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Опис 

URDIN T SL являє собою неармовану 

еластичну мембрану, виготовлену з 

полівінілхлориду (ПВХ), з сигнальним 

жовтим шаром. 

Не сумісна з бітумом. Не стійка до 

ультрафіолету.  

Виготовлена відповідно до EN 13967 та 

EN 13491 

Колір – Жовто-чорний (Δe=5) 

Розміри - 2,1 x 23,5 м (49,35 кв.м /рулон) 

Застосування 

URDIN T SL використовується для гідроізоляції тунелів, підземних паркінгів, будь-

яких інших будівельних конструкцій, які потребують захисту від впливу води та 

вологи. Також використовується в якості гідроізоляції баластних покрівель, терас, 

балконів, покрівель паркінгів та інших поверхонь, які не піддаються 

довгостроковому впливу УФ випромінюванню. Використовується в якості 

гідроізоляції різних типів резервуарів для зберігання технічної води. 

Властивості 

 URDIN T SL  виготовляється виключно з первинного полівінілхлориду.  

 Має сигнальний шар, для візуального виявлення будь-якого пошкодження під 

час монтажу. 

 Стійка до гниття, старіння та впливу мікроорганізмів. 

 Високий рівень гідроізоляції. 

 Стійка у водних розчинах з PH 12-13. 

 Стійка до механічних пошкоджень. 

 Стійка до проростання коренів відповідно до EN 14416. 

 Умовно стійка до ультрафіолетового випромінювання в процесі проведення 

робіт з монтажу. 

 Підлягає вторинній переробці. 

Монтаж і зварювання 

Поверхня, на яку влаштовується мембрана, повинна бути рівною, гладкою, без 

гострих елементів і т.д.  
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При монтажі уникати прямого контакту з бітумом, жиром, нафтопродуктами, 

пінополістиролом (EPS), екструдованим полістиролом (XPS), поліуретаном (PUR), 

поліізоціаноратам (PIR). Мембрана повинна бути відокремлена від усіх несумісних 

шарів розділяючим шаром геотекстильного полотна (щільністю мінімум 300г/м2), 

окрім того шар геотекстилю запобігає процесам прискореного старіння мембрани.  

Монтаж і зварювання мембран URDIN T SL повинно виконуватися досвідченим і 

кваліфікованим персоналом. Температура монтажу і зварювання - від -10 до +40 оС. 

Мембрана зварюється електричним зварним обладнанням, таким як ручні зварні 

апарати гарячого повітря і автоматичні з контрольованою температурою нагріву 

повітря до 600 оС. 

Перед початком зварювальних робіт, безпосередньо на будмайданчику, необхідно 

визначити, адаптувати та проконтролювати: параметри зварювання, включаючи 

температуру; швидкість; тиск повітря; прижимне зусилля. Ефективна ширина 

зварного шва має бути не менше 20 мм. 

Контроль якості 

Зварні шви повинні бути перевірені кернером (викруткою) з плоским накінечником 

уздовж всього шва. У разі подвійного зварювання перевірка проводиться за 

допомогою тиску повітря. Всі виявлені дефекти мають бути усунені методом 

зварювання та вирівнювання гарячим повітрям. 

  



ТОВ «ЛІБЕР УКРАЇНА» 
02105, м. Київ вул. Тампере, 5 

Тел: 044-364-22-53 
                                                                                                   Website: liber.com.ua 

E-mail: liberukraine@gmail.com 

  

ХАРАКТЕРИСТ

ИКИ 

СТАНДАРТ Од. 

виміру 

ЗНАЧЕННЯ 

Товщина EN 1849-2 mm 1,5 (±5%) 2,0 

(±5%) 

2,5 (±5%) 3,0 (±5%) 

Межа міцності EN 527 N/mm

2 

≥ 15 

Видовження при 

розтягуванні 

EN 527 % ≥300 

Межа міцності 

при розтягуванні 

на розрив 

EN 12310-1 N ≥120 ≥150 ≥190 ≥225 

Стійкість при 

статичній 

перфорації 

EN 12236 kN 1,7 

(±10%) 

2,4 

(±10%) 

2,97 

(±10%) 

3,6 

(±10%) 

Ударостійкість EN 12691-A mm ≥ 450 ≥ 750 ≥ 900 ≥ 1100 

Стійкість до 

статичного 

навантаження 

EN 12730 (B) кг >20 

Міцність стиків 

(LxT) 

EN 12317-2 N/ 

50mm 

≥ 750 ≥ 1000 ≥ 1250 ≥ 1500 

Згинання при 

низьких 

температурах 

EN 495-5 °C ≤ -25 

Стійкість до 

гідростатичного 

тиску (2KPa і 

60KPa) 

EN 1928 - B - водонепроникний 

Вологостійкість (6 

годин при 0,5MPa) 

EN 14150 m³/m²/

día 

<10¯6 

Довговічність при 

2KPa и 60KPa 

EN 1296 - водонепроникний 
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Після термічного 

старіння 

EN 1847  водонепроникний 

Після занурення в 

хімічні продукти 

   

Стійкість до 

окислення 

(90d/85°C) 

EN 14575 % ≤25 

Стійкість проти 

проростання 

коренів 

EN 14416 - Не проростають 

Реакція на вогонь EN 13501-1 - E 

 


