні плити ТЕХНО
марки ТЕХНОЛАЙТ *

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
РОКЛАЙТ  та ТЕПЛОРОЛЛ

Бутил-каучуковая стрічка

З/б конструкція

Торцева планка

Система утеплення фасаду мокрим способом

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОБЛОК

1
2
3
4
5
6
7

Підшивка звису

Консоль торцевого звиса8

1

2

3

4

5

6 7 8
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Горище з дерев. кроквяною системою .
Фронтон. Зовнішня стіна - зруб

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

Дощатий настил
Звукоізоляція ТехноНІКОЛЬ
Підшивка

500

Покриття даху
Плита ОСП- 3 або ФСФ

Вентильований повітряний прошарок
Супердифузійна мембрана ТехноНІКОЛЬ

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
Опорядження гіпсокартоном 

Крокове обрешетування

Мінераловатні плити ТЕХНО
марки ТЕХНОЛАЙТ *

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
РОКЛАЙТ  та ТЕПЛОРОЛЛ

Дерев'яний зруб

Торцева планка

Пароізоляційна плівка, що приклеєна і притиснута до стіни 

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

1
2
3
4

1

2 3

4
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Горище з дерев. кроквяною системою . Фронтон.
Зовнішня стіна з цегляної кладки

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

500

Покриття даху 
Плита ОСП- 3 або ФСФ

Вентильований повітряний прошарок
Супердифузійна мембрана ТехноНІКОЛЬ

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
Опорядження гіпсокартоном 

Крокове обрешетування

Мінераловатні плити ТЕХНО
марки ТЕХНОЛАЙТ *

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
РОКЛАЙТ  та ТЕПЛОРОЛЛ

Бутил-каучуковая стрічка

Лицьова кладка

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Підшивка звису 

Консоль торцевого звісу

Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОБЛОК

1
2
3
4
5
6
7

Торцева планка

1

2

3

4

5
6 7
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 Таблиця розрахунків товщин теплоізоляції горищ з
дерев'яною кроквяною системою житлових ,

громадських та промислових будинківДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

Таблиця - Мінімально необхідна загальна товщина теплоізоляції горищ з дерев'яною
кроквяною системою житлових, громадських та промислових будинків

Вологісний режим
експлуатації будинку

Товщина утеплювача з мінераловатних плит  в
залежності від марки утеплювача та температурної зони

України

Марка утеплювача

І ІІ

Rq

min,
м²·К
/Вт

Rq

фак,
м²·К
/Вт

δ,
мм

Rq

min,
м²·К
/Вт

Rq

фак,
м²·К
/Вт

δ,
мм

Житлові та громадські
будинки

ТЕХНОЛАЙТ, РОКЛАЙТ,
ТЕПЛОРОЛЛ

4,95 5,09 250 4,5 4,52 220

Промислові будинки з
сухим і нормальним

режимом експлуатації
ТЕХНОЛАЙТ, РОКЛАЙТ,

ТЕПЛОРОЛЛ
2,2 2,23 100 2,1 2,23 100

Промислові будинки з
вологим і мокрим

режимом експлуатації
ТЕХНОЛАЙТ, РОКЛАЙТ,

ТЕПЛОРОЛЛ
1,9 2,04 90 1,8 1,85 80

Примітка: Розрахунок проводився з урахуванням, що крокви та дерев'яні елементи обрешітки розташовані з кроком 600 мм.
ширина крокв 100 мм, ширина елементів обрешітки 50 мм.  Коефіцієнт, що враховує неоднорідність огороджувальної

конструкції, приймається рівним 0, 80 для даного типу огороджувальних конструкцій
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Горище з залізобетонними несучими констр .
Карнизний звис над з /б стіною

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

min 500

Покриття даху
Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Плита ОСП- 3 або ФСФ
Розріджене обрешетування
Вентильований повітряний прошарок
Супердифузійна мембрана ТехноНІКОЛЬ

Обрешетування / 

 / крокви

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
З\б конструкція

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
РОКЛАЙТ  та ТЕПЛОРОЛЛ

Мінераловатні плити ТЕХНО
марки ТЕХНОЛАЙТ *

Мінераловатні плити ТЕХНО
марки ТЕХНОЛАЙТ *

Ринва

Карнизна планка

Підшивка звису

Опорна дошка

Стартова смуга

1
2
3
4
5
6

З/б конструкція

1

2
3

4

5

6
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Температурне поле конструкції

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

Аркуш

29
Температурне поле конструкції

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища



124 www.tn.ua

Аркуш

30

Графік тепловологісного стану конструкції
 покриття у зимовий період

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

На графіку зображено розподіл :

температури, Т  (°C) - чорною лінією;
парціального тиску водяної пари , е (Па) - рожевою лінією;
насиченої водяної пари, Е (Па) - синьою лінією

по розрізу конструкції, що наведений на аркуші 28

Розрахунок представлений для І-ої кліматичної зони (м. Київ)

Криві парціального тиску водяної пари, е та насиченої водяної пари , Е не перетинаються, що
свідчить про відсутність процесів конденсації водяної пари в товщі конструкції.
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Горище з залізобетонними несучими конструкціями .

Склад системиДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

А

А

Покриття даху
Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Плита ОСП- 3 або ФСФ
Розріджене обрешетування
Вентильований повітряний прошарок
Супердифузійна мембрана ТехноНІКОЛЬ

Обрешетування / 

 / крокви

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
З\б конструкція

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
РОКЛАЙТ  та ТЕПЛОРОЛЛ

Мінераловатні плити ТЕХНО
марки ТЕХНОЛАЙТ *

Мінераловатні плити ТЕХНО
марки ТЕХНОЛАЙТ *
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Горище з залізобетонними несучими конструкціями .
Розріз А-А

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

А -А

Покриття даху
Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Плита ОСП- 3 або ФСФ
Розріджене обрешетування
Вентильований повітряний прошарок
Супердифузійна мембрана ТехноНІКОЛЬ

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
З\б конструкція

Обрешетування / 

 / крокви

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
РОКЛАЙТ  та ТЕПЛОРОЛЛ

Мінераловатні плити ТЕХНО
марки ТЕХНОЛАЙТ *

Мінераловатні плити ТЕХНО
марки ТЕХНОЛАЙТ *
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Горище з залізобетонними несучими конструкціями .
Аератор трубного типу

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

Покриття даху 
Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Плити ОСП- 3 або ФСФ
Розріджене обрешетування
Вентильваний повітряний прошарок 
Супердифузійна мембрана ТехноНІКОЛЬ
Обрешування/Мінеральна вата ТехноНІКОЛЬ

/крокви

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
З/б конструція

Мінераловатні плити ТЕХНО
марки ТЕХНОЛАЙТ *

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
РОКЛАЙТ  та ТЕПЛОРОЛЛ

Локальний аератор трубного типу  1

1
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Горище з залізобетонними несучими конструкціями .
Зовнішній злам покрівлі

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

Покриття даху
Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Плита ОСП- 3 або ФСФ
Розріджене обрешетування
Вентильований повітряний прошарок
Супердифузійна мембрана ТехноНІКОЛЬ

Обрешетування / 

 / крокви 

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
З\б конструкція

Мінераловатні плити ТЕХНО
марки ТЕХНОЛАЙТ *

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
РОКЛАЙТ  та ТЕПЛОРОЛЛ

Мінераловатні плити ТЕХНО
марки ТЕХНОЛАЙТ *

Розріджене обрешетування

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Карнизна планка

Стартова смуга

1
2
3
4

1

2

3

4
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Горище з залізобетонними несучими конструкціями .
Гребеневий вент. проф.ТН

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

55
0 550

Покриття даху
Плита ОСП- 3 або ФСФ
Розріджене обрешетування
Вентильований повітряний прошарок
Супердифузійна мембрана ТехноНІКОЛЬ

Обрешетування / 

 / крокви 

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
З\б конструкція

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
РОКЛАЙТ  та ТЕПЛОРОЛЛ

Мінераловатні плити ТЕХНО
марки ТЕХНОЛАЙТ *

Мінераловатні плити ТЕХНО
марки ТЕХНОЛАЙТ *

Гребеневий вентиляційний профіль ТехноНІКОЛЬ

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
1
2

1

2
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Горище з залізобетонними несучими конструкціями .
Мансардне вікно

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
РОКЛАЙТ  та ТЕПЛОРОЛЛ

Штукатурка 

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ  

Бічна секція  

Покриття даху

Супердифузійна  мембрана ТехноНІКОЛЬ

Мінераловатні плити ТЕХНО марки  ТЕХНОЛАЙТ *

1
2
3
4
5
6
7

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Вентильований повітряний прошарок8

123

4

5 6

7

8
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Горище з залізобетонними несучими конструкціями
 Саморобний вент . гребінь

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

550 550

Покриття даху
Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Плита ОСП- 3 або ФСФ
Брус 
Покриття даху

Плита ОСП- 3 або ФСФ
Суцільне обрешетування
Вентильований повітряний прошарок
Супердифузійна мембрана ТехноНІКОЛЬ

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
З\б конструкція

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
РОКЛАЙТ  та ТЕПЛОРОЛЛ

Мінераловатні плити ТЕХНО
марки ТЕХНОЛАЙТ *
Мінераловатні плити ТЕХНО
марки ТЕХНОЛАЙТ *

Карнизна смуга

Сітка
Карнизна планка

1
2
3

1

2
3



132 www.tn.ua

Аркуш

38

Горище з залізобетонними несучими конструкціями .
Фронтон зовнішньої стіни

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

Настил з дошок
Супердифузійна мембрана ТехноНІКОЛЬ

Лаги / 

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
З/б конструкція

Покриття даху 
Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Плита ОСП-3 або ФСФ
Крокове обрешетування
Вентильований повітряний прошарок
З/б конструкція

500

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
РОКЛАЙТ  та ТЕПЛОРОЛЛ

Мінераловатні плити ТЕХНО
марки ТЕХНОЛАЙТ *

З/б конструкція

Термовставка з екструзійного пінополістирола ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON PROF 

Сайдинг

Система утеплення фасаду мокрим способом

Торцева планка

Мінераловатні плити ТЕХНО марки  ТЕХНОБЛОК

1
2
3
4
5
6
7

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ8

1

2

3

4

6

7

8
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 Таблиця розрахунків товщин теплоізоляції горищ з
з/б несучими конструкціями житлових , громадських

та промислових будинківДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

Таблиця - Мінімально необхідна загальна товщина теплоізоляції горищ з з/б
несучими конструкціями житлових, громадських та промислових будинків

Вологісний режим
експлуатації будинку

Товщина утеплювача з мінераловатних плит ТЕХНО в
залежності від марки утеплювача та температурної зони

України

Марка утеплювача

І ІІ

Rq

min,
м²·К
/Вт

Rq

фак,
м²·К
/Вт

δ,
мм

Rq

min,
м²·К
/Вт

Rq

фак,
м²·К
/Вт

δ,
мм

Житлові та громадські
будинки

ТЕХНОЛАЙТ, РОКЛАЙТ,
ТЕПЛОРОЛЛ

4,95 5,15 220 4,5 4,72 200

Промислові будинки з
сухим і нормальним

режимом експлуатації
ТЕХНОЛАЙТ, РОКЛАЙТ,

ТЕПЛОРОЛЛ
2,2 2,37 90 2,1 2,15 80

Промислові будинки з
вологим і мокрим

режимом експлуатації
ТЕХНОЛАЙТ, РОКЛАЙТ,

ТЕПЛОРОЛЛ
1,9 1,93 70 1,8 1,93 70

Примітка: Коефіцієнт, що враховує неоднорідність огороджувальної конструкції, приймається рівним 0, 90 для даного типу
огороджувальних конструкцій
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Горище з металевою кроквяною системою .
Карнизний звис над залізобетонною стіною

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

min 500

Розріджене обрешетування
Вентильований повітряний прошарок

Опорядження гіпсокартоном

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Покриття даху

Плити ОСП- 3 або ФСФ

Супердифузійна мембрана ТехноНІКОЛЬ

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
Металлокаркас

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
РОКЛАЙТ  та ТЕПЛОРОЛЛ

Мінераловатні плити ТЕХНО
марки ТЕХНОЛАЙТ *

З/б конструкція

Бутил-каучуковая стрічка

Стартова смуга

Ринва

Опорна дошка

Підшивка звису

1
2
3
4
5
6
7

Карнизна планка

Опорний блок8

1

2

3

4

5

6

7

8
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Аркуш

41
Температурне поле конструкції

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

Аркуш

41
Температурне поле конструкції

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища
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42

Горище з металевою кроквяною системою .
Карнизний звис над цегляною стіною

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

min 500

Розріджене обрешетування
Вентильований повітряний прошарок

Опорядження гіпсокартоном

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Покриття даху

Плити ОСП- 3 або ФСФ

Супердифузійна мембрана ТехноНІКОЛЬ

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
Металлокаркас

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
РОКЛАЙТ  та ТЕПЛОРОЛЛ

Мінераловатні плити ТЕХНО
марки ТЕХНОЛАЙТ *

З/б опорний пояс

Бутил-каучукова стрічка

Ринва

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ 

Карнизна планка

Лицьова кладка

1
2
3
4
5
6
7

Підшивка звису

Карнизна смуга8
Опорна дошка9

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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43
Горище з металевою кроквяною системою .

Склад системи
ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

А

А

А-А

600

Розріджене обрешетування
Вентильований повітряний прошарок

Опорядження гіпсокартоном

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Покриття даху

Плити ОСП- 3 або ФСФ

Супердифузійна мембрана ТехноНІКОЛЬ

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
РОКЛАЙТ  та ТЕПЛОРОЛЛ

Мінераловатні плити ТЕХНО
марки ТЕХНОЛАЙТ *

Прогін обшитий ГКЛВ

Рама каркасу
Рама каркасу обшита ГКЛВ

1
2
3

1

1

2

3
3
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44

Горище з металевою кроквяною системою .
Аератор трубного типу

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

600

Покриття даху
Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Плити ОСП- 3 або ФСФ
Розріджене обрештування
Супердифузійна мембрана ТехноНІКОЛЬ

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
Опорядження гіпсокартоном

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
РОКЛАЙТ  та ТЕПЛОРОЛЛ

Мінераловатні плити ТЕХНО
марки ТЕХНОЛАЙТ *

Локальний аератор трубного типу1

1



Д
од

ат
ок

Компанія ТехноНІКОЛЬ 139

Аркуш

45

Горище з металевою кроквяною системою .
Зовнішній злам покрівлі

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

Покриття даху
Плити ОСП- 3 або ФСФ
Суцільне обрешетування
Супердифузійна мембрана ТехноНІКОЛЬ

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
Металокаркас

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
РОКЛАЙТ  та ТЕПЛОРОЛЛ

Мінераловатні плити ТЕХНО
марки ТЕХНОЛАЙТ *

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ 

Стартова смуга

Брус опірний - 50х50 кріпити до прогонів

Карнизна планка

1
2
3
4

1
2

3

4
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46

Горище з металевою кроквяною системою .
Гребеневий вент . профіль ТН

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

600

Розріджене обрешетування
Вентильований повітряний прошарок

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Покриття даху

Плити ОСП- 3 або ФСФ

Супердифузійна мембрана ТехноНІКОЛЬ

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
Металокаркас

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
РОКЛАЙТ  та ТЕПЛОРОЛЛ

Мінераловатні плити ТЕХНО
марки ТЕХНОЛАЙТ *

Покриття даху

Гребеневий вентиляційний профіль ТехноНІКОЛЬ
1
2

1

2
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47

Горище з металевою кроквяною системою .
Фронтон. Зовнішня стіна - з/б конструкції

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

500

Крокове обрешетування

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Покриття даху

Плити ОСП- 3 або ФСФ

Вентильований повітряний прошарок
Супердифузійна мембрана ТехноНІКОЛЬ

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
Прогін / Металокаркас
Опорядження гіпсокартоном

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
РОКЛАЙТ  та ТЕПЛОРОЛЛ

Мінераловатні плити ТЕХНО
марки ТЕХНОЛАЙТ *

Бутил-каучукова стрічка

Підшивка звису

Рама каркасу

З/б конструкція

Торцева планка

1
2
3
4

5
6
7

Прогін

Мінераловатні плити ТЕХНО марки  ТЕХНОБЛОК8
Система утеплення фасаду мокрим способом9

1

2

3 4

5

6

7

8

9

Гідроізоляційний килим
ТехноНІКОЛЬ
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Горище з металевою кроквяною системою .
Фронтон. Зовнішня стіна з цегляної кладки

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

500

Крокове обрешетування
Вентильований повітряний прошарок

Прогін / Металокаркас
Опорядження гіпсокартоном

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Покриття даху

Плити ОСП- 3 або ФСФ

супердифузійна мембрана ТехноНІКОЛЬ

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
РОКЛАЙТ  та ТЕПЛОРОЛЛ

Мінераловатні плити ТЕХНО
марки ТЕХНОЛАЙТ *

Прогін

Рама каркасу

Підшивка звису

Лицьова кладка

Торцева планка

Бутил-каучукова стрічка

1
2
3
4
5
6
7

Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОБЛОК

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ8
Консоль торцевого звісу9

1

2
3

4

5

6

7 8 9
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Горище з металевою кроквяною системою .
Примикання до труби

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

Суцільне обрешетування
Вентильований повітряний прошарок

Опорядження гіпсокартоном

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ 
Покриття даху 

Плити ОСП- 3 або ФСФ

супердифузійна мембрана ТехноНІКОЛЬ

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ

Металокаркас

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
РОКЛАЙТ  та ТЕПЛОРОЛЛ

Мінераловатні плити ТЕХНО
марки ТЕХНОЛАЙТ *

Металевий лист з антикорозійним покриттям

Металева планка

Жолоб з супердифузійної мембрани 

Суцільне обрешетування

Бутил-каучукова стрічка

Однокомпонентний поліуретановий герметик

1
2
3
4
5
6
7

Плінтус дерев'яний

1

2

3
4

5

6

7
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50

 Таблиця розрахунків товщин теплоізоляції горищ з
металевою кроквяною системою  житлових ,

громадських та промислових будинківДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція горища

Таблиця - Мінімально необхідна загальна товщина теплоізоляції горищ з металевою
кроквяною системою житлових, громадських та промислових будинків

Вологісний режим
експлуатації будинку

Товщина утеплювача з мінераловатних плит ТЕХНО в
залежності від марки утеплювача та температурної зони

України

Марка утеплювача

І ІІ

Rq

min,
м²·К
/Вт

Rq

фак,
м²·К
/Вт

δ,
мм

Rq

min,
м²·К
/Вт

Rq

фак,
м²·К
/Вт

δ,
мм

Житлові та громадські
будинки

ТЕХНОЛАЙТ, РОКЛАЙТ,
ТЕПЛОРОЛЛ

4,95 5,09 250 4,5 4,52 220

Промислові будинки з
сухим і нормальним

режимом експлуатації
ТЕХНОЛАЙТ, РОКЛАЙТ,

ТЕПЛОРОЛЛ
2,2 2,23 100 2,1 2,23 100

Промислові будинки з
вологим і мокрим

режимом експлуатації
ТЕХНОЛАЙТ, РОКЛАЙТ,

ТЕПЛОРОЛЛ
1,9 2,04 90 1,8 1,85 80

Примітка: Коефіцієнт, що враховує неоднорідність огороджувальної конструкції, приймається рівним 0, 80 для даного типу
огороджувальних конструкцій
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РОЗДІЛ 3
Підрозділ 3.1

Теплоізоляція суміщеного покриття
ТН-ПОКРІВЛЯ Классік

 Альбом вузлів

Компанія ТехноНІКОЛЬ

Київ 2016
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Аркуш Найменування

ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ
Теплоізоляція суміщеного покриття

ТН-ПОКРІВЛЯ Классік

Р 192

2

Теплоізоляція суміщеного
покриття

Системи ТехноНІКОЛЬ

ТН-ПОКРІВЛЯ Классік
Відомість креслень

Стадія Аркуш Аркушів

Графік тепловологісного стану конструкції покриття у зимовий період

Структура покрівельної конструкції

ТН-ПОКРІВЛЯ Классік

Відомість креслень

Примикання покрівельного килиму до труби

4

5

6

Температурне поле структури покрівельної конструкції

7

ДатаПідпис№ док.АркушКіл.уч.Зм.

Загальний вигляд системи ТН-ПОКРІВЛЯ Классік3

Примикання покрівельного килиму до сендвіч-панелі з вентильованим
фасадом8

9 Примикання покрівельного килиму до стіни з утепленим фасадом

10

11

12

Температурне поле конструкції примикання покрівельного килиму до стіни
з утепленим фасадом

Конструкція примикання до сендвіч-панелі з контр-нахилом

Примикання деформаційного шва до цегляної стіни

13

14

15

16

17

Конструкція контр-нахилу в розжолобку

Покрівельний аератор

Влаштування деформаційного шва

Водовідвідна лійка з прижимним фланцем

Таблиця розрахунків товщин теплоізоляційного шару суміщеного
покриття по основі з профнастилу

18

19

Таблиця розрахунків товщин теплоізоляційного шару суміщеного
покриття по основі з профнастилу
Таблиця розрахунків товщин теплоізоляційного шару суміщеного
покриття по основі з профнастилу
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Аркуш

3
Загальний вигляд системи ТН-ПОКРІВЛЯ Классік

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Классік
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Стальний профільований настил
Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ Н

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ В

Аркуш

4
Структура покрівельної конструкції

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Классік
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Аркуш

5

Температурне поле структури покрівельної
конструкції

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Классік
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На графіку зображено розподіл :

температури, Т  (°C) - чорною лінією;
парціального тиску водяної пари , е (Па) - рожевою лінією ;
насиченої водяної пари , Е (Па) - синьою лінією

по розрізу конструкції , що наведений на аркуші 4

Розрахунок представлений для І -ої кліматичної зони (м. Київ)

Криві парціального тиску водяної пари , е та насиченої водяної пари , Е не перетинаються , що
свідчить про відсутність процесів конденсації водяної пари в товщі конструкції .

Аркуш

6

Графік тепловологісного стану конструкції
 покриття у зимовий період

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Классік
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не менее 30 мм .

Стальний профільований настил
Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ Н

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ В

Аркуш

7
Примикання покрівельного килиму до труби

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Классік

1
2

3

4

5

6

Поліуретановий герметик ТехноНІКОЛЬ 
Обжимний хомут 

Ковпак з оцинкованої сталі 

Додатковий гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ 

Ковпак з EPDM гуми

1
2
3
4
5
6

Заповнення з мінераловатних плит ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ 45
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> 
50
м
м

.

Стальний профільований настил
Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ Н

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ В

Аркуш

8

Примикання покрівельного килиму до сендвіч-панелі з
вентильованим фасадом

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Классік

Додатковий гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Відлив з оцинкованої сталі

Зварний шов

Сендвіч-панель

Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ 45

Поліуретановий герметик ТехноНІКОЛЬ

1
2
3
4
5
6
7

Двостороння самоклеюча стрічка ТехноНІКОЛЬ

1

2

3

4

5

6

7
8

9

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ8
Рейка прижимна9
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2

Стальний профільований настил
Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ Н
Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ В

Аркуш

9

Примикання покрівельного
 килиму до стіни з утепленим фасадом

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Классік

Додатковий гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Зварний шов

Двостороння самоклеюча стрічка ТехноНІКОЛЬ

Поліуретановий герметик ТехноНІКОЛЬ

Відлив з оцинкованої сталі

Фартух з оцинкованої сталі

1
2
3
4
5
6
7

Несуча стіна

Кутник з оцинкованої сталі8

1

22

3

4

5

6

7

8

Ухил
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Аркуш

10

Температурне поле конструкції примикання
покрівельного килиму до стіни з утепленим фасадом

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Классік

Аркуш

10

Температурне поле конструкції примикання
покрівельного килиму до стіни з утепленим фасадом

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Классік
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Стальний профільований настил
Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ Н
Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ В

Аркуш

11

Конструкція примикання до сендвіч-панелі з
контр-нахилом

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Классік

від 2%

Додатковий гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ            

Поліуретановий герметик ТехноНІКОЛЬ

Прямокутний стальний профіль

Стальний профільований настил

Сендвіч-панель

Зварний шов

1
2
3
4
5
6
7

Опалювальна воронка ТехноНІКОЛЬ

Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ 458
Двостороння самоклеюча стрічка ТехноНІКОЛЬ9
Фартух з оцинкованої сталі10
Відлив з оцинкованої сталі11

1
8
3

4
3

2

7

6

9

5

10

11

Ухил
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Стальний профільований настил
Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ Н
Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ В

Аркуш

12

Примикання деформаційного шва до
цегляної стіни

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Классік

Ухил

Додатковий гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Відлив з оцинкованої сталі

Двостороння самоклеюча стрічка ТехноНІКОЛЬ 

Фартух з оц.сталі

Кутник з оц. сталі

Поліуретановий герметик ТехноНІКОЛЬ

1
2
3
4
5
6
7

Несуча стіна

Зварний шов8
Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ 459

34

5

6

7

8

9

1

2
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Стальний профільований настил
Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ Н
Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ В

Аркуш

13
Конструкція контр-нахилу в розжолобку

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Классік

Клин похилоутворюючий ТехноНІКОЛЬ CARBON SLOPE
Кутник з оцинкованої сталі 

Геотекстиль ТехноНІКОЛЬ

1
2
3

1

2

3
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Стальний профільований настил
Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ Н

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ В

Аркуш

14
Покрівельний аератор

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Классік

Бітумно-полімерний герметик ТехноНІКОЛЬ 
Покрівельний аератор 

Додатковий гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ 

Керамзитовий гравій

1

2

3
4

1

2

3

4
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Стальний профільований настил
Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ Н

Нижній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ В

Верхній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

* - в області 0,5-1,0 м. навколо воронки необхідне зниження нахилу для запобігання застійних
зон навколо воронки

Аркуш

15
Водовідвідна лійка з прижимним фланцем

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Классік

Уловлювач гравію 

Листи плоского шиферу 
Заповнення з мінераловатних плит ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ Н

Лист з оцинкованої сталі

1
2
3
4
5
6
7

Водовідвідна лійка

Додатковий гідроізоляційни килим ТехноНІКОЛЬ

Приймальний патрубок

Ухил не менше 5%1
2

3

4

5

6

7
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Стальний профільований настил
Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ Н

Нижній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ В

Верхній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Аркуш

16
Влаштування деформаційного шва

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Классік

Компенсатор 

Додатковий гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ 
Додатковий гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ

1
2
3
4
5
6
7

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Заповнення з мінераловатних плит ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ Н8

Мінераловатні плити ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ  обгорнуті пароізоляційною плівкою ТехноНІКОЛЬ

Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ В

1 4 3 2 5 6 7

8
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Таблиця - Мінімально необхідна товщина теплоізоляційного шару суміщеного
покриття по основі з профнастилу житлових , громадських та промислових
будинків

Аркуш

17

Таблиця розрахунків товщин теплоізоляційного шару
суміщеного покриття по основі з профнастилу

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Классік

Тип та вологісний
режим експлуатації

будинку

Товщина утеплювача з мінераловатних плит ТЕХНО, мм,
в залежності від марки утеплювача та температурної

зони України

Марка утеплювача

І ІІ

Rq

min,
м²·К
/Вт

Rq

фак,
м²·К
/Вт

δ,
мм

Rq

min,
м²·К
/Вт

Rq

фак,
м²·К
/Вт

δ,
мм

Житлові та громадські
будинки

ТЕХНОРУФ Н

5,35 5,56

190

4,9 5,08

170

ТЕХНОРУФ В 40 40

Промислові будинки з
сухим і нормальним

режимом експлуатації
ТЕХНОРУФ 45 2,2 2,38 100 2,1 2,16 90

Промислові будинки з
сухим і нормальним

режимом експлуатації

ТЕХНОРУФ Н

2,2 2,22

50

2,1 2,22

50

ТЕХНОРУФ В 40 40

Промислові будинки з
вологим і мокрим

режимом експлуатації
ТЕХНОРУФ 45 1,9 1,94 80 1,8 1,94 80

Промислові будинки з
вологим і мокрим

режимом експлуатації

ТЕХНОРУФ Н

1,9 1,98

40

1,8 1,98

40

ТЕХНОРУФ В 40 40

Примітка: Коефіцієнт, що враховує неоднорідність огороджувальної конструкції, приймається рівним 1,0 0 для даного типу
огороджувальних конструкцій - дана конструкція вважається термічно однорідною
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Таблиця - Мінімально необхідна товщина теплоізоляційного шару суміщеного
покриття по основі з профнастилу житлових , громадських та промислових
будинків

Аркуш

18

Таблиця розрахунків товщин теплоізоляційного шару
суміщеного покриття по основі з профнастилу

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Классік

Тип та вологісний
режим експлуатації

будинку

Товщина утеплювача з мінераловатних плит ТЕХНО, мм,
в залежності від марки утеплювача та температурної

зони України

Марка утеплювача

І ІІ

Rq

min,
м²·К
/Вт

Rq

фак,
м²·К
/Вт

δ,
мм

Rq

min,
м²·К
/Вт

Rq

фак,
м²·К
/Вт

δ,
мм

Житлові та громадські
будинки

ТЕХНОРУФ Н
5,35 5,57

200

4,9 5,1

180

ТЕХНОРУФ В 30 30

Промислові будинки з
сухим і нормальним

режимом експлуатації
ТЕХНОРУФ 45 2,2 2,38 100 2,1 2,16 90

Промислові будинки з
сухим і нормальним

режимом експлуатації

ТЕХНОРУФ Н

2,2 2,24

60

2,1 2,24

60

ТЕХНОРУФ В 30 30

Промислові будинки з
вологим і мокрим

режимом експлуатації
ТЕХНОРУФ 45 1,9 1,94 80 1,8 1,94 80

Промислові будинки з
вологим і мокрим

режимом експлуатації

ТЕХНОРУФ Н

1,9 2,00

50

1,8 2,00

50

ТЕХНОРУФ В 30 30

Примітка: Коефіцієнт, що враховує неоднорідність огороджувальної конструкції, приймається рівним 1,0 0 для даного типу
огороджувальних конструкцій - дана конструкція вважається термічно однорідною
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Таблиця - Мінімально необхідна товщина теплоізоляційного шару суміщеного
покриття по основі з профнастилу житлових , громадських та промислових
будинків

Аркуш

19

Таблиця розрахунків товщин теплоізоляційного шару
суміщеного покриття по основі з профнастилу

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Классік

Тип та вологісний
режим експлуатації

будинку

Товщина утеплювача з мінераловатних плит ТЕХНО, мм,
в залежності від марки утеплювача та температурної

зони України

Марка утеплювача

І ІІ

Rq

min,
м²·К
/Вт

Rq

фак,
м²·К
/Вт

δ,
мм

Rq

min,
м²·К
/Вт

Rq

фак,
м²·К
/Вт

δ,
мм

Житлові та громадські
будинки

ТЕХНОРУФ Н

5,35 5,53

180

4,9 5,05

160

ТЕХНОРУФ В 50 50

Промислові будинки з
сухим і нормальним

режимом експлуатації
ТЕХНОРУФ 45 2,2 2,38 100 2,1 2,16 90

Промислові будинки з
сухим і нормальним

режимом експлуатації

ТЕХНОРУФ Н

2,2 2,20

40

2,1 2,20

40

ТЕХНОРУФ В 50 50

Промислові будинки з
вологим і мокрим

режимом експлуатації
ТЕХНОРУФ 45 1,9 1,94 80 1,8 1,94 80

Промислові будинки з
вологим і мокрим

режимом експлуатації

ТЕХНОРУФ Н

1,9 1,96

30

1,8 1,96

30

ТЕХНОРУФ В 50 50

Примітка: Коефіцієнт, що враховує неоднорідність огороджувальної конструкції, приймається рівним 1,0 0 для даного типу
огороджувальних конструкцій - дана конструкція вважається термічно однорідною



164 www.tn.ua



Д
од

ат
ок

Компанія ТехноНІКОЛЬ 165

Підрозділ 3.2
Теплоізоляція суміщеного покриття

ТН-ПОКРІВЛЯ Смарт
 Альбом вузлів

Компанія ТехноНІКОЛЬ

Київ 2016
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Аркуш Найменування

ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ
Теплоізоляція суміщеного покриття

ТН-ПОКРІВЛЯ Смарт

Р 152

2

Теплоізоляція суміщеного
покриття

Системи ТехноНІКОЛЬ

ТН-ПОКРІВЛЯ Смарт
Відомість креслень

Стадія Аркуш Аркушів

Графік тепловологісного стану конструкції покриття у зимовий період

Структура покрівельної конструкції

ТН-ПОКРІВЛЯ Смарт

Відомість креслень

Примикання покрівельного килиму до труби

4

5

6

Температурне поле структури покрівельної конструкції

7

ДатаПідпис№ док.АркушКіл.уч.Зм.

Загальний вигляд системи ТН-ПОКРІВЛЯ Смарт3

Примикання покрівельного килиму до сендвіч-панелі8

9
Примикання покрівельного килиму до сендвіч-панелі з вентильованим
фасадом

10

11

12

Покрівельний аератор

Примикання до лійки внутрішньої ринви

Влаштування деформаційного шва

13

14

15

Влаштування контр-нахилу в розжолобку

Таблиця розрахунків товщин теплоізоляційного шару суміщеного
покриття по основі з профнастилу
Таблиця розрахунків товщин теплоізоляційного шару суміщеного
покриття по основі з профнастилу
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Аркуш

3
Загальний вигляд системи ТН-ПОКРІВЛЯ Смарт

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Смарт
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Аркуш

4
Структура покрівельної конструкції

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Смарт

Стальний профільований настил
Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ Н

Геотекстиль ТехноНІКОЛЬ
Екструзійний пінополістирол CARBON PROF

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ



Д
од

ат
ок

Компанія ТехноНІКОЛЬ 169

Аркуш

5

Температурне поле структури покрівельної
конструкції

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Смарт

Аркуш

5

Температурне поле структури покрівельної
конструкції

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Смарт
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Аркуш

6

Графік тепловологісного стану конструкції
 покриття у зимовий період

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Смарт

На графіку зображено розподіл :

температури, Т  (°C) - чорною лінією;
парціального тиску водяної пари , е (Па) - рожевою лінією;
насиченої водяної пари , Е (Па) - синьою лінією

по розрізу конструкції , що наведений на  аркуші 4

Розрахунок представлений для І -ої кліматичної зони (м. Київ)

Криві парціального тиску водяної пари , е та насиченої водяної пари , Е не перетинаються , що
свідчить про відсутність процесів конденсації водяної пари в товщі конструкції .
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Аркуш

7
Примикання покрівельного килиму до труби

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Смарт

Стальний профільований настил
Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ Н

Геотекстиль ТехноНІКОЛЬ
Екструзійний пінополістирол CARBON PROF

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Зварний шов         

Двостороння самоклеюча стрічка ТехноНІКОЛЬ 

Поліуретановий герметик ТехноНІКОЛЬ 

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ 

Обжимний хомут

Труба, що ізолюється

1
2
3
4
5
6
7

Зварний шов

Клей8

1 4 5

6

8

3
7

4

2
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Стальний профільований настил
Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ Н

Геотекстиль ТехноНІКОЛЬ
Екструзійний пінополістирол CARBON PROF

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Аркуш

8
Примикання покрівельного килиму

            до сендвіч-панеліДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Смарт

Ухил

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ 

Фартух з оцинкованої сталі 

Зварний шов 

Двостороння самоклеюча стрічка ТехноНІКОЛЬ 

Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ 45

Сендвіч-панель

1
2
3
4
5
6
7

Кутник з оцинкованої сталі

Прижимна рейка ТехноНІКОЛЬ з саморізом8
Додатковий гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ9

1

2

3

4

5

6

7

8

9



Д
од

ат
ок

Компанія ТехноНІКОЛЬ 173

Стальний профільований настил
Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ Н

Геотекстиль ТехноНІКОЛЬ
Екструзійний пінополістирол CARBON PROF

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Аркуш

9

Примикання покрівельного килиму до сендвіч-панелі з
вентильованим фасадом

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Смарт

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ 

Зварний шов 

Двостороння самоклеюча стрічка ТехноНІКОЛЬ 

Поліуретановий герметик ТехноНІКОЛЬ 

Відлив з оцинкованої сталі

Фартух з оцинкованої сталі

1
2
3
4
5
6
7

Сендвіч-панель

Додатковий гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ8
Кутник з оцинкованої сталі9

1

2 2

3Ухил

4

5

6

7

8

9
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Стальний профільований настил
Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ Н

Геотекстиль ТехноНІКОЛЬ
Екструзійний пінополістирол CARBON PROF

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Аркуш

10
Покрівельний аератор

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Смарт

Зварний шов 
Флюгарка 

Зварний шов 

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ 

Контактний клей ТехноНІКОЛЬ

Поліуретановий герметик ТехноНІКОЛЬ

1
2
3
4
5
6
7

Керамзитовий гравій

1
2
6

7

4

4
5

3
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Стальний профільований настил
Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ Н

Геотекстиль ТехноНІКОЛЬ
Екструзійний пінополістирол CARBON PROF

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Аркуш

11
Примикання до лійки внутрішньої ринви

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Смарт

Зварний шов 
Лист з оцинкованої сталі 

Двостороння самоклеюча стрічка ТехноНІКОЛЬ 

Уловлювач гравію 

Водоприймальна лійка

1
2
3
4
5
6

Екструзійний пінополістирол CARBON PROF

12 35 6

4
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1

3

1

5

Стальний профільований настил
Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ Н

Геотекстиль ТехноНІКОЛЬ
Екструзійний пінополістирол CARBON PROF

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

* - у даному місці пароізоляційна плівка укладається з нашаруванням без проклеювання швів

Аркуш

12
Влаштування деформаційного шва

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Смарт

Зварний шов 

Компенсатор з оцинкованої сталі  

Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

1

2

3
4

5 Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ 45

2
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Стальний профільований настил
Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ Н

Геотекстиль ТехноНІКОЛЬ
Екструзійний пінополістирол CARBON PROF

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Аркуш

13
Влаштування контр-нахилу в розжолобку

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Смарт

Клин похилоусворюючий ТехноНІКОЛЬ CARBON SLOPE 

Компенсатор з оцинкованої сталі  

Заповнення з мінераловатнихплит ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ Н

1
2
3
4

Геотекстиль ТехноНІКОЛЬ

1 2

34



178 www.tn.ua

Таблиця - Мінімально необхідна товщина теплоізоляційного шару суміщеного
покриття по основі профнастилу житлових та громадських будинків

Аркуш

14

Таблиця розрахунків товщин теплоізоляційного шару
суміщеного покриття по основі з профнастилу

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Смарт

Тип будинку

Товщина утеплювача з мінераловатних плит ТЕХНО, мм,
в залежності від марки утеплювача та температурної

зони України

Марка утеплювача

І ІІ

Rq

min,
м²·К
/Вт

Rq

фак,
м²·К
/Вт

δ,
мм

Rq

min,
м²·К
/Вт

Rq

фак,
м²·К
/Вт

δ,
мм

Житлові та громадські
будинки

CARBON PROF

5,35 5,52

50

4,9 5,05

50

ТЕХНОРУФ Н 170 150

Примітка: Коефіцієнт, що враховує неоднорідність огороджувальної конструкції, приймається рівним 1,0 0 для даного типу
огороджувальних конструкцій - дана конструкція вважається термічно однорідною
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Таблиця - Мінімально необхідна товщина теплоізоляційного шару суміщеного
покриття по основі профнастилу житлових та громадських будинків

Аркуш

15

Таблиця розрахунків товщин теплоізоляційного шару
суміщеного покриття по основі з профнастилу

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Смарт

Тип будинку

Товщина утеплювача з мінераловатних плит ТЕХНО, мм,
в залежності від марки утеплювача та температурної

зони України

Марка утеплювача

І ІІ

Rq

min,
м²·К
/Вт

Rq

фак,
м²·К
/Вт

δ,
мм

Rq

min,
м²·К
/Вт

Rq

фак,
м²·К
/Вт

δ,
мм

Житлові та громадські
будинки

CARBON PROF

5,35 5,50

40

4,9 5,02

40

ТЕХНОРУФ Н 180 160

Примітка: Коефіцієнт, що враховує неоднорідність огороджувальної конструкції, приймається рівним 1,0 0 для даного типу
огороджувальних конструкцій - дана конструкція вважається термічно однорідною
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Підрозділ 3.3
Теплоізоляція суміщеного покриття

ТН-ПОКРІВЛЯ Титан
 Альбом вузлів

Компанія ТехноНІКОЛЬ

Київ 2016
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Аркуш Найменування

ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ
Теплоізоляція суміщеного покриття

ТН-ПОКРІВЛЯ Титан

Р 142

2

Теплоізоляція суміщеного
покриття

Системи ТехноНІКОЛЬ

ТН-ПОКРІВЛЯ Титан
Відомість креслень

Стадія Аркуш Аркушів

Графік тепловологісного стану конструкції покриття у зимовий період

Структура покрівельної конструкції

ТН-ПОКРІВЛЯ Титан

Відомість креслень

Примикання покрівельного килиму до труби

4

5

6

Температурне поле структури покрівельної конструкції

7

ДатаПідпис№ док.АркушКіл.уч.Зм.

Загальний вигляд системи ТН-ПОКРІВЛЯ Титан3

Примикання покрівельного килиму до сендвіч-панелі8

9 Примикання до бетонної стіни

10

11

12

Влаштування деформаційного шва

Примикання до лійки внутрішньої ринви

Покрівельний аератор

13

14

Влаштування контр-нахилу в розжолобку

Таблиця розрахунків товщин теплоізоляційного шару суміщеного
покриття по основі з профнастилу
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Аркуш

3
Загальний вигляд системи ТН-ПОКРІВЛЯ Титан

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Титан
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Стальний профільований настил
Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ 45
Стяжка з 2 азбестоцементних листів
Праймер бітумний
Нижній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Верхній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Аркуш

4
Структура покрівельної конструкції

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Титан
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Аркуш

5

Температурне поле структури покрівельної
конструкції

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Титан
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На графіку зображено розподіл :

температури, Т  (°C) - чорною лінією;
парціального тиску водяної пари , е (Па) - рожевою лінією ;
насиченої водяної пари , Е (Па) - синьою лінією

по розрізу конструкції , що наведений на аркуші 4

Розрахунок представлений для І -ої кліматичної зони (м. Київ)

Криві парціального тиску водяної пари , е та насиченої водяної пари , Е не перетинаються , що
свідчить про відсутність процесів конденсації водяної пари в товщі конструкції .

Аркуш

6

Графік тепловологісного стану конструкції
 покриття у зимовий період

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Титан
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Стальний профільований настил
Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ 45
Стяжка з 2 азбестоцементних листів
Праймер бітумний
Нижній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Верхній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Аркуш

7
Примикання покрівельного килиму до труби

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Титан

Поліуретановий герметик ТехноНІКОЛЬ 
Обжимний хомут  

Вспінений поліетилен 

Додатковий гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ 

Ковпак з EPDM гуми

1
2
3
4
5
6

Ковпак з оцинкованої сталі

1
2

3

4

5

6
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Стальний профільований настил
Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ 45
Стяжка з 2 азбестоцементних листів
Праймер бітумний
Нижній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Верхній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Аркуш

8
Примикання покрівельного килиму до сендвіч-панелі

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Титан

Ухил

Плоский шифер 

Фартух з оцинкованої сталі 

Жерстяний профіль 
Заповлення з мінераловатних плит ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ Н

Мінераловатні плити ТЕХНО марки  ТЕХНОРУФ 45

1
2
3
4
5
6
7

Сендвіч-панель

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ8

Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ В

1 2

3
4
5

1

6

7

8
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Аркуш

9
Примикання до бетонної стіни

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Титан

Стальний профільований настил
Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ 45
Стяжка з 2 азбестоцементних листів
Праймер бітумний
Нижній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Верхній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Металевий кутник 

Поліуретановий герметик ТехноНІКОЛь 

Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ В

1
2
3
4 Заповнення з мінераловатний плит ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ Н

1

2

3

4
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150 мм.

200 мм.

Стальний профільований настил
Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ 45
Стяжка з 2 азбестоцементних листів
Праймер бітумний
Нижній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Верхній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Аркуш

10
Влаштування деформаційного шва

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Титан

Компенсатор 

Додатковий гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ 
Додатковий гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ

1
2
3
4
5
6
7

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ В

Мінераловатні плити ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ  обгорнуті пароізоляційною плівкою ТехноНІКОЛЬ

Заповнення з мінераловатних плит ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ Н8

1 4 3 2 5 6 7

8
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Стальний профільований настил
Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ 45
Стяжка з 2 азбестоцементних листів
Праймер бітумний
Нижній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Верхній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

* - в області 0,5-1,0 м. навколо воронки необхідне зниження нахилу для запобігання застійних зон навколо
воронки

Аркуш

11
Примикання до лійки внутрішньої ринви

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Титан

Ухил не менше 5%

Прижимний фланець 

Водоприймальна воронка 
Заповнення з мінераловатних плит ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ Н

Додатковий гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

1
2
3
4
5
6
7

Приймальний патрубок

Лист з оцинкованої сталі

Уловлювач гравію

1
2

3

4
5

6

7
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Стальний профільований настил
Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ 45
Стяжка з 2 азбестоцементних листів
Праймер бітумний
Нижній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Верхній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Аркуш

12
Покрівельний аератор

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Титан

Бітумно-полімерний герметик 

Керамзитовий гравій

1
2
3
4 Додатковий гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Флюгер

1

2

3

4
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Стальний профільований настил
Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ 45
Стяжка з 2 азбестоцементних листів
Праймер бітумний
Нижній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Верхній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Аркуш

13
Влаштування контр-нахилу в розжолобку

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Титан

Клин похилоутворюючий ТехноНІКОЛЬ 

Заповнення мінераловатними плитами ТЕХНО марки ТЕХНОРУФ Н

1
2
3

Лист з оцинкованої сталі

1

2 3
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Таблиця - Мінімально необхідна товщина теплоізоляційного шару суміщеного
покриття по основі з профнастилу житлових , громадських та промислових
будинків

Аркуш

14

Таблиця розрахунків товщин теплоізоляційного шару
суміщеного покриття по основі з профнастилу

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Титан

Тип будинку

Товщина утеплювача з мінераловатних плит ТЕХНО, мм,
в залежності від марки утеплювача та температурної

зони України

Марка утеплювача

І ІІ

Rq

min,
м²·К
/Вт

Rq

фак,
м²·К
/Вт

δ,
мм

Rq

min,
м²·К
/Вт

Rq

фак,
м²·К
/Вт

δ,
мм

Житлові та громадські
будинки ТЕХНОРУФ 45 5,35 5,36 230 4,9 4,91 210

Промислові будинки з
сухим і нормальним

режимом експлуатації
ТЕХНОРУФ 45 2,2 2,25 90 2,1 2,25 90

Промислові будинки з
вологим і мокрим

режимом експлуатації
ТЕХНОРУФ 45 1,9 2,03 80 1,8 2,03 80

Примітка: Коефіцієнт, що враховує неоднорідність огороджувальної конструкції, приймається рівним 1,0 0 для даного типу
огороджувальних конструкцій - дана конструкція вважається термічно однорідною
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Підрозділ 3.4
Теплоізоляція суміщеного покриття

ТН-ПОКРІВЛЯ Стандарт
 Альбом вузлів

Компанія ТехноНІКОЛЬ

Київ 2016
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Аркуш Найменування

ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ
Теплоізоляція суміщеного покриття

ТН-ПОКРІВЛЯ Стандарт

Р 162

2

Теплоізоляція суміщеного
покриття

Системи ТехноНІКОЛЬ

ТН-ПОКРІВЛЯ Стандарт
Відомість креслень

Стадія Аркуш Аркушів

Графік тепловологісного стану конструкції покриття у зимовий період

Структура покрівельної конструкції

ТН-ПОКРІВЛЯ Стандарт

Відомість креслень

Примикання покрівельного килиму до труби

4

5

6

Температурне поле структури покрівельної конструкції

7

ДатаПідпис№ док.АркушКіл.уч.Зм.

Загальний вигляд системи ТН-ПОКРІВЛЯ Стандарт3

Примикання до лійки внутрішньої ринви8

9 Влаштування деформаційного шва

10

11

12

Примикання по парапетної стіни

Примикання до бетонної стіни з утепленим фасадом

Тривимірне температурне поле конструкції примикання до бетонної
стіни з утепленим фасадом

13

14

15

Тривимірне температурне поле конструкції примикання до бетонної
стіни з утепленим фасадом
Тривимірне температурне поле конструкції примикання до бетонної
стіни з утепленим фасадом

Влаштування контр-нахилу

16
Таблиця розрахунків товщин теплоізоляційного шару суміщеного
покриття по по залізобетонній основі
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Аркуш

3
Загальний вигляд системи ТН-ПОКРІВЛЯ Стандарт

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Стандарт
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Нижній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

З/б конструкція
Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ

Похилоутворюючий шар з керамзиту
Екструзійний пінополістирол  CARBON PROF

Цементно-піщана стяжка армована сіткою
Праймер бітумний

Верхній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Аркуш

4
Структура покрівельної конструкції

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Стандарт

Ухил 1,5 - 2,5%
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Аркуш

5

Температурне поле структури покрівельної
конструкції

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Стандарт

Аркуш

5

Температурне поле структури покрівельної
конструкції

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Стандарт
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На графіку зображено розподіл :

температури, Т  (°C) - чорною лінією;
парціального тиску водяної пари , е (Па) - рожевою лінією;
насиченої водяної пари , Е (Па) - синьою лінією

по розрізу конструкції , що наведений на аркуші 4

Розрахунок представлений для І -ої кліматичної зони (м. Київ)

Криві парціального тиску водяної пари , е та насиченої водяної пари , Е не перетинаються , що
свідчить про відсутність процесів конденсації водяної пари в товщі конструкції .

Аркуш

6

Графік тепловологісного стану конструкції
 покриття у зимовий період

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Стандарт
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Нижній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

З/б конструкція
Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ

Похилоутворюючий шар з керамзиту
Екструзійний пінополістирол  CARBON PROF

Цементно-піщана стяжка армована сіткою
Праймер бітумний

Верхній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Аркуш

7
Примикання покрівельного килиму до труби

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Стандарт

Ухил 1,5 - 2,5%

Поліуретановий герметик ТехноНІКОЛЬ 

Обжимний хомут з оцинкованої сталі 

Стакан з оцинковаї сталі 

Додатковий гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

1
2
3
4
5
6

Монтажна піна

Металевий ковпак

1
2

3

4

56
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Нижній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

З/б конструкція
Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ

Похилоутворюючий шар з керамзиту
Екструзійний пінополістирол  CARBON PROF

Цементно-піщана стяжка армована сіткою
Праймер бітумний

Верхній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

* - в області 0,5-1,0 м. навколо воронки необхідне зниження нахилу для запобігання застійних
зон навколо воронки

Аркуш

8
Примикання до лійки внутрішньої ринви

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Стандарт

Ухил 1,5 - 2,5%
Місцеве зниження
нахилу до  5% *

Прижимний металевий фланець 

Фільтр від листя 

Монтажна піна 
Будівельний скотч

Додатковий гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

1
2
3
4
5
6
7

Надставний елемент

Водовідвідний патрубок

1 2

3

4

5

6 7
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Нижній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

З/б конструкція
Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ

Похилоутворюючий шар з керамзиту
Екструзійний пінополістирол  CARBON PROF

Цементно-піщана стяжка армована сіткою
Праймер бітумний

Верхній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Аркуш

9
Влаштування деформаційного шва

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Стандарт

Ухил 1,5 - 2,5% Ухил 1,5 - 2,5%
150 мм.

Компенсатор 

Додатковий гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ 
Додатковий гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Цегляна кладка

1
2
3
4
5
6
7

Гідроізоляційни килим ТехноНІКОЛЬ

Мінераловатні плити ТЕХНОРУФ В обгорнуті пароізоляційною плівкою ТехноНІКОЛЬ

Мінераловатні плити ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ  обгорнуті пароізоляційною плівкою ТехноНІКОЛЬ

1

2
1

34 5 6 7
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Нижній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

З/б конструкція
Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ

Похилоутворюючий шар з керамзиту
Екструзійний пінополістирол  CARBON PROF

Цементно-піщана стяжка армована сіткою
Праймер бітумний

Верхній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Аркуш

10
Примикання по парапетної стіни

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Стандарт

Ухил 1,5 - 2,5%

Ухил 5%

Додатковий гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ 
Штукатурка 

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ 

Галтель покрівельний ТехноНІКОЛЬ 

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Фартух з оцинкованої сталі

1
2
3
4
5
6
7

Праймер бітумний

Геотекстиль ТехноНІКОЛЬ8

1

2

3

4

5
6

7

8
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Нижній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

З/б конструкція
Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ

Похилоутворюючий шар з керамзиту
Екструзійний пінополістирол  CARBON PROF

Цементно-піщана стяжка армована сіткою
Праймер бітумний

Верхній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Аркуш

11

Примикання до бетонної стіни
з утепленим фасадом

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Стандарт

Додатковий гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ 

Металевий капельник 

Металевий профіль 

Дерев'яний антисептичний брус 

Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ

Поліуретановий герметик ТехноНІКОЛЬ

1
2
3
4
5
6
7

Герметизуюча бутил-каучукова стрічка

Галтель покрівельна ТехноНІКОЛЬ8
Праймер бітумний9

Геотекстиль ТехноНІКОЛЬ 
Екструзійний пінополістирол CARBON PROF

10
11
12

Додатковий гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Штукатурка13

Ухил 1,5 - 2,5%

1

2
3

4

5

6
7

8

9
10

11
12
13
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Аркуш

12

Тривимірне температурне поле конструкції
примикання до бетонної стіни з утепленим фасадом

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Стандарт

Аркуш

12

Тривимірне температурне поле конструкції
примикання до бетонної стіни з утепленим фасадом

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Стандарт



Д
од

ат
ок

Компанія ТехноНІКОЛЬ 207

Аркуш

13

Тривимірне температурне поле конструкції
примикання до бетонної стіни з утепленим фасадом

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Стандарт
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Аркуш

14

Тривимірне температурне поле конструкції
примикання до бетонної стіни з утепленим фасадом

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Стандарт
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Нахил 1.5 - 2.5%

Нижній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

З/б конструкція
Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ

Похилоутворюючий шар з керамзиту
Екструзійний пінополістирол  CARBON PROF

Цементно-піщана стяжка армована сіткою
Праймер бітумний

Верхній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Аркуш

15
Влаштування контр-нахилу

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Стандарт

Клин похилоутворюючий ТехноНІКОЛЬ 

Додатковий гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ 
1
2

1
2



210 www.tn.ua

Таблиця - Мінімально необхідна товщина теплоізоляційного шару суміщеного
покриття по залізобетонній основі житлових , громадських та промислових
будинків

Аркуш

16

Таблиця розрахунків товщин теплоізоляційного шару
суміщеного покриття по по залізобетонній основі

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Стандарт

Тип будинку

Товщина утеплювача з екструзійного пінополістиролу
CARBON PROF , мм, в залежності від марки утеплювача

та температурної зони України

Марка утеплювача

І ІІ

Rq

min,
м²·К
/Вт

Rq

фак,
м²·К
/Вт

δ,
мм

Rq

min,
м²·К
/Вт

Rq

фак,
м²·К
/Вт

δ,
мм

Житлові та громадські
будинки CARBON PROF 5,35 5,50 200 4,9 4,97 180

Промислові будинки з
сухим і нормальним

режимом експлуатації
CARBON PROF 1,7 1,82 60 1,6 1,82 60

Промислові будинки з
вологим і мокрим

режимом експлуатації
CARBON PROF 1,7 1,82 60 1,6 1,82 60

Примітка: Коефіцієнт, що враховує неоднорідність огороджувальної конструкції, приймається рівним 1,0 0 для даного типу
огороджувальних конструкцій - дана конструкція вважається термічно однорідною
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Підрозділ 3.5
Теплоізоляція суміщеного покриття

ТН-ПОКРІВЛЯ Універсал
 Альбом вузлів

Компанія ТехноНІКОЛЬ

Київ 2016



212 www.tn.ua

Аркуш Найменування

ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ
Теплоізоляція суміщеного покриття

ТН-ПОКРІВЛЯ Універсал

Р 112

2

Теплоізоляція суміщеного
покриття

Системи ТехноНІКОЛЬ

ТН-ПОКРІВЛЯ Універсал
Відомість креслень

Стадія Аркуш Аркушів

Графік тепловологісного стану конструкції покриття у зимовий період

Структура покрівельної конструкції

ТН-ПОКРІВЛЯ Універсал

Відомість креслень

Примикання покрівельного килиму до труби

4

5

6

Температурне поле структури покрівельної конструкції

7

ДатаПідпис№ док.АркушКіл.уч.Зм.

Загальний вигляд системи ТН-ПОКРІВЛЯ Універсал3

Влаштування деформаційного шва8

9 Примикання до цегляної стіни

10

11

Примикання до лійки внутрішньої ринви

Таблиця розрахунків товщин теплоізоляційного шару суміщеного
покриття по по залізобетонній основі
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Аркуш

3
Загальний вигляд системи ТН-ПОКРІВЛЯ Універсал

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Універсал
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Верхній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Нижній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Стяжка з 2 азбестоцементних листів
Праймер бітумний

Клин похилоутворюючий CARBON SLOPE

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
З/б конструкція

Екструзійний пінополістирол СARBON PROF

Аркуш

4
Структура покрівельної конструкції

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Універсал

Ухил 1,5 - 2,5%
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Аркуш

5

Температурне поле структури покрівельної
конструкції

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Універсал
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На графіку зображено розподіл :

температури, Т  (°C) - чорною лінією;
парціального тиску водяної пари , е (Па) - рожевою лінією ;
насиченої водяної пари , Е (Па) - синьою лінією

по розрізу конструкції , що наведений на аркуші 4

Розрахунок представлений для І -ої кліматичної зони (м. Київ)

Криві парціального тиску водяної пари , е та насиченої водяної пари , Е не перетинаються , що
свідчить про відсутність процесів конденсації водяної пари в товщі конструкції .

Аркуш

6

Графік тепловологісного стану конструкції
 покриття у зимовий період

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Універсал
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Верхній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Нижній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Стяжка з 2 азбестоцементних листів
Праймер бітумний

Клин похилоутворюючий ТехноНІКОЛЬ

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
З/б конструкція

Екструзійний пінополістирол СARBON PROF

Аркуш

7
Примикання покрівельного килиму до труби

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Універсал

Ухил 1,5 - 2,5%

Поліуретановий герметик ТехноНІКОЛЬ 
Обжимний хомут з оцинкованої сталі 

Монтажна піна 

Ковпак з EPDM гуми

1
2
3
4
5
6

Металевий ковпак

Додатковий гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

1

2

3

4

5

6
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Верхній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Нижній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Стяжка з 2 азбестоцементних листів
Праймер бітумний

Клин похилоутворюючий CARBON SLOPE

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
З/б конструкція

Екструзійний пінополістирол СARBON PROF

Аркуш

8
Влаштування деформаційного шва

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Універсал

Ухил 1,5 - 2,5% Ухил 1,5 - 2,5%

Компенсатор 

Додатковий гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ 
Додатковий гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Цегляна кладка

1
2
3
4
5
6
7

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Мінераловатні плити ТЕХНОРУФ В обгорнуті пароізоляційною плівкою ТехноНІКОЛЬ

Мінераловатні плити ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ  обгорнуті пароізоляційною плівкою ТехноНІКОЛЬ

1

2

1

34 5 6 7
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Верхній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Нижній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Стяжка з 2 азбестоцементних листів
Праймер бітумний

Клин похилоутворюючий CARBON SLOPE

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
З/б конструкція

Екструзійний пінополістирол СARBON PROF

Аркуш

9
Примикання до цегляної стіни

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Універсал

Ухил 1,5 - 2,5%

Додатковий гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ 

Екструзійний пінополістирол CARBON PROF

1
2
3
4
5 Гідроізоляційни килим ТехноНІКОЛЬ

Праймер бітумний

Поліуретановий герметик ТехноНІКОЛЬ

1

2

3

4

5
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Верхній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Нижній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Стяжка з 2 азбестоцементних листів
Праймер бітумний

Клин похилоутворюючий CARBON SLOPE

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
З/б конструкція

Екструзійний пінополістирол СARBON PROF

* - в області 0,5-1,0 м. навколо воронки необхідне зниження нахилу для запобігання застійних
зон навколо воронки

Аркуш

10
Примикання до лійки внутрішньої ринви

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Універсал

Ухил 1,5 - 2,5%
Місцеве зниження
нахилу до  5% *

Фільтр від листя 

Будівельний скотч 

Водовідвідний патрубок

1
2
3
4
5
6

Монтажна піна

Надставний елемент

Додатковий гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

1 2

3

4

5 6
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Таблиця - Мінімально необхідна товщина теплоізоляційного шару суміщеного
покриття по залізобетонній основі житлових , громадських та промислових
будинків

Аркуш

11

Таблиця розрахунків товщин теплоізоляційного шару
суміщеного покриття по по залізобетонній основі

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Універсал

Тип будинку

Товщина утеплювача з екструзійного пінополістиролу
CARBON PROF , мм, в залежності від марки утеплювача

та температурної зони України

Марка утеплювача

І ІІ

Rq

min,
м²·К
/Вт

Rq

фак,
м²·К
/Вт

δ,
мм

Rq

min,
м²·К
/Вт

Rq

фак,
м²·К
/Вт

δ,
мм

Житлові та громадські
будинки CARBON PROF 5,35 5,50 200 4,9 4,97 180

Промислові будинки з
сухим і нормальним

режимом експлуатації
CARBON PROF 1,7 1,82 60 1,6 1,82 60

Промислові будинки з
вологим і мокрим

режимом експлуатації
CARBON PROF 1,7 1,82 60 1,6 1,82 60

Примітка: Коефіцієнт, що враховує неоднорідність огороджувальної конструкції, приймається рівним 1,0 0 для даного типу
огороджувальних конструкцій - дана конструкція вважається термічно однорідною
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Підрозділ 3.6
Теплоізоляція суміщеного покриття

ТН-ПОКРІВЛЯ Авто
 Альбом вузлів

Компанія ТехноНІКОЛЬ

Київ 2016
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Аркуш Найменування

ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ
Теплоізоляція суміщеного покриття

ТН-ПОКРІВЛЯ Авто

Р 102

2

Теплоізоляція суміщеного
покриття

Системи ТехноНІКОЛЬ

ТН-ПОКРІВЛЯ Авто
Відомість креслень

Стадія Аркуш Аркушів

Примикання до водовідвідної лійки

Структура покрівельної конструкції

ТН-ПОКРІВЛЯ Авто

Відомість креслень

Примикання до стіни з штукатурним фасадом

4

5

6

Кріплення стійки рекламної конструкції або ін.

7

ДатаПідпис№ док.АркушКіл.уч.Зм.

Загальний вигляд системи ТН-ПОКРІВЛЯ Авто3

Примикання деформаційного шва до стіни8

9 Деформаційний шов

10 Таблиця розрахунків товщин теплоізоляційного шару суміщеного покриття
по по залізобетонній основі
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Аркуш

3
Загальний вигляд системи ТН-ПОКРІВЛЯ Авто

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Авто
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Розподільна дорожна сітка
Нижній шар асфальтобетону
Розподільна з/б плита

Екструзійний пінополістирол СARBON SOLID
Геотекстиль ТехноНІКОЛЬ
Верхній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Праймер бітумний
Нижній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Цементно-піщана стяжка армована сіткою
Похилоутворюючий шар з керамзитобетону

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ

Верхній шар асфальтобетону

Аркуш

4
Структура покрівельної конструкції

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Авто

Ухил 2 - 2,5%

З/б конструкція
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Розподільна дорожна сітка
Нижній шар асфальтобетону
Розподільна з/б плита

Екструзійний пінополістирол СARBON SOLID
Геотекстиль ТехноНІКОЛЬ
Верхній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Праймер бітумний
Нижній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Цементно-піщана стяжка армована сіткою
Похилоутворюючий шар з керамзитобетону

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ

Верхній шар асфальтобетону

Аркуш

5
Кріплення стійки рекламної конструкції або ін.

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Авто

Труба 

Обжимний хомут з оцинкованої сталі

1
2
3
4
5 Вспінений поліетилен

Монтажна піна

Поліуретановий герметик ТехноНІКОЛЬ

1

2
3

3

4
5

Ухил 2 - 2,5%

З/б конструкція
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Місцеве зниження нахилу до  5% *

Розподільна дорожна сітка
Нижній шар асфальтобетону
Розподільна з/б плита

Екструзійний пінополістирол СARBON SOLID
Геотекстиль ТехноНІКОЛЬ
Верхній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Праймер бітумний
Нижній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Цементно-піщана стяжка армована сіткою
Похилоутворюючий шар з керамзитобетону

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ

Верхній шар асфальтобетону

* - в області 0,5-1,0 м. навколо воронки необхідне зниження нахилу для запобігання застійних
зон навколо воронки

Аркуш

6
Примикання до водовідвідної лійки

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Авто

З/б конструкція

Ухил 2 - 2,5%

Надставний елемент з гратами із нержавіючої сталі 

Вспінений поліетилен 

Додатковий гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

1
2
3
4
5
6

Монтажна піна

Корпус покрівельної воронки з обжимними фланцями

Надставний елемент з обжимними фланцями

1

2

3 4 5

6



Д
од

ат
ок

Компанія ТехноНІКОЛЬ 229

35
0

≥2
50

Розподільна дорожна сітка
Нижній шар асфальтобетону
Розподільна з/б плита

Екструзійний пінополістирол СARBON SOLID
Геотекстиль ТехноНІКОЛЬ
Верхній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Праймер бітумний
Нижній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Цементно-піщана стяжка армована сіткою
Похилоутворюючий шар з керамзитобетону

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ

Верхній шар асфальтобетону

Аркуш

7
Примикання до стіни з штукатурним фасадом

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Авто

З/б конструкція

Ухил 2 - 2,5%

Додатковий гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ 

Металевий капельник 

Герметизуюча бутил-каучукова стрічка 

Додатковий гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ 

Металевий профіль

Поліуретановий герметик ТехноНІКОЛЬ

1
2
3
4
5
6
7

Дерев'яний антисептичний брус

Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ8
Захисний бетонний відлив9

Праймер бітумний
Штукатурка з цементно-піщаного розчину по металевій сітці

10
11
12

Вспінений поліетилен

Екструзійний пінополістирол CARBON SOLID13
Додатковий гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ14

1

2

3

4
5

6

7
8

9

1011
12
13
14
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Розподільна дорожна сітка
Нижній шар асфальтобетону
Розподільна з/б плита

Екструзійний пінополістирол СARBON SOLID
Геотекстиль ТехноНІКОЛЬ
Верхній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Праймер бітумний
Нижній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Цементно-піщана стяжка армована сіткою
Похилоутворюючий шар з керамзитобетону

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ

Верхній шар асфальтобетону

Аркуш

8
Примикання деформаційного шва до стіни

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Авто

З/б конструкція

Поліуретановий герметик ТехноНІКОЛЬ 

Фартух з оцинкованої сталі 

Додатковий гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ 

Азбесто-цементний лист 

Металевий профіль

Мінераловатні плити ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ  обгорнуті пароізоляційною плівкою ТехноНІКОЛЬ

1
2
3
4
5
6
7

Профіль з оцинкованої сталі

Захисний бетонний відлив8
Вспінений поліетилен9

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ 
Додатковий гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

10
11
12

Компенсатор

Додатковий гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ13

Ухил 2 - 2,5%

1

2

3

4

13

5
11

10

6
12

8 9

7
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Розподільна дорожна сітка
Нижній шар асфальтобетону
Розподільна з/б плита

Екструзійний пінополістирол СARBON SOLID
Геотекстиль ТехноНІКОЛЬ
Верхній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Праймер бітумний
Нижній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Цементно-піщана стяжка армована сіткою
Похилоутворюючий шар з керамзитобетону

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ

Верхній шар асфальтобетону

Аркуш

9
Деформаційний шов

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Авто

Бітумно-полімерний герметик ТехноНІКОЛЬ 1

1

З/б конструкція
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Таблиця - Мінімально необхідна товщина теплоізоляційного шару суміщеного
покриття по залізобетонній основі житлових , громадських та промислових
будинків

Аркуш

10

Таблиця розрахунків товщин теплоізоляційного шару
суміщеного покриття по по залізобетонній основі

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ Авто

Тип будинку

Товщина утеплювача з екструзійного пінополістиролу
CARBON SOLID, мм, в залежності від марки утеплювача

та температурної зони України

Марка утеплювача

І ІІ

Rq

min,
м²·К
/Вт

Rq

фак,
м²·К
/Вт

δ,
мм

Rq

min,
м²·К
/Вт

Rq

фак,
м²·К
/Вт

δ,
мм

Житлові та громадські
будинки CARBON SOLID 5,35 5,53 180 4,9 4,94 160

Промислові будинки з
сухим і нормальним

режимом експлуатації
CARBON SOLID 1,7 1,71 50 1,6 1,71 50

Промислові будинки з
вологим і мокрим

режимом експлуатації
CARBON SOLID 1,7 1,71 50 1,6 1,71 50

Примітка: Коефіцієнт, що враховує неоднорідність огороджувальної конструкції, приймається рівним 1,0 0 для даного типу
огороджувальних конструкцій - дана конструкція вважається термічно однорідною



Д
од

ат
ок

Компанія ТехноНІКОЛЬ 233

Підрозділ 3.7
Теплоізоляція суміщеного покриття

ТН-ПОКРІВЛЯ ГРІН
 Альбом вузлів

Компанія ТехноНІКОЛЬ

Київ 2016
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Аркуш Найменування

ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ
Теплоізоляція суміщеного покриття

ТН-ПОКРІВЛЯ ГРІН

Р 92

2

Теплоізоляція суміщеного
покриття

Системи ТехноНІКОЛЬ

ТН-ПОКРІВЛЯ ГРІН
Відомість креслень

Стадія Аркуш Аркушів

Примикання до цегляної стіни з утепленим фасадом

Структура покрівельної конструкції

ТН-ПОКРІВЛЯ ГРІН

Відомість креслень

Примикання до лійки внутрішньої ринви

4

5

6

Примикання до парапету зі стійкою огорожі

7

ДатаПідпис№ док.АркушКіл.уч.Зм.

Загальний вигляд системи ТН-ПОКРІВЛЯ ГРІН3

Кріплення стійки рекламної конструкції або ін.8

9
Таблиця розрахунків товщин теплоізоляційного шару суміщеного
покриття по по залізобетонній основі
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Аркуш

3
Загальний вигляд системи ТН-ПОКРІВЛЯ ГРІН

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ ГРІН
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Зелені насадження з поверхневою кореневою системою
Легкий торф 'яний грунт
Геотекстиль ТехноНІКОЛЬ

Геотекстиль ТехноНІКОЛЬ
Екструзійний пінополістирол СARBON PROF
Геотекстиль ТехноНІКОЛЬ

Нижній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Верхній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Праймер бітумний
Цементно-піщана стяжка армована сіткою
Похилоутворюючий шар з керамзитобетону
З/б конструкція

Дренажна мембрана

Аркуш

4
Структура покрівельної конструкції

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ ГРІН

Ухил 2 - 2,5%
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≥250

10

Зелені насадження з поверхневою кореневою системою
Легкий торф 'яний грунт
Геотекстиль ТехноНІКОЛЬ

Геотекстиль ТехноНІКОЛЬ
Екструзійний пінополістирол СARBON PROF
Геотекстиль ТехноНІКОЛЬ

Нижній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Верхній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Праймер бітумний
Цементно-піщана стяжка армована сіткою
Похилоутворюючий шар з керамзитобетону
З/б конструкція

Дренажна мембрана

Аркуш

5
Примикання до парапету зі стійкою огорожі

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ ГРІН

Ухил 2 - 2,5%

Металева стійка 

Засипка з гравію 

Праймер бітумний 

Додатковий гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ 

Додатковий гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Геотекстиль ТехноНІКОЛЬ

1
2
3
4
5
6
7

Поліуретановий герметик ТехноНІКОЛЬ

Додатковий гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ8

1

Фартух з оцинкованої сталі9

2
3

4

5

6
7
8

9

Ухил 5%
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Зелені насадження з поверхневою кореневою системою
Легкий торф 'яний грунт
Геотекстиль ТехноНІКОЛЬ

Геотекстиль ТехноНІКОЛЬ
Екструзійний пінополістирол СARBON PROF
Геотекстиль ТехноНІКОЛЬ

Нижній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Верхній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Праймер бітумний
Цементно-піщана стяжка армована сіткою
Похилоутворюючий шар з керамзитобетону
З/б конструкція

Дренажна мембрана

Аркуш

6
Примикання до цегляної стіни з утепленим фасадом

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ ГРІН

Ухил 2 - 2,5%

Додатковий гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ 
Металевий капельник 

Герметизуюча бутил-каучукова стрічка 

Додатковий гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ 

Металевий профіль

Поліуретановий герметик ТехноНІКОЛЬ

1
2
3
4
5
6
7

Дерев'яний антисептичний брус

Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ8
Галтель покрівельний ТехноНІКОЛЬ9

Засипка з гравію 
Екструзійний пінополістирол CARBON PROF

10
11
12

Геотекстиль ТехноНІКОЛЬ

Додатковий гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ13

1
2

3
4

5

6

7
8

9

101113

12
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Зелені насадження з поверхневою кореневою системою
Легкий торф 'яний грунт
Геотекстиль ТехноНІКОЛЬ

Геотекстиль ТехноНІКОЛЬ
Екструзійний пінополістирол СARBON PROF
Геотекстиль ТехноНІКОЛЬ

Нижній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Верхній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Праймер бітумний
Цементно-піщана стяжка армована сіткою
Похилоутворюючий шар з керамзитобетону
Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ

Дренажна мембрана

* - в області 0,5-1,0 м. навколо воронки необхідне зниження нахилу для запобігання застійних
зон навколо лійки

Аркуш

7
Примикання до лійки внутрішньої ринви

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ ГРІН

З/б конструкція

Геотекстиль ТехноНІКОЛЬ 
Засипка з гравію 

Додатковий гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ 

Водовідвідний патрубок 

Фільтр лійки

1
2
3
4
5
6

Монтажна піна

1 2 3

4 5 6

Ухил 2 - 2,5%
Місцеве зниження
нахилу до  5% *
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Зелені насадження з поверхневою кореневою системою
Легкий торф'яний грунт
Геотекстиль ТехноНІКОЛЬ

Геотекстиль ТехноНІКОЛЬ
Екструзійний пінополістирол СARBON PROF
Геотекстиль ТехноНІКОЛЬ

Нижній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Верхній гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Праймер бітумний
Цементно-піщана стяжка армована сіткою
Похилоутворюючий шар з керамзитобетону
Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ

Дренажна мембрана

Аркуш

8
Кріплення стійки рекламної конструкції або ін.

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ ГРІН

Ухил 2 - 2,5%

З/б конструкція

Труба 
Поліуретановий герметик ТехноНІКОЛЬ 

Засипка з гравію 

Монтажна піна 

Обжимний хомут з оцинкованої сталі

1
2
3
4
5
6

Геотекстиль ТехноНІКОЛЬ

1

2
3

4

5

6
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Таблиця - Мінімально необхідна товщина теплоізоляційного шару суміщеного
покриття по залізобетонній основі житлових , громадських та промислових
будинків

Аркуш

9

Таблиця розрахунків товщин теплоізоляційного шару
суміщеного покриття по по залізобетонній основі

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПОКРІВЛЯ ГРІН

Тип будинку

Товщина утеплювача з екструзійного пінополістиролу
CARBON PROF , мм, в залежності від марки утеплювача

та температурної зони України

Марка утеплювача

І ІІ

Rq

min,
м²·К
/Вт

Rq

фак,
м²·К
/Вт

δ,
мм

Rq

min,
м²·К
/Вт

Rq

фак,
м²·К
/Вт

δ,
мм

Житлові та громадські
будинки CARBON PROF 5,35 5,50 200 4,9 4,97 180

Промислові будинки з
сухим і нормальним

режимом експлуатації
CARBON PROF 1,7 1,82 60 1,6 1,82 60

Промислові будинки з
вологим і мокрим

режимом експлуатації
CARBON PROF 1,7 1,82 60 1,6 1,82 60

Примітка: Коефіцієнт, що враховує неоднорідність огороджувальної конструкції, приймається рівним 1,0 0 для даного типу
огороджувальних конструкцій - дана конструкція вважається термічно однорідною
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РОЗДІЛ 4
Теплоізоляція перекриття холодного горища

 Альбом вузлів

Компанія ТехноНІКОЛЬ

Київ 2016
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Аркуш Найменування

ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ
Теплоізоляція перекриття холодного горища

Р 192

2

Теплоізоляція перекриття
холодного горища

Системи ТехноНІКОЛЬ

Відомість креслень

Стадія Аркуш Аркушів

Холодне горище з дерев 'яною кроквяною системою .Стіни з цегляної кладки

Холодне горище з металевою кроквяною системою .Стіни з цегляної кладки

Теплоізоляція перекриття
холодного горища

Відомість креслень

Холодне горище з дерев 'яною кроквяною системою .Стіни з цегляної кладки

4

5

6

Температурне поле конструкції

7

ДатаПідпис№ док.АркушКіл.уч.Зм.

Холодне горище з металевою кроквяною системою .Стіни з цегляної кладки3

Холодне горище з металевою кроквяною системою .Стіни - з/б конструкції8

9 Холодне горище з металевою кроквяною системою .Стіни - з/б конструкції

10

11

12

Холодне горище з дерев 'яною кроквяною системою .Стіни - з/б конструкції

Холодне горище з дерев 'яною кроквяною системою .Стіни - з/б конструкції

Температурне поле конструкції

13

14

15

16

17

Холодне горище з дерев 'яною кроквяною системою .
Стіни - дерев'яний зруб
Холодне горище з дерев 'яною кроквяною системою .
Стіни - дерев'яний зруб

Холодне горище з дерев 'яною кроквяною системою .
Стіни - дерев'яний каркас

Холодне горище з дерев 'яною кроквяною системою .
Стіни - дерев'яний каркас

Холодне горище з залізобетонними несучими стіновими конструкціями

18

19

Температурне поле конструкції

Таблиця розрахунків товщин теплоізоляції перекриттів холодного горища
житлових, громадських та промислових будинків
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Покриття даху
Гідроізоляцій килим ТехноНІКОЛЬ
Плита ОСП-3 або ФСФ
Профнастил
Металевий каркас

min 500

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
ТЕХНОЛАЙТ , РОКЛАЙТ

Аркуш

3

Холодне горище з металевою кроквяною системою .
      Стіни з цегляної кладки

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція перекриття
холодного горища

Карнизна планка
Карнизна смуга

Супердифузійна мембрана

Прогін

Бітумна пароізоляція

Кобилка

1
2
3
4
5
6
7

Рама каркасу

Мінераловатні плити ТЕХНО марки  ТЕПЛОРОЛЛ *8
Зовнішня стіна з цегли9

Облицювання з цегли
Термовставка з екструзійного пінополістиролу ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON ECO

10
11
12

Мінераловатні плити ТЕХНО марки  ТЕХНОБЛОК

Сайдинг13
Ринва14

1

2

3

4

5 6

78

9

10

11

12

13

14
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250120
<15

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
ТЕХНОЛАЙТ , РОКЛАЙТ

Аркуш

4

Холодне горище з металевою кроквяною системою .
      Стіни з цегляної кладки

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція перекриття
холодного горища

Кладка з цегли
Сайдинг

Бітумна пароізоляція

Рама каркасу

Мінераловатні плити ТЕХНО марки  ТЕПЛОРОЛЛ *

Покриття даху

1
2
3
4
5
6
7

Супердифузійна мембрана

Мінераловатні плити ТЕХНО марки  ТЕХНОБЛОК8
Термовставка з екструзійного пінополістиролу ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON ECO9

1

2

3
4

5

6

7

8

9
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Аркуш

5
Температурне поле конструкції

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція перекриття
холодного горища

Аркуш

5
Температурне поле конструкції

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція перекриття
холодного горища
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min 500

Покриття даху
Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Плита ОСП-3 або ФСФ
Крокове обрешетування
Кроквяна система

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
ТЕХНОЛАЙТ , РОКЛАЙТ

Аркуш

6

Холодне горище з дерев 'яною кроквяною системою .
    Стіни з цегляної кладки

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція перекриття
холодного горища

Облицювання з цегли
Ринва

Кроква

Кобилка

Опорний брус

Карнизна планка

1
2
3
4
5
6
7

Мауерлат

Супердифузійна мембрана8
Бітумная пароізоляція ТехноНІКОЛЬ9

Зовнішня стіна з цегли
Мінераловатні плити ТЕХНО марки  ТЕХНОБЛОК

10
11
12

Мінераловатні плити ТЕХНО марки  ТЕПЛОРОЛЛ *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



Д
од

ат
ок

Компанія ТехноНІКОЛЬ 249

250120
<15

Покриття даху
Плита ОСП-3 або ФСФ
Дерев'яна обрешітка

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
ТЕХНОЛАЙТ , РОКЛАЙТ

Аркуш

7

Холодне горище з дерев 'яною кроквяною системою .
    Стіни з цегляної кладки

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція перекриття
холодного горища

Кладка з цегли
Сайдинг

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ

Супердифузійна мембрана

Мінераловатні плити ТЕХНО марки  ТЕХНОБЛОК

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

1
2
3
4
5
6
7

Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕПЛОРОЛЛ *

1

2
3

4

5 6

7
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Аркуш

8

Холодне горище з металевою кроквяною системою .
      Стіни - з/б конструкції

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція перекриття
холодного горища

Покриття даху
Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Плита ОСП-3 або ФСФ
Крокове обрешетування
Профнастил
Металокаркас

11

1-1

min 500

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
ТЕХНОЛАЙТ , РОКЛАЙТ

Cайдинг
Ринва 

Рама каркасу

Карнизна смуга

Опорний блок під металокаркас

Карнизна планка

1
2
3
4
5
6
7

Кобилка

Лати8
Мінераловатні плити ТЕХНО марки  ТЕПЛОРОЛЛ *9

Опорядження фасаду штукатуркою
Супердифузійна мембрана

10
11
12

Мінераловатні плити ТЕХНО марки  ТЕХНОБЛОК

1

2

3
4

5

6

7

8
9

10

11

11

12

10
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Аркуш

9

Холодне горище з металевою кроквяною системою .
      Стіни - з/б конструкції

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція перекриття
холодного горища

Конструкція підлоги
Супердифузійна мембрана

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
З/б перекриття

Мінераловатні плити ТЕХНО
марки ТЕПЛОРОЛЛ *

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
ТЕХНОЛАЙТ , РОКЛАЙТ

Прогін
Супердифузійна мембрана

Профнастил

Опорядження фасаду штукатуркою

Покриття даху

Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОБЛОК

1
2
3
4
5
6
7

Сайдинг

Рама каркасу8

1

2

3

4

5

6 7 8
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min 500

Дощатий настил
Супердифузійна мембрана

Бітумна пароізоляція ТехноНІКОЛЬ
Залізобетонне перекриття

Покриття даху
Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Плита ОСП-3 або ФСФ
Крокове обрешетування
Кроквяна система

Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕПЛОРОЛЛ *

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
ТЕХНОЛАЙТ , РОКЛАЙТ

Аркуш

10

Холодне горище з дерев 'яною кроквяною системою .
      Стіни - з/б конструкції

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція перекриття
холодного горища

Карнизна планка
Карнизна смуга

Мауерлат

Кобилка

Супердифузійна мембрана

Покриття даху

1
2
3
4
5
6
7

Кроквяна нога

Лати8
Мінераловатні плити ТЕХНО марки  ТЕХНОБЛОК9

Ринва
10
11

Опорядження фасаду штукатуркою

1

2
3

4

5

6

7

89

10
11



Д
од

ат
ок

Компанія ТехноНІКОЛЬ 253

Конструкція підлоги
Супердифузійна мембрана

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
З/б перекриття

Мінераловатні плити ТЕХНО
марки ТЕПЛОРОЛЛ *

Покриття даху
Плита ОСП-3 або ФСФ
Дерев'яна обрешітка

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
ТЕХНОЛАЙТ , РОКЛАЙТ

Аркуш

11

Холодне горище з дерев 'яною кроквяною системою .
      Стіни - з/б конструкції

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція перекриття
холодного горища

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Супердифузійна мембрана

Опорядження фасаду штукатуркою

Мінераловатні плити ТЕХНО марки  ТЕХНОБЛОК

1
2
3
4
5 Термовставка з екструзійного пінополістиролу ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON ECO

1

2

3

4

5
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Аркуш

12
Температурне поле конструкції

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція перекриття
холодного горища
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min 500

Покриття даху
Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ
Плита ОСП-3 або ФСФ
Крокове обрешетування
Кроквяна система

Дощатий настил
Супердифузійна мембрана

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ 
Опорядження стелі

Дерев'яний
зруб

Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕПЛОРОЛЛ *

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
ТЕХНОЛАЙТ , РОКЛАЙТ

Аркуш

13

 Холодне горище з дерев 'яною кроквяною системою .
      Стіни - дерев'яний зруб

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція перекриття
холодного горища

Ринва
Карнизна планка

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ приклеєна та прижата до стіни

Супердифузійна мембрана приклеєна та прижата до стіни

Карнизна смуга

1
2
3
4
5
6

Дерев'яний зруб

1

2

3

4

5

6
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Дощатий настил
Супердифузійна мембрана

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ
Опорядження стелі

Плита ОСП-3 або ФСФ
Крокове обрешетування

Мінераловатні плити ТЕХНО
марки ТЕПЛОРОЛЛ *

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
ТЕХНОЛАЙТ , РОКЛАЙТ

Аркуш

14

Холодне горище з дерев 'яною кроквяною системою .
      Стіни - дерев'яний зруб

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція перекриття
холодного горища

Торцева планка
Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Дерев'яний зруб

Покриття даху

1
2
3
4

1 2 3

4
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min 500

Покриття даху
Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ 
Плита ОСП-3 або ФСФ
Крокове обрешетування
Кроквяна система

Дощатий настил
Супердифузійна мембрана 

Пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ 
Опорядження з гіпсокартону

Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕПЛОРОЛЛ *
Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕПЛОРОЛЛ *

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
ТЕХНОЛАЙТ , РОКЛАЙТ

Аркуш

15

Холодне горище з дерев 'яною кроквяною системою .
      Стіни - дерев'яний каркас

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція перекриття
холодного горища

Карнизна планка
Карнизна смуга

Підшивка звису

Супердифузійна мембрана

Ринва

Верхня обв'язка каркасу

1
2
3
4
5
6
7

Сайдинг

1

2

3

4

5

67
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Дощатий настил
Супердифузійна мембрана 

Пароізоляційна плівка 
Опорядження з гіпсокартону

Плита ОСП-3 або ФСФ
Крокове обрешетування

Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕПЛОРОЛЛ *
Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕПЛОРОЛЛ *

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
ТЕХНОЛАЙТ , РОКЛАЙТ

Аркуш

16

Холодне горище з дерев 'яною кроквяною системою .
      Стіни - дерев'яний каркас

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція перекриття
холодного горища

Торцева планка
Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ

Верхня обв'язка каркасу 

Покриття даху

1
2
3
4

1 2 3

4
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Покриття даху
Гідроізоляція

Дерев'яне обрешетування
Контрбрус
Бітумна гідроізоляція під брусок
З\б конструкція

 min 500

Дощатий настил проходів
Супердифузійна плівка ТехноНІКОЛЬ

Лаги / 

Бітумна пароізоляція що наплавляється
З\б конструкція

Плита ОСП-3 або ФСФ

Мінераловатні плити ТЕХНО
марки ТЕХНОФЛОР

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марок
ТЕХНОЛАЙТ , РОКЛАЙТ

Аркуш

17

Холодне горище з залізобетонними несучими
стіновими конструкціями

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція перекриття
холодного горища

Карнизна планка
Карнизна смуга

ЗБК

Кутник

Підшивка звису

Термовставка з екструзійного пінополістиролу ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON ECO

1
2
3
4
5
6
7

Гідроізоляційний килим ТехноНІКОЛЬ під брусок

8 Ринва

1
2

3

4
5

6

7
8
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Аркуш

18
Температурне поле конструкції

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція перекриття
холодного горища
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Таблиця - Мінімально необхідна товщина теплоізоляції перекриттів холодного
горища житлових, громадських та промислових будинків

Аркуш

19

Таблиця розрахунків товщин теплоізоляції
перекриттів холодного горища житлових ,
громадських та промислових будинківДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Теплоізоляція перекриття
холодного горища

Тип будинку

Товщина утеплювача з мінераловатних плит  в
залежності від марки утеплювача та температурної зони

України

Марка утеплювача

І ІІ

Rq

min,
м²·К
/Вт

Rq

фак,
м²·К
/Вт

δ,
мм

Rq

min,
м²·К
/Вт

Rq

фак,
м²·К
/Вт

δ,
мм

Житлові та громадські
будинки вище п 'ятого

поверху включно
ТЕХНОЛАЙТ, РОКЛАЙТ,

ТЕПЛОРОЛЛ
4,95 5,09 240 4,5 4,69 220

Промислові будинки з
сухим і нормальним

режимом експлуатації
ТЕХНОЛАЙТ, РОКЛАЙТ,

ТЕПЛОРОЛЛ
1,7 1,85 80 1,6 1,65 70

Промислові будинки з
вологим і мокрим

режимом експлуатації
ТЕХНОЛАЙТ, РОКЛАЙТ,

ТЕПЛОРОЛЛ
1,7 1,85 80 1,6 1,65 70

Примітка: Розрахунок проводився з урахуванням, що дерев'яні лаги розташовані з кроком 600 мм. Ширина лаг - 100 мм.
Коефіцієнт, що враховує неоднорідність огороджувальної конструкції, приймається рівним 0, 85 для даного типу

огороджувальних конструкцій
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РОЗДІЛ 5
Теплоізоляція підлог та перекриттів

 Альбом вузлів

Компанія ТехноНІКОЛЬ

Київ 2016
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Аркуш Найменування

ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ
Теплоізоляція підлог та перекриттів

Р 172

2

Теплоізоляція підлог та
перекриттів

Системи ТехноНІКОЛЬ

Відомість креслень

Стадія Аркуш Аркушів

Горизонтальний розріз підлоги на збірній стяжці
по перекриттю нижнього поверху будівель

Горизонтальний розріз підлоги на лагах

Відомість креслень

Примикання плаваючої підлоги до стін

4

5

6

Загальний вигляд підлоги на збірній стяжці
по перекриттю нижнього поверху будівель

7

ДатаПідпис№ док.АркушКіл.уч.Зм.

Загальний вигляд підлоги на лагах3

Загальний вигляд плаваючої підлоги
на монолітній стяжці перекриття з системою підігріву8

9
Горизонтальний розріз плаваючої підлоги на монолітній стяжці
перекриття з системою підігріву

10

11

12

Таблиця розрахунків товщин теплоізоляції перекриттів нижнього поверху

Таблиця розрахунків товщин теплоізоляції
перекриттів над холодними підвалами

Загальний вигляд підлоги по грунту

13

14

15

16

Горизонтальний розріз підлоги по грунту

Горизонтальний розріз підлоги по грунту
приміщень холодильників та льодових арен

Загальний вигляд підлоги по грунту
приміщень холодильників та льодових арен

Таблиця розрахунків товщин теплоізоляції підлог по грунту приміщень
холодильників та льодових арен з системою підігріву

ТН-ПІДЛОГА
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Аркуш

3
Загальний вигляд підлоги на лагах

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПІДЛОГА Лайт
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Аркуш

4
Горизонтальний розріз підлоги на лагах

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Пароізоляція ТехноНІКОЛЬ

Дерев'яна лага

Покриття підлоги з дерев'яних дошок

З/б плита перекриття

Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕПЛОРОЛЛ *

* - також в якості теплоізоляції можуть використовуватить мінераловатні плити марки
ТЕХНОЛАЙТ та РОКЛАЙТ

ТН-ПІДЛОГА Лайт
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Аркуш

5

Загальний вигляд підлоги на збірній стяжці по
перекриттю нижнього поверху будівель

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПІДЛОГА Стандарт
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Аркуш

6

Горизонтальний розріз підлоги на збірній стяжці по
перекриттю нижнього поверху будівель

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПІДЛОГА Стандарт

Фінішне покриття підлоги

Підкладка

Збірна стяжка

Плівка поліетиленова ТЕХНОНІКОЛЬ

Тепло-звукоізоляційний матеріал - еструзійний 

пінополістирол ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON ECO*

Залізобетонна плита перекриття 
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Аркуш

7
ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПІДЛОГА Стандарт

2

1
2

1

Плінтус 

Кріплення

Примикання плаваючої підлоги до стін

≥ 10 мм

3
4

4 Звукоізоляційна прокладка - 2-3 шари Техноеласт АКУСТИК СУПЕР

3 Нетвердіючий герметик

Фінішне покриття підлоги

Підкладка

Збірна стяжка

Плівка поліетиленова ТЕХНОНІКОЛЬ

Тепло-звукоізоляційний матеріал - еструзійний 

пінополістирол ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON ECO

Залізобетонна плита перекриття 
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Аркуш

8

Загальний вигляд плаваючої підлоги на монолітній
стяжці перекриття з системою підігріву

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПІДЛОГА Термо



Д
од

ат
ок

Компанія ТехноНІКОЛЬ 271

Стяжка з системою підігріву
Покриття підлоги

З/б плита перекриття

Пароізоляція ТехноНІКОЛЬ
Екструзійний пінополістирол
ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON PROF

Аркуш

9

Горизонтальний розріз плаваючої підлоги на
монолітній стяжці перекриття з системою підігріву

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПІДЛОГА Термо
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Таблиця - Мінімально необхідна товщина теплоізоляції перекриттів нижнього
поверху житлових, громадських та промислових будинків

Аркуш

10

Таблиця розрахунків товщин теплоізоляції
перекриттів нижнього поверху

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Тип та вологісний
режим експлуатації

будинку

Товщина утеплювача в залежності від марки та
температурної зони України

Марка утеплювача

І ІІ

Rq

min,
м²·К
/Вт

Rq

фак,
м²·К
/Вт

δ,
мм

Rq

min,
м²·К
/Вт

Rq

фак,
м²·К
/Вт

δ,
мм

Перекриття над
проїздами та

неопалювальними
підвалами житлових та
громадських будинків

ТЕХНОРОЛЛ,
ТЕХНОЛАЙТ, РОКЛАЙТ

3,75

3,84 180

3,3

3,44 160

CARBON PROF 3,92 140 3,39 120

Перекриття над
проїздами та

неопалювальними
підвалами промислових

будинків з
конструкціями з D>1,5

ТЕХНОРОЛЛ,
ТЕХНОЛАЙТ, РОКЛАЙТ

1,9

2,02 90

1,8

1,82 80

CARBON PROF 2,08 70 1,82 60

Перекриття над
проїздами та

неопалювальними
підвалами промислових

будинків з
конструкціями з D≤1,5

ТЕХНОРОЛЛ,
ТЕХНОЛАЙТ, РОКЛАЙТ

2,4

2,43 110

2,2

2,23 100

CARBON PROF 2,61 90 2,34 80

Примітка: Коефіцієнт, що враховує неоднорідність огороджувальної конструкції, приймається рівним 1,00 для даного типу
огороджувальних конструкцій - дана конструкція вважається термічно однорідною

ТН-ПІДЛОГА



Д
од

ат
ок

Компанія ТехноНІКОЛЬ 273

Таблиця - Мінімально необхідна товщина теплоізоляції перекриттів над
холодними підвалами, що межують із холодним повітрям житлових, громадських
та промислових будинків

Середня за рік
температура

зовнішнього повітря в
районі будівництва

Товщина утеплювача марки ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON PROF
(*ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON SOLID), мм, при температурі

повітря в приміщенні, що охолоджується, °С

мінус 30 мінус 20 мінус 10 мінус 5 0 та
ненормована

3 і нижче 190 (*170) 150 (*140) 120 (*110) 100 (*90) 90 (*80)

Від 3 до 9 200 (*180) 170 (*150) 140 (*130) 110 (*100) 100 (*90)

9 і вище 210 (*190) 190 (*170) 170 (*150) 150 (*130) 120 (*100)

Аркуш

11

Таблиця розрахунків товщин теплоізоляції
перекриттів над холодними підвалами

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПІДЛОГА
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Аркуш

12
Загальний вигляд підлоги по грунту

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПІДЛОГА Гідро
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Залізобетонна плита
Пароізоляція ТехноНІКОЛЬ

Два шари гідроізоляції ТехноНІКОЛЬ
Огрунтовка праймером бітумним ТехноНІКОЛЬ
Бетонна стяжка з армуванням металевою сіткою
Шар гравію
Грунт ущільнений

Екструзійний пінополістирол
ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON PROF

Аркуш

13
Горизонтальний розріз підлоги по грунту

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПІДЛОГА Гідро
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Аркуш

14

Загальний вигляд підлоги по грунту приміщень
холодильників та льодових арен

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПІДЛОГА Арктик
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Піщаний шар з системою підігріву

Гідроізоляційна мембрана LOGICBASE V-SL
Геотекстиль ТехноНІКОЛЬ

Поліетиленова плівка

Шар гравію
Грунт ущільнений

З/б плита

Екструзійний пінополістирол
ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON PROF

Розділюючий шар зі склополотна

Аркуш

15

Горизонтальний розріз підлоги по грунту приміщень
холодильників та льодових арен

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПІДЛОГА Арктик
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Таблиця - Мінімально необхідна товщина теплоізоляції підлог по грунту з
системою підігріву, житлових, громадських та промислових будинків

Температура повітря в
охолоджуваних
приміщеннях, °С

Товщина утеплювача марки ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON PROF
(*ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON SOLID), мм

Мінус 1 110 (*100)

Мінус 10 150 (*130)

Мінус 20 210 (*190)

Мінус 30 250 (*220)

Аркуш

16

Таблиця розрахунків товщин теплоізоляції підлог по
грунту приміщень холодильників та льодових арен з

системою підігрівуДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ПІДЛОГА Арктик
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РОЗДІЛ 6
  Теплоізоляція цокольних конструкцій та фундаментів

Нове будівництво та реконструкція
 Альбом вузлів

Компанія ТехноНІКОЛЬ

Київ 2016
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Аркуш Найменування

ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ
 Теплоізоляція цокольних конструкцій та фундаментів

Р 162

2

 Теплоізоляція цокольних конструкцій
та фундаментів

Системи ТехноНІКОЛЬ

Відомість креслень

Стадія Аркуш Аркушів

Температурне поле конструкції будинку з експлуатованим підвалом

Горизонтальний розріз будинку з експлуатованим підвалом

Відомість креслень

Горизогтальний розріз будинку без підвалу

4

5

6

Горизонтальний розріз будинку з експлуатованим підвалом

7

ДатаПідпис№ док.АркушКіл.уч.Зм.

Загальний вигляд будинку з експлуатованим підвалом3

Температурне поле конструкції будинку без підвалу8

9 Загальний вигляд будинку з неопалюваним підвалом

10

11

12

Горизонтальний розріз будинку з неопалюваним підвалом

Горизонтальний розріз будинку з неопалюваним підвалом

Вузол вводу комунікацій. Будинок з неопалюваним підвалом

13

14

15

16

Загальний вигляд теплоізоляції фундаментну

Тривимірне температурне поле конструкції теплоізоляції
фундаментальної плити

Горизонтальний розріз теплоізоляції фундаментну
з влаштуванням дренажу

Горизонтальний розріз теплоізоляції фундаментну
з влаштуванням дренажу

ТН-ФУНДАМЕНТ
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Аркуш

3
Загальний вигляд будинку з експлуатованим підвалом

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ФУНДАМЕНТ Дренаж
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Цокольний профіль
Компенсуюча стрічка

Дюбель-цвях
Гідроізоляційна відсічка 

Гідроізоляція фундамента

Декоративна штукатурка

Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОФАС

Грунтуючий шар
Склотканинна лугостійка сітка
Базовий армуючий шар
Забивний тарілчатий фасадний дюбель

Клейовий шар
Зміцнююча грунтовка
Зовнішня стіна з цегляної кладки

Перекриття першого поверху

Екструзійний пінополістрирол ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON ECO

Аркуш

4
Горизонтальний розріз будинку з експлуатованим

підваломДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

6

5

4

1
2

3

7

1
2
3
4
5
6
7

ТН-ФУНДАМЕНТ Дренаж
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Зовнішнє опорядження керамічною цеглою
Вентильований повітряний прошарок
Базальтопластикові гнучкі зв 'язки з фіксаторами
Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОБЛОК
Зовнішня стіна з цегляної кладки

Аркуш

5
Горизонтальний розріз будинку з експлуатованим

підваломДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

1

2

3

3

Компенсуюча стрічка

Екструзійний пінополістрирол ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON ECO

1
2
3

Вентиляційний отвір в цегляній кладці

ТН-ФУНДАМЕНТ Дренаж
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Аркуш

6

Температурне поле конструкції будинку з
експлуатованим підвалом

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ФУНДАМЕНТ Дренаж

Аркуш

6

Температурне поле конструкції будинку з
експлуатованим підвалом

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ФУНДАМЕНТ Дренаж



Д
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ат
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Вимощення
Грунт зворотньої засипки

Гідроізоляція фундаменту
Фундамент будинку

Грунт ущільнений

Екструзійний пінополістрирол
ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON ECO

Аркуш

7
Горизогтальний розріз будинку без підвалу

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

1

1

ТН-ФУНДАМЕНТ Термо
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Аркуш

8
Температурне поле конструкції будинку без підвалу

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ФУНДАМЕНТ Термо

Аркуш

8
Температурне поле конструкції будинку без підвалу

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ФУНДАМЕНТ Термо



Д
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Аркуш

9
Загальний вигляд будинку з неопалюваним підвалом

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ФУНДАМЕНТ Термо
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Грунт зворотньої засипки

Гідроізоляція ТехноНІКОЛЬ 

Залізобетонна плита фундамента      
Грунтовка праймером бітумним ТехноНІКОЛЬ №03 

Мастика приклеювальна ТехноНІКОЛЬ №27

Елемент герметизації (гідрошпонка ТЕХНОНІКОЛЬ)

Екструзійний пінополістрирол
ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON ECO

Аркуш

10
Горизонтальний розріз будинку з неопалюваним

підваломДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

1

1

ТН-ФУНДАМЕНТ Термо



Д
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Грунт зворотньої засипки

Залізобетонна стіна фундамента 

Облицювання вентильованого фасаду

Екструзійний пінополістрирол
ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON ECO

Мінераловатні плити ТЕХНО марки ТЕХНОВЕНТ

Гідроізоляція ТехноНІКОЛЬ 
Грунтовка праймером бітумним ТехноНІКОЛЬ №03 

Мастика приклеювальна ТехноНІКОЛЬ №27

Аркуш

11
Горизонтальний розріз будинку з неопалюваним

підваломДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

1

2

1
2

ТН-ФУНДАМЕНТ Термо



290 www.tn.ua

Перший шар гідроізоляції ТехноНІКОЛЬ
Грунтовка праймером бітумнимТехноНІКОЛЬ №03 
Стіна фундаменту

Другий шар гідроізоляції ТехноНІКОЛЬ 

Грунт зворотньої засипки
Екструзійний пінополістрирол
ТЕХНОНІКОЛЬ  CARBON ECO

Аркуш

12
Вузол вводу комунікацій. Будинок з неопалюваним

підваломДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Герметик ТехноНІКОЛЬ 
Спеціальна захисна труба 

Розжимне кільце
Стальна прижимна манжета  

Кришка

Додатковий шар гідроізоляції

Трубопровід

1
2
3
4
5
6
7

1

2

3

4
5

6

7

ТН-ФУНДАМЕНТ Термо
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Аркуш

13
Загальний вигляд теплоізоляції фундаменту

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

ТН-ФУНДАМЕНТ Термо
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Аркуш

14

Тривимірне температурне поле конструкції
теплоізоляції фундаментальної плити

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

*Розрахунок проводився для температури повітря в підвалі +5°С

ТН-ФУНДАМЕНТ Термо

Аркуш

14

Тривимірне температурне поле конструкції
теплоізоляції фундаментальної плити

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

*Розрахунок проводився для температури повітря в підвалі +5°С

ТН-ФУНДАМЕНТ Термо
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Аркуш

15

Горизонтальний розріз теплоізоляції фундаменту з
влаштуванням дренажу

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Гідроізоляція ТехноНІКОЛЬ    
Грунтовка Праймером бітумним ТехноНІКОЛЬ №03 
Залізобетонна плита

Грунт зворотньої засипки

Мастика приклеювальна ТехноНІКОЛЬ №27    

Дренуючий шар - профільована мембрана
Шар з геотекстилю

Екструзійний пінополістрирол
ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON ECO

1

2
4

3

Залізобетонна стіна
Гідрошпонка для гідроізоляції деформаційних швів

Похилий бортик з цементного розчину 

Фундаментна плита

1
2
3
4

ТН-ФУНДАМЕНТ Дренаж
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Грунт ущільнений 

Залізобетонна плита фундамента 
Проникаюче гідроізоляційне покриття

Бетонна підготовка  

Цементно-піщана стяжка 

5 1 2

4

3

Гідроізоляція ТехноНІКОЛЬ   
Грунтовка Праймером бітумним ТехноНІКОЛЬ №03
Залізобетонна плита

Грунт зворотньої засипки

Мастика приклеювальна ТехноНІКОЛЬ №27    

Дренуючий шар - профільована мембрана PLANTER
Шар з геотекстилю

Шар гравію

Екструзійний пінополістрирол
ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON ECO

Аркуш

16

Горизонтальний розріз теплоізоляції фундаменту з
влаштуванням дренажу

ДатаПідпис№ док.Арк.Кіл.уч.Зм.

Ін'єкційна смуга
Гідрофільний гумовий профіль

Похилий бортик з цементного розчину

Еластичне водонепроникне покриття для бетона

Будівельний розчин

1
2
3
4
5

ТН-ФУНДАМЕНТ Дренаж
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