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ОПИС 
LIBER PVC ECO - неармовані еластичні 
мембрани, виготовлені з полівінілхлориду 

(ПВХ), з сигнальним жовтим шаром. 

В асортименті виробника існують ПВХ 
мембрани з відсотком розтягнення 250% і 

300%. 

Дані мембрани не сумісні з бітумом та не є 
стійкими до довготривалого УФ випромінення.  

Виготовлені відповідно до норм EN 13491 та 

EN 13967. 
Колір: верхній – жовтий (колір може незначно 

змінюватись залежно від партії), нижній – чорний.  

Товщини:  
250% - 1,5мм, 1,8мм, 2,00мм  

300% - 1,5мм, 1,8мм, 2,00мм (під замовлення) 

Розміри рулона: 
При товщині 1,5мм - 2,1x 25м (52,5м2/рулон) 

При товщині 1,8мм, 2,0мм – 2,1х20м (42м2/рулон) 

ЗАСТОСУВАННЯ 

LIBER PVC ECO використовується для гідроізоляції тунелів, метро, 

підземних паркінгів, будь-яких інших будівельних конструкцій, які 

потребують захисту від впливу води та вологи та потребують над 

тривалого терміну експлуатації. Також використовується в якості 

гідроізоляції баластних покрівель, терас, балконів, покрівель паркінгів та 

інших поверхонь, які не піддаються довгостроковому впливу УФ 

випромінюванню. 

ВЛАСТИВОСТІ 

LIBER PVC ECO виготовляється виключно з первинного полівінілхлориду. 

Має сигнальний шар жовтого кольору, для візуального виявлення будь-якого 

пошкодження під час монтажу. 

Стійка до гниття, старіння та впливу мікроорганізмів. 

Високий рівень гідроізоляції. 

Стійка до механічних пошкоджень. 
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Стійка до проростання коренів відповідно до EN 14416 (Метод випробування 

для визначення стійкості до коренів). 

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.  

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 LIBER PVC ECO 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. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНДАРТИ ОД.ВИМІРУ ЗНАЧЕННЯ 

  LIBER PVC ECO 

ТОВЩИНА EN 1849-2 мм ≥ 1.5             
(-5/+10%) 

≥ 1.8 
(-5/+10%) 

≥ 2.0 
(-5/+10%) 

Міцність на розрив EN 12311-2 Н/мм² 5±2 5±2  

Подовження при розриві EN 12311-2 % ≥ 250 

≥ 300 під замовлення 

Вага EN 1849-2  кг/м² 2.00              
(-5/+10%)  

2.43  
(-5/+10%) 

2.70               
(-5/+10%) 

Стійкість до удару EN 12691 мм ≥ 750 ≥ 800 ≥ 1000 

Статичний прокол EN 12236 кН ≥ 1,5(±0,25) ≥ 2,5(±0,25) ≥ 2,5(±0,25) 

EN 12730 кг ≥ 20  ≥ 20 

Стійкість до 

мікроорганізмів 
EN 12225 У межах норми 

Кореневий опір UNI CEI/TS 14416                                         
У межах норми 

Стійкість до розриву EN 12310-2 Н/мм ≥ 80 

Холодний згин EN 495-5 °C ≤ - 35 

Водонепроникність (1 

Mpa за 24 год.) 

EN 1928 Без крапель або втрат води 

Стійкість до окислення  EN 14575 

 
У межах норми 

 

 
 

 

 

Міцність на зрушення 
зварного шва 

EN 12317-2 

Тест пройдений 

 

 

 

Термічне старіння EN 1296 

Тест пройдений 

 

 

Вогнестійкість EN 13501-1 Клас                                        E 

                                          Продукт відповідає європейській  нормі EN 13491 та EN 13967 

                                                              Колір: Чорний і жовтий (сигнальний шар) 

 


