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                                              ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Технологічну карту розроблено на підставі даних ДСТУ Б В.2.6-36 та з урахуванням 

вказівок діючої нормативної документації. 

1.2. Технологічна карта містить матеріали для проектування, улаштування та експлуатації 

системи теплоізоляції опалювальних будівель і споруд різного призначення з використанням 

як утеплювач пінополістиролні та мінераловатні плити 

1.3. Матеріали розроблені для слідуючих умов: 

• будівлі одно- і багатоповерхові, 1-У ступеня вогнестійкості з сухим і нормальним 

температурно-вологісним та штучним режимом для будівництва на всій території України; 

• стіни несучі або самонесучі зі штучних матеріалів (цегла, камені, ніздрюватобетонні та 

бетонні блоки), збірні крупнопанельні або монолітні залізобетонні. 

1.4. Проектування слід вести з урахуванням вказівок наступної нормативної документаціі: 

• ДСТУ Б В.2.6-34 «Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною 

теплоізоляцією. Класифікація і загальні технічні вимоги»; 

• ДСТУ Б В.2.6-36 «Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною 

теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні техенічні вимоги »; 

• ДБН В.2.6-33: 2008 «Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Вимоги до 

проектування, влаштування та експлуатації »; 

• ДБН В.2.6-31-2006 «Теплова ізоляція будівель»; 

• ДБН В.2.2-15-2005 - «Житлові будинки»; 

• ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва» зі змінами №1 від 01.06.2007; 

• СНиП 11-12-77 – «Захист від шуму»; 

• СНиП 3.03.01-87 «Несучі та огороджувальні конструкції». 

1.5. Роботи з влаштування системи тепло-ізоляції необхідно виконувати з урахуванням ДБН 

В.2.6-22-2001 - «Влаштування покриттів із застосуванням сухих сумішей » і цієї технологічної 

карти. 

1.6. Зовнішню скріплену теплоізоляцію з подальшим оздобленням фасаду будівлі або споруди 

виконують з метою забезпечення: 

• відповідності мікроклімату внутрішніх приміщень будівель і споруд вимогам діючих на 

терріторіі України теплотехнічних параметрів; 

• зменшення витрат енергії на створення необхідних параметрів мікроклімату внутрішніх 

приміщень будівель і споруд; 

• стабілізації теплового режиму у внутрішніх приміщеннях будівель та споруд в різні пори 

року; 

• швидкого прогрівання в період опалювального сезону і швидкого охолодження в літній 

період року повітря внутрішнніх приміщень; 

• кращого збереження будівель і споруд за рахунок зменшення деформацій конструкцій, що 

викликаються різкими перепадами температури навколишнього середовища, а також за 

рахунок забезпечення захисту від корозії зовнішніх огороджуючих конструкцій; 

• поліпшення зовнішнього вигляду фасадів довготривалих експлуатованих будівель і споруд. 

1.8. Всі роботи з утеплення та послідуючій обробці будівель і споруд виконуються із 

застосуванням сухих будівельних сумішей при температурі навколишнього середовища не 

нижче + 5 °С і не вище + 30 °С у дві зміни. 

1.9. До складу робіт, що розглядаються цією картою, входять: 

• підготовка поверхонь зовнішніх огороджувальних конструкцій до виконання робіт з 

утеплення; 

• прикріплення перфорованих цокольних профілів до нижньої частини будівлі по його 

периметру; 

• прогрунтування поверхні зовнішніх огороджувальних конструкцій складом грунтовки; 

• приготування клейової розчинної суміші з сухої суміші та води; 

• нанесення клейової розчинної суміші на поверхню плит утеплювача і приклеювання їх до 



ТОВ «СБС-ІНВЕСТ» 

Технологічна карта на влаштування  фасадної 

теплоізоляції пінополістирольними  плитами 

сторінка 

      2 

 

 

 

поверхні огороджуючих конструкцій; 

• заповнення ущільнюючим матеріалом місць примикання плит утеплювача до віконних і 

дверних рам, а також місць з'єднань плит утеплювача з карнизною плитою; 

• влаштування деформаційних швів у термоізолюючому покритті;  

• закріплення плит утеплювача на огороджувальних конструкціях за допомогою елементів 

(дюбелів, винтів з гайками та шайбами); 

• приготування клейової розчинної суміші з сухої суміші і води і нанесення її на поверхню 

утеплювача; 

• зміцнення перфорованих кутиків по торцях першого поверху, а також по периметру віконних 

прорізів будівлі і приклеювання склосітки по всьому фасаду будівлі; 

• огрунтування поверхні клейового розчину складом грунтовки; 

• приготування штукатурних складів з сухої суміші та води; 

• оштукатурювання поверхні фасаду; 

• зміцнення в нижніх частинах віконних прорізів металевих навісів; 

• пристрій навісів з гідроізоляцією, з'єднаних з покрівлею; 

• забарвлення фасаду будівлі фарбами або гідрофобними складами. 

1.10. При прив'язці конструктивних рішень з утеплення фасадів до конкретного об'єкту в 

процесі розробки проекту виконання робіт слід уточнити питання: 

• тип системи скріпленої теплоізоляціі за ДСТУ Б В.2.6-36, рекомендованої до використання на 

даному об'єкті; 

• перелік і обсяг підготовчих робіт, які необхідно виконати до початку робіт з утеплення 

об'єкта; 

• застосовуються при виконанні робіт засоби підмощування і підйомні механізми; 

• мінімальні товщини плит утеплювача, що дозволяють забезпечити необхідні теплотехнічні 

параметри об'єкта; 

• схеми кріплення плит утеплювача до зовнішніх огороджувальних конструкцій за допомогою 

дюбелів; 

• конструктивні рішення з'єднань плит утеплювача з нетрадиційно виконаною покрівлею; 

• перелік засобів механізації, інструмента та пристосувань з врахуванням максимального 

використання наявних у підрядника коштів механізаціі; 

• калькуляція трудових і матеріальних витрат. 

1.11. Роботи з влаштування скріпленої теплоізоляції рекомендується виконувати з риштувань, 

захищених сіткою, з риштовання або самопідйомних колисок. 

1.12. При застосуванні пенополістірольних плит, як утеплювача для їх приклеювання і 

подальшого захисту необхідно застосувати суміші Profline ЗК-4, ЗК-45,З К-5 а при 

використанні мінераловатних плит повинні застосовуватися ЗК-45, ЗК-5, ЗК-7. 

1.13. Контроль якості робіт з утепленню фасадів проводиться згідно ДБН В.2.6-22-2001 

«Улаштування покриттів з використанням сухих будівельних сумішей» і данної карти. 
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1. Область застосування 

 

1.1. Технологічна карта розроблена на влаштування зовнішньої скріпленої теплоізоляції 

будинків та споруд різного призначення з відносною вологістю, що допускається, всередині 

приміщень не більше 65%. 

1.2. Технологічна карта розроблена на утеплення та облицювання поверхні зовнішніх 

огороджуючих конструкцій споруд, які експлуатуються в умовах помірного клімату за ГОСТ 

15150 (група У1). 

1.3. Система утеплення являє собою багатошарову конструкцію, що складається з таких 

основних елементів: 

 розчину клейової суміші для кріплення плитного утеплювача до зовнішньої 

поверхні конструкцій, що оздоблюють. Для пінополістирольних плит суміш PROFline « ЗК-4» 

PROFline « ЗК-45», PROFline « ЗК-5», 

 плитного утеплювача, що кріпиться до зовнішньої поверхні конструкцій, що 

оздоблюють, за допомогою розчину клейової суміші і крипильних елементів. В якості  

утеплювача використовуються плити з пінополістирола згідно вимог ДСТУ Б В.2.6-36:2008 

(Додаток А) 

 допоміжних елементів і перфорованих алюмінієвих профілів для зміцнення 

системи і захисту теплоізоляційного шару в місцях відкосів віконних і дверних прорізів; 

 матеріалів, що призначені для ущільнення і герметизації місць примикань 

теплоізоляційного шару до віконних і дверних прорізів, місць з'єднання теплоізоляційного 

шару з конструкціями покрівлі, а також для влаштування деформаційних швів у 

теплоізоляційному шарі; 

 шару полімерцементного розчину, армованого лугостійкою склосіткою, що 

служить для зміцнення системи і для захисту щільного утеплювача від механічних 

та атмосферних впливів. З цією метою використовується суміш PROFline «ЗК-5» 

 захисно-оздоблювального покриття із полімер цементної декоративної штукатурки 

с наступним фарбуванням фасадною фарбою. Використовують суміш штукатурну короїд 

PROFline «ДК-4», штукатурку камінцеву PROFline «ШТ-4» зерно 1,5мм або 2,0мм, 

декоративно-рельефну штукатурку PROFline Бароїд «ДК-45»  або Штуктурку акрилову 

декоративну Шарень PROFline «ШТ-5», Штуктурку акрилову декоративну Короїд PROFline 

«ДК-5», фарбу PROFline «ФФ-1». 

 

2. Конструктивні рішення влаштування скріпленої теплоізоляції 

2.1. Скріпленна теплоізоляція є конструктивною частиною будинку яка складається з: 

 - шару клеєвого розчину, яким плити утеплювача приклеєні до поверхні зовнішніх 

стінових конструкцій; товщина шару клеєвого розчину повинна бути до 10мм; 

 Утеплювача, який закріпляється на поверхні зовнішніх конструкцій за допомогою 

клеєного розчину та елементів кріплення(дюбелів); 

 Двух шарів гідрозахисного штукатурного розчину; товщина першого шару 

гідрозахисного штукатурного розчину з втопленою армуючою лугостійкою склосіткою 

до 2мм; товщина другого шару – не менше 3мм; 

 Шару грунтовочного покриття, який наноситься за один раз на повехню затвердівшого 

гідрозахисного штукатурного розчину; 

 Шару декоративно –захистного покриття. 
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Малюнок 1. Схема розташування плит з пінополістирола, поясів розсічок 
            в будинку до 25 поверхів включно. 

 
 
Від  9-го поверху і вище мінеральна  

вата по всій поверхні 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 9-го поверху через 

 кожні 3 поверха 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.Утеплювач з пінополістирольних плит згідно вимог ДСТУ Б В.2.6-36:2008 (Додаток А) 

2.Пояс розсічки з мінеральної вати 

3.Обрамлення віконих та дверних проємів 
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Малюнок 2. Ділянка утеплення стіни з посиленням закріплення за допомогою дюбелів. 
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1 - несуча стіна 

2 - утеплювач із пінополістирольних плит які відповідають вимогам  ДСТУ Б В.2.6-36:2008 

(Додаток А), товщина утеплювача згідно проекту або теплотехнічного розрахунку 

3 - клейовий розчин для приклеювання пінополістиролу PROFline «ЗК-5», PROFline « ЗК-4», 

3а - клейовий розчин для влаштування захисного шару по пінополістирольним плитам PROFline «ЗК-5» 

з лугостійкою сіткою 

4 - Декоративно-захистне покриття може бути виконане  полімер-цементними штукатурками  короїд 

PROFline «ДК-4»,  камінцева PROFline «ШТ-4», PROFline «ДК-45» або акриловими штукатурками 

короїд PROFline «ДК-5 » та камінцевою PROFline «ШТ-5» 

6 - грунтівка PROFline«ЕС-7», PROFline «ЕС-7супер» або PROFline «ГФ-1» в залежності від 

декоративного шару. 
7 - лугостійка склосітка. 
8 - дюбель для термоізоляції 
 

Захистний шар не 

менше 3мм - з 

використанням 

декоративних 

штукатурок, не 

меньше 5 мм - 

фасадних фарб 

PROFline ФФ-1 
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Малюнок 3. Утеплення стін, утворючих внутрішній кут 

 

 

1- несуча стіна  

2- грунтівка PROFline «ЕС-7», PROFline «ЕС-7супер» 

3 - дюбель для термоізоляції • 

4 - утеплювач із пінополістирольних плит, які відповідають вимогам  ДСТУ Б В.2.6-36:2008 (Додаток А), товщина 

утеплювача згідно проекту або теплотехнічного розрахунку 

5- клейовий розчин для приклеювання пінополістирольних плит PROFline «ЗК-4», PROFline «ЗК-45», PROFline «ЗК-5» 

5а - клейовий розчин для влаштування захисного шару по полістирольним плитам PROFline «ЗК-5», PROFline «ЗК-4» 

6- армуюча лугостійка сітка 

7- декоративно-захистне покриття — дивитись малюнок 2 позицію 6 та 4 

 

 

     150 мм 
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Малюнок 4. Утеплення стін, які утворюють зовнішній кут 
 
               4а 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1.- несуча стіна 
2 - грунтівка PROFline «ЕС-7», PROFline «ЕС-7супер» 
3 - кутовий захисний профіль з склосіткою 
4 - утеплювач із пінополістирольних плит які відповідають вимогам  ДСТУ Б В.2.6-36:2008 
     (Додаток А), товщина утеплювача згідно проекту або теплотехнічного розрахунку 

5 - клейовий розчин для приклеювання пінополістирольних плит PROFline «ЗК-5», PROFline «ЗК-4», 
6 - клейовий розчин для влаштування захисного шару по пінополістирольним плитам PROFline «ЗК-5», PROFline «ЗК-4», 
7 - армуюча лугостійка сітка 
8 - грунтівка PROFline«ЕС-7», PROFline «ЕС-7супер» або PROFline «ГФ-1» в залежності від декоративного шару, потім 
декоративно-захистне покриття може бути виконане  полімер-цементними штукатурками  короїд PROFline «ДК-4»,  
камінцева PROFline «ШТ-4», PROFline «ДК-45» або акриловими штукатурками короїд PROFline «ДК-5 » та камінцевою 
PROFline «ШТ-5»  
9 - дюбель для термоізоляції  

 
 

 

 

 

 

Малюнок 4а Посилення  зовнішніх кутів спеціальними 

кутиками . 

1. утеплювач із пінополістирольних плит які відповідають 

вимогам  ДСТУ Б В.2.6-36:2008 (Додаток А), товщина 

утеплювача згідно проекту або теплотехнічного розрахунку  

2. Армуюча лугостійка склосітка  

3. Декоративна штукатурка  

4. Грунтуюча фарба  

5. Захистний шар  
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Кутик з склосіткою 

100 для цегли 

50 для бетону 
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Малюнок 5. Влаштування теплоізоляції верхнього та бокового віконного або дверного відкоса 

 

 

 
 
 
 
1- несуча стіна  

2 - грунтівка PROFline «ЕС-7», PROFline «ЕС-7супер» 

3- кутовий захисний профіль з склосіткою 

           4 - утеплювач із пінополістирольних плит які відповідають вимогам  ДСТУ Б В.2.6-36:2008 

     (Додаток А), товщина утеплювача згідно проекту або теплотехнічного розрахунку 

           5 - утеплювач із полістирольних плит які відповідають вимогам  ДСТУ Б В.2.6-36:2008 

     (Додаток А), товщина 20мм 

           6 - клейовий розчин для приклеювання плит ППС PROFline «ЗК-4»,PROFline «ЗК-45»,PROFline «ЗК-5» 

7- клейовий розчин для влаштування захисного шару по полістирольним плитам PROFline «ЗК-5», PROFline «ЗК-4», 

8 - армуюча лугостійка сітка 

9 - дюбель для термоізоляції 

10 - декоративно-захистне покриття — дивитись малюнок 2 позицію 6 та 4 

           11- профіль примикаючий зі склосіткою 

12 - вікно 
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Малюнок 6. Влаштування теплоізоляції підвіконня 

 

 

 

1- несуча стіна  

2 - грунтівка PROFline «ЕС-7», PROFline «ЕС-7супер» 

3 - клейовий розчин для приклеювання плит ППС PROFline «ЗК-4», PROFline «ЗК-45», PROFline «ЗК-5»                 

4 - утеплювач із пінополістирольних плит які відповідають вимогам  ДСТУ Б В.2.6-36:2008 

     (Додаток А), товщина утеплювача згідно проекту або теплотехнічного розрахунку 

             5-  утеплювач із пінополістирольних плит які відповідають вимогам  ДСТУ Б В.2.6-36:2008 

     (Додаток А), товщина 20мм 

6 - дюбель для термоізоляції  

7- клейовий розчин для влаштування захисного шару по полістирольним плитам PROFline «ЗК-5»,PROFline «ЗК-4», 

8 - армуюча лугостійка сітка 

9- декоративно-захистне покриття — дивитись малюнок 2 позицію 6 та 4 

10 - обмазочна гідроізоляція PROFline «ГС-1» 

11- герметик силіконовий 

12- вікно 

13 – відлив 
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Малюнок 7. Влаштування примикання теплоізоляії до плоскої покрівлі 
 

 

 

1 - несуча стіна 

2-. карнизна плита 

3- грунтівка PROFline «ЕС-7», PROFline «ЕС-7супер» 

4- клейовий розчин для приклеювання пінополістирольних плит та влаштування захисного шару  PROFline «ЗК-5», 

PROFline «ЗК-4» 

5- утеплювач із пінополістирольних плит які відповідають вимогам  ДСТУ Б В.2.6-36:2008 (Додаток А), 

      товщина утеплювача згідно проекту або теплотехнічного разрахунку 

6 - дюбель для термоізоляції 

7 - армуюча лугостійка сітка 

8 - грунтівка PROFline«ЕС-7», PROFline «ЕС-7супер» або PROFline «ГФ-1» в залежності від декоративного шару. 

9 - декоративно-захистне покриття — дивитись малюнок 2 позицію 6  
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Малюнок 8. Вузол кріплення декоративних елементів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Несуча стіна.  

2. Клейовова суміш для приклеювання теплоізоляційних плит з пінополістиролу і влаштуванн захисного шару 

PROFline «ЗК-5» або PROFline «ЗК-4» 

3. Герметизуюча стрічка вкладена в гідроізоляцію PROFline «ГС-1»   

4. Акрилова фарба  

5. Гідроізоляція PROFline «ГС-1»  в два шара. 

 6. Армуюча лугостійка склосітка, яка відповідає нормативним документам.  

7. Шпилька з дюбелем.  

8. Утеплювач із пінополістирольних плит які відповідають вимогам  ДСТУ Б В.2.6-36:2008 (Додаток А),.  

9. Існуючий захисний шар. 

10. Декоративна штукатурка короїд PROFline «ДК-4»,  камінцева PROFline «ШТ-4», PROFline «ДК-45» або 

акриловими штукатурками короїд PROFline «ДК-5 » та камінцевою PROFline «ШТ-5» 

11. грунтівка PROFline «ЕС-7», PROFline «ЕС-7супер» 

12. декоративний елемент із пінополістирола ПСБ-С-25 
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Малюнок 9. Схема утеплення балконної плити 

 

 

1- плита балконна 

2- утеплювач із пінополістирольних плит які відповідають вимогам  ДСТУ Б В.2.6-36:2008 (Додаток А) 

3- клейовий розчин для влаштування захисного шару по пінополістирольним плитам PROFline «ЗК-5» 

4- декоративно-захистне покриття — дивитись малюнок 2 позицію 6 та 7 

     5 - дюбель для термоізоляції  

6 - грунтівка PROFline «ЕС-7», PROFline «ЕС-7супер» 

7 - клейовий розчин для приклеювання плит ППС PROFline «ЗК-4», PROFline «ЗК-45», PROFline «ЗК-5»                              

8 - армуюча лугостійка сітка 

9 - огороджуюча конструкція 

10 - стяжка із PROFline «СТ-1» товщиною не меньше 35мм, яка армована стальною сіткою по розділювальному 

шару із поліетиленової плівки  

11 - профіль із оцинкованної жести 

12 - піна монтажна  

12 - утеплювач згідно проекту 

13 - гідроізоляція PROFline «ГС-1» 

14 - клей для плитки PROFline «ЗК-7» 

15 - плитка облицювальна 

16 - герметик  

17 - герметизуюча стрічка  

18 - затирка для міжплиточних швів  

20 - кутовий захисний профіль з склосіткою 
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Малюнок 10. Влаштування деформаційного шва шириною 10...30мм в системі теплоізоляції 
 

 

 

 

 

1. - несуча стіна 

2. - грунтівка PROFline «ЕС-7», PROFline «ЕС-7супер» 

3. - клейовий розчин для приклеювання пінополістирольних плит PROFline «ЗК-5» 

4. - утеплювач із пінополістирольних плит, які відповідають вимогам  ДСТУ Б В.2.6-36:2008 (Додаток А) 

5. - дюбель для термоізоляції  

6. - клейовий розчин для влаштування захисного шару по плитам  ППС  PROFline «ЗК-5» 

7. - армуюча лугостійка сітка 

8. - декоративно-захистне покриття — дивитись малюнок 2 позицію 6 та 4 

9. - профіль для влаштування деформаційних швів  

10. - піна монтажна  

11.  - вставка із теплоізоляційного матеріалу 

12. - вставка із вспіненного поліетилена з обтиском не меньше 30% 

13. - герметик поліуретановий  

 

 

 

Не менше 150мм Не менше 150мм 
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Малюнок 11. Загальна схема цокольної частини споруди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмостка 

Стіна цоколя 
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  Малюнок 12. Вузол А 

 

 

 

1. несуча стіна 

2. утеплювач із екструдованого пінополістирола 

3. клейовий розчин для приклеювання плит ППС  PROFline «ЗК-4», PROFline «ЗК-45», PROFline «ЗК-5»             

3а   клейовий розчин для влаштування захисного шару по пінополістирольним плитам  PROFline «ЗК-5», 

«ЗК-4» 

4. - дюбель для термоізоляції  

5. армуюча лугостійка сітка  

6.  грунтівка PROFline «ЕС-7», PROFline «ЕС-7супер» 

7. декоративно-захистне покриття — дивитись малюнок 2 позицію 6 та 7  

8.  грунтівка PROFline «ЕС-7», PROFline «ЕС-7супер» 

9. гідроізоляція PROFline «ГС-1», товщина 2мм 

 

 

 

не менше 50мм - для повнотілої цегли і бетону 
не менше 90мм - для пустотілої цегли та 

легкого бетону 
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Малюнок 13. Вузел Б 

 

1 - стіна цоколя 

2 – дюбель для кріплення цокольного профілю 

3 - піна монтажна  

4 - кутовий захисний профіль з склосіткою 

5 - жгут із вспіненного поліетилена, діаметром на 30% більше ширини шва 

6 - герметик  

7 - цокольний профіль  
 

Малюнок 14. Вузел В 

 

 
 
 

 
 
 

 

-  

Система утеплення 

Склосітку завести на 

100мм 

Дивитись вузол А 

1.- стіна цоколя 
2.- відмостка — відмостку виконати із    
      міллкозернистого бетону  
3.- піна монтажна  
4.- кутовий захисний профіль з склосіткою 
5.- жгут із вспіненного поліетилена, діаметром на 
30% більше ширини шва 
6.- герметик 
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Малюнок 15. Влаштування протипожежних поясів. 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Утеплювач із пінополістирольних плит, які відповідають вимогам  ДСТУ Б В.2.6 -36:2008 (Додаток А)  

 2. Грунтівка PROFline«ЕС-7», PROFline «ЕС-7супер» або PROFline «ГФ-1» в залежності від 

декоративного шару.  

3. Декоративна штукатурка короїд PROFline «ДК-4»,  камінцева PROFline «ШТ-4», PROFline «ДК-45» 

або акриловими штукатурками короїд PROFline «ДК-5 » та камінцевою PROFline «ШТ-5» 

5. Пояс розсічки (теплоізоляція із мінераловатних плит).  

6. Клейовий розчин для влаштування захисного шару по пінополістирольним плитам PROFline «ЗК-5» 

7. Армуюча лугостійка сітка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діаметр головки дюбеля  

140мм для плит з 
перпендикулярним розташуванням 
волокон, для мінеральної плити з 

повздовжніми волокнами – 60мм 
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Малюнок 16. Влаштування теплоізоляції при монтажі вікна урівень з зовнішньою поверхнею несучої 

стіни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Грунтівка PROFline«ЕС-7», PROFline «ЕС-7супер» 

2. Утеплювач із пінополістирольних плит, які відповідають вимогам  ДСТУ Б В.2.6 -36:2008 (Додаток А)  

3. Клейовий розчин для приклеювання плит  ППС PROFline «ЗК-4», PROFline «ЗК-45», PROFline «ЗК-5» 

4. Клейовий розчин для приклеювання мінераловатних плит та влаштування захистного шару PROFline 

«ЗК-5» або PROFline «ЗК-7»  

5. Армуюча лугостійка сітка  

6. Дюбель  

7. Грунтуюча фарба PROFline «ГФ-1».  

8. Декоративна штукатурка PROFline «ДК-4», камінцева PROFline «ШТ-4», PROFline «ДК-45» або 

акриловими штукатурками короїд PROFline «ДК-5 » та камінцевою PROFline «ШТ-5»  

9. Посилюючий кутик.  

10. Плита теплоізоляційна з мінеральної вати зі щільністю не менше 160 кг/м³; обрамлення віконного 

проєму - при необхідності).  

11. Профіль примикаючий 

12. Вікно.  

13. Паробар’єр  

14. Несуча стіна. 
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2.2.  Систему починають кріпити до наружних стінових конструкцій знизу споруди.  

Для отримання прямої і рівної кромки системи, а також з метою її зміцнення і додаткового захисту 

від механічних впливів передбачено застосовувати цокольні профілі шириною яка відповідає 

ширині утеплювача з перфорованими поличками. Профілі кріплять до цоколя будівлі сталевими 

розпірними дюбелями на 400мм над рівнем землі. Перший шар плит утеплювача встановлюють 

торцями на цокольний профіль і закріплюють до поверхні зовнішніх стінових конструкцій 

дюбелями і клейовим розчинином. При влаштуванні армованого гідрозахисного штукатурного 

шару на поверхню плит утеплювача гідрозахисну штукатурну суміш наносять також і на нижній 

торець системи, звернений до грунта та на цоколь будівлі. Склосітку також заводять на нижній 

торець системи та на цоколь будівлі. 

 

2.3. Для приклеювання пінополістирольних плит та влаштування гідрозахисного шару 

використовується клейова суміш PROFline «ЗК-5», або PROFline «ЗК-4», 

2.4. В якості утеплювача використовуються плити із пінополістирольних плит, які відповідають 

вимогам  ДСТУ Б В.2.6-36:2008 (Додаток А), товщиною згідно проекту або теплотехнічного 

розрахунку 

2.5. Клейову розчинну суміш нанести на пінополістирольні плити утеплювача одним із таких 

способів:. 

 
Малюнок 17. Схеми нанесення клейової суміші  
 

смуговий – коли поверхня стіни має нерівності до 10,0 мм, розчинна суміш наноситься на поверхню плити у 

вигляді смуг на відстані 20 мм від краю по всьому периметру плити, а потім по середині, смуги по 

периметру повинні мати розриви, щоб при наклеювані плит не утворювалися повітряні пробки; 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Маячковий - коли поверхня стіни має нерівності до 15,0 мм, розчинна суміш наноситься на поверхню плити у 

вигляді смуг на відстані 20 мм від краю по всьому периметру плити шириною 60 мм і висотою 20 мм, а потім 

по середині плити у вигляді маячків з розрахунку 5 - 8 штук діаметром близько 100 мм висотою 20 мм на 

плиту розміром 0,5 х 1,0 м. Смуги по периметру повинні мати розриви; 
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суцільний – коли поверхня стіни має нерівності до 5 мм, розчинна суміш наноситься по всій поверхні плити 

зубчастим шпателем з розміром зуба 10 х 10 мм. 

 

 

 

 
 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 2.6. Після приклеювання плит утеплювача до зовнішньої стінової конструкції і до моменту  

укладання основного шару склосітки зовнішні кути віконних і дверних прорізів зміцнюють  

армуючими елементами зі склосітки, які мають розміри 200x350 мм. 

Армуючі елементи укладають діагонально по відношенню до віконного або дверного блоку (під 

кутом 45°) таким чином, щоб середина більш довгої сторони (350 мм) прилягала до зовнішнього 

кута отвору. Це необхідно виконати, щоб уникнути утворення тріщин, поширених від 

зовнішнього кута прорізу по поверхні фасаду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малюнок 18. Схема посилення гідрозахистного штукатурного розчину по вуглам віконних та  

дверних проємів 

 

1 - полотно стеклосітки 

2 - віконний блок 

3 - армуючий элемент 
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2.6. Після зміцнення плит утеплювача виконують закріплення плит утеплювача першим  

рядом дюбелів. Закріплювати плити утеплювача дюбелями слід не раніше, ніж через 3 доби після  

приклеювання їх до поверхні зовнішніх стінових конструкцій.  

2.7. Кількість дюбелів підбирається згідно ДСТУ Б В.2.6-36:2008 (додаток Г) наступних таблиць: 

 

 
       Таблиця 1. Кількість дюбелів на м² у крайовій зоні 

 

Вітровий район згідно 

 з ДБН В. 1.2-2 

Висота будівлі, м 

До 5 

поверхів 

5-9 поверхів 9-16 поверхів 16-25 поверхів 

II 6 8 10 12 

III 8 10 12 14 

 

 

 

Таблиця 2. Кількість дюбелів на м² у звичайній зоні 

 

 

2.8. Дюбелі в звичайній зоні розміщуються по периметру плити і всередині, при цьому охоплюють 

перпендикулярно розміщені шви двох рядів плит.  

 

 
      Таблиця З. Величина крайової зони 

 

 

Висота будівлі Пінополістирольні плити Мінераловатні плити 

До 5 поверхів 4 6 

5-16 поверхів 6 8 

16-25 поверхів 8 10 

Кількість поверхів До 9 9-16 16-25 

Ширина торця будинку, м 12 12-18 більше 18 

Крайова зона, м 1,0 1,5 2,0 
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Малюнок 19. Схема розташування фіксуючих елементів в залежності від висоти будівлі та 

вітрових навантажень(див таблиці 1,2,3.) 

 

 

 

Розмір плити: 1200 мм х 150 мм, 1200 мм х 200 мм  
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3. Організація і технологія виконання робіт по влаштуванню скріпленної 

теплоізоляції 

3.1. Склад і послідовність виконання окремих етапів робіт з улаштування конструкцій із 

фасадною теплоізоляцією мають регламентуватись у проекті організації будівництва (ПОБ) та 

проекті виконання робіт (ПВР), які розробляють відповідно до вимог і рекомендацій ДБН 

А.3.1-5 та відповідних Зводів правил (Посібників). 

3.2. До початку робіт з улаштування конструкції із фасадною  теплоізоляцією 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 примикання 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. 

3.3. Улаштування конструкції із фасадною теплоізоляцією класу слід виконувати в такій 

послідовності: 

-  встановлення риштувань та підіймально-транспортного обладнання; 

-   огляд (за необхідності - детальне обстеження) технічного стану огороджувальних 

конструкцій 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 

суміші; 

-  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; 

-  нанесення шару (за потреби) та герметизація місць примикання плит утеплювача до 

віконних, 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. 

3.3. Під час огляду (детального обстеження) технічного стану огороджувальних 

конструкцій фасаду будівлі виявляють: 

-  наявність пошкоджень на поверхні стін, цоколю, парапету, у місцях примикання 

віконних, дверних та ворітних блоків до огороджувальної конструкції стіни; 

-  наявність пошкоджень у конструкціях покрівлі, що примикають до поверхні стіни; 

-  наявність нерівностей (виступів та/або западин), плям хімічних речовин, забруднень 

іншого походження на поверхні стіни, цоколю та парапету з контурними розмірами понад 10 

мм. 
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За результатами огляду (детального обстеження) складається акт, розраховуються обсяги 

робіт із підготовки поверхонь стін до теплоізоляції та визначаються способи закріплення плит 

теплоізоляції до поверхні стіни. 

3.4 Правильність встановлення риштування та підіймально-транспортного обладнання 

перевіряють на відповідність паспортним даним та супровідній технічній документації. Після 

встановлення риштування,  захищають сіткою або плівкою з негорючих матеріалів.  

Роботи з улаштування теплоізоляції фасаду із застосуванням клеїв виконують за 

температури навколишнього середовища вище +5 °С. 

3.5. Підготовку поверхні стіни і цоколя до виконання робіт виконують, виходячи з її 

фактичного стану. Незначні (до 2 мм включно) тріщини та западини розчищають металевою 

щіткою від залишків зруйнованого матеріалу. Западини поверхні розміром до 10 мм включно 

після розчищення ґрунтують та вирівнюють розчинами групи РМ 2 згідно з класифікацією 

ДСТУ-П Б В.2.7-126. Виступи заввишки понад 10 мм усувають за допомогою ручного 

електроінструменту. При незначних обсягах дефектів на поверхні стіни для їх усунення 

використовують зубило, кайло, скарпель тощо. Западини завглибшки понад 10 мм після 

попереднього зачищення від зруйнованого матеріалу і забруднень заповнюють розчинами 

групи РМ 1 згідно з класифікацією ДСТУ-П Б В.2.7-126. 

Види, способи та використовувані матеріали щодо підготовки поверхні стіни для 

влаштування збірної системи з опорядженням штукатурками або дрібноштучними виробами 

наведені у таблиці 3 

 

Таблиця 3(згідно ДБН В.2.6-22-2001) 

Вид підготовки Спосіб підготовки та використовувані матеріали 

1 Очищення від пухких 

продуктів корозії 

Обробка поверхні піскоструминним чи дробоструминним 

методом. Як абразивний матеріал рекомендується застосовувати 

пісок або дріб розміром 0,75 мм - 1,2 мм. При невеликих 

обсягах робіт поверхню слід очищати від пухких, неміцних 

шарів ручним будівельним інструментом 

2.Сушіння поверхні 

(виконується за потреби: при 

значному зволоженні, а також 

після очищення з наступним 

промиванням великим 

об'ємом води) 

Природне сушіння за температури 20 °С ± 5 °С. Обдування 

теплим повітрям із калориферів 
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3 Знежирення Обробка водяними лужними розчинами, що містять 
поверхнево-активні речовини (далі - ПАР). Як солі слід 
використовувати карбонат натрію – Na2C03, тринатрій-фосфат - 
Na3P04, пірофосфат натрію - Na4P207, триполіфосфат натрію - 
Na3P04 ·2NaP03. Як ПАР рекомендується використовувати 
неіоногенні ПАР (ОП-7, ОП-10), що являють собою продукти 
оксиетилювання моно- і діалкілфенолів. Розчини солей мають 
бути від 4 % до 5 % концентрації. При приготуванні 
рекомендується додавати до них не більше як 1 % ПАР. 
Обробка органічними розчинниками. Для знежирення рекомен-
дується застосовувати такі розчинники, як трихлоретилен - 
СНСІ = ССІ2, перхлоретилен - СНСІ2 = ССІ2, уайт-спірит. У разі 
обробки мокрих і вологих поверхонь до хлорованих вуглеводнів 
рекомендується додавати аміак, триетаноламін або уротропін. 
Обробка емульсійними сумішами, до складу яких входять 
органічні розчинники, вода і ПАР. 
Очищення від плям мастил, які не висихають. Обмазування 
плям жирною глиною 

4 Очищення від висолів Обробка розчином соляної кислоти концентрацією до 6 % з 
наступною обробкою 4 % розчином гідрооксиду натрію NaOH 

5 Очищення від плям бітуму Обробка скребками (при невеликих обсягах робіт). Промивання 

розчинником (уайт-спіритом, нефрасами) 

6 Очищення від кіптяви Промивання 3 % розчином соляної кислоти з наступним 

промиванням 4% розчином гідроксиду натрію NaOH 

7. Очищення від водних і 

неводних плям 

Обробка скребками (при невеликих обсягах робіт). Обробка 

піскоструминним апаратом (при великих обсягах робіт). 

Обробка органічними та неорганічними рідинами для змивання 

з наступним очищенням механічним способом. 3 лужних 

сумішей рекомендується використовувати розчинені у воді 

гідрооксиди лужних металів, до яких додають прискорювач. Як 

прискорювач рекомендується використовувати 

трипропіленгліколь або його суміш із монофеніловим ефіром 

етиленгліколю. Вміст прискорювача в суміші - від 1 % до 10 % 

(за масою). Для видалення епоксидних і поліуретанових 

покриттів рекомендується використовувати суміші на основі 

неорганічних кислот з наступним промиванням 4 % розчином 

гідрооксиду натрію -  Na2ОН. 

8. Очищення від бруду Обдування стисненим повітрям. Піскоструминна обробка. 

Промивання розчином карбонату натрію – Na2СОз. Промивання 

водою з додаванням ПАР 

9. Виведення з поверхні 

слідів очищувальних сумішей 

Механічне очищення. Промивання водою. Обдування 

стисненим повітрям 
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3.6. Після підготовки поверхні стіни і цоколя та влаштування передбачених проектом 

деформаційних швів виконують закріплення плит утеплювача у спосіб та у терміни, 

встановлені у ПОБ та ПВР. 

Для збірних систем класу А застосовують плитні теплоізоляційні матеріали певного 

ступеня жорсткості та вогнестійкості, які передбачені конкретним проектним рішенням та 

відповідають вимогам цього стандарту. 

Перед наклеюванням на підготовлену поверхню стіни клей наносять безпосередньо на 

плиту утеплювача у спосіб вказаний вище(див.мал 15). 

Розмір щілин між плитами теплоізоляційного шару не повинен перевищувати 2 мм. У разі 

виникнення щілин понад 2 мм їх заповнюють стружками (смужками) з матеріалу утеплювача, 

що застосовується. 

3.7. Після закріплення теплоізоляційного шару для захисту його поверхні від механічних 

та атмосферних впливів наноситься захисний шар із втопленою армованою сіткою з 

лугостійкого скловолокна за два етапи. 

3.8.Герметизацію місць примикання плитного теплоізоляційного матеріалу на основі 

мінеральної сировини до віконних, дверних та ворітних блоків виконують матеріалами на 

основі силіконового або акрилового зв'язуючого. 

Всі вертикальні ребра примикань на першому поверсі будівлі, а на решті поверхів лише 

біля прорізів вхідних і балконних дверей перед втоплюванням армувальної склосітки 

зміцнюють перфорованими кутиками розмірами 25 мм х 25 мм х 0,5 мм. Профіль кутика 

вдавлюють у свіжонанесене клейове (гідроізоляційне) покриття з наступним грунтуванням 

цією ж сумішшю. 

Після приклеювання кутових профілів кінцівки армувальної склосітки, що втоплені до 

кожної зі стін, які утворюють кут фасаду, накладають на профіль з утворенням складки 

завширшки не менше ніж 100 мм. 

До нижнього краю плит теплоізоляційного шару, закріплених на цоколі будівлі, 

необхідно прикріпити кутовий перфорований профіль, втопити його у клейове 

(гідроізоляційне) покриття з наступним грунтуванням цією ж сумішшю. 

3.9. Армувальну склосітку втоплюють у захисне покриття зверху донизу із з'єднанням 

окремих полотен унапусток завширшки близько 100 мм по всій поверхні стіни до фундаменту.  
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4. Поетапне виконання робіт. 

4.1.Грунтування 

 Після підготовки основи приступають до нанесення на поверхню основи грунтовки 

грунтівки PROFline «ЕС-7», або PROFline «ЕС-7супер». Грунтовка випускається готовою до 

застосування, після збовтування і перемішування можна приступати до обробки поверхні. 

Нанесення грунтівки PROFline «ЕС-7», або PROFline «ЕС-7супер» проводиться за допомогою 

щітки, кисті або поролонового валика за один раз. Однак при сильному вбиранні основи 

грунтівку потрібно наноситься в 2 шари. Після висихання грунтівки (від 4 до 6 годин) 

необхідно перевірити рівномірність нанесення водонепроникність шару грунтівки. Для цього 

загрунтовану поверхню в різних місцях змочують і візуально визначають вбираність основи. 

Якщо вода вбирається в основу, необхідно нанести другий шар грунтівки 

 

4.2. Закріплення цокольних профілів 

Перед кріпленням полички профілів обрізають пилою-ножівкою під кутом 45 ° (поличка, 

яка буде розташовуватися перпендикулярно до стіни) і 90 ° (поличка, яка буде 

розташовуватися паралельно стіні). Профілі кріплять до цоколя будівлі по його периметру на 

400мм над рівнем землі за допомогою дюбелів діаметром 6 мм, які розташовуються на відстані 

0,35 м один від іншого, з використанням шайб. 

 

4.3. Приготування суміші для закріплення плит утеплювача 

Розчинну суміш PROFline «ЗК-5» або PROFline «ЗК-4»  готують безпосередньо на ділянці 

будівельного майданчика, обладнаним пристроєм для подачі води, мірником для води і вагами. 

Для приготування розчинної суміші використовують розчинозмішувачі або низькообертові 

дрилі з рамною насадкою та пластмасову ємкість. Співвідношення сухої суміші і води 

становить по масі:для PROFline «ЗК-5» та для PROFline «ЗК-4» - 1,00: 0,20мл. 

У змішувач або в пластмасову ємкість заливають розрахункову кількість води і поступово 

засипають суху суміш, постійно перемішуючи суміш до отримання однорідної маси без грудок. 

Потім перемішуючий орган відключають і розчинну суміш витримують протягом 5 хв у спокої. 

Після закінчення 5 хв включають перемішуючий орган, розчинну суміш перемішують ще 

протягом 2 хв. PROFline «ЗК-5» та PROFline «ЗК-4»  слід використовувати протягом 3 год. У 

разі загущення розчинну суміш слід перемішати, використовуючи низькообертовий дриль. Для 

розрідження готової розчинної суміші не можна добавляти додаткову кількість води. До місця 

виробництва робіт розчинні суміші в тарі (полімерні відра, бачки) подають підйомником або 

лебідкою з блоками, укріпленими на заданій висоті, або підношенням вручну. 

        Клейову розчинну суміш наносять на полістирольні плити наступними методами: 
смуговим – якщо поверхня стіни має нерівності до 10,0 мм, розчинна суміш наноситься на 
поверхню плити у вигляді смуг на відстані 20 мм від краю по всьому периметру плити, а 
потім по середині, смуги по периметру повинні мати розриви, щоб при наклеювані плит не 
утворювалися повітряні пробки; 
маячковим - коли поверхня стіни має нерівності до 15,0 мм, розчинна суміш наноситься на 

поверхню плити у вигляді смуг на відстані 20 мм від краю по всьому периметру плити 

шириною 60 мм і висотою 20 мм, а потім по середині плити у вигляді маячків з розрахунку 5 - 

8 штук діаметром близько 100 мм висотою 20 мм на плиту розміром 0,5 х 1,0 м. Смуги по 

периметру повинні мати розриви; 

суцільним – коли поверхня стіни має нерівності до 5 мм, розчинна суміш наноситься по всій 
поверхні плити зубчастим шпателем з розміром зуба 10 х 10 мм. 
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4.4. Приклеювання пінополістирольних плит 

Плити утеплювача зміцнюють на конструкції знизу вгору, встановлюючи перший ряд 

плит на перфоровані цокольні профілі, укріплені з дотриманням правил прив'язки швів: 

зміщення швів по горизонталі; зубчаста перев'язка на кутах будинку; обрамлення віконних та 

інших прорізів плитами з підігнаними за місцем вирізами. Відразу ж після нанесення клейової 

суміші розчину на поверхню плити її слід наклеїти на погрунтовану поверхню основи та 

відразу встановити в проектне положення і притиснути. Час, що минув з моменту нанесення 

клейової суміші розчину на поверхню плити, до приклеювання плити до основи, не повинно 

перевищувати 20 хв. Зусилля притискання повинно бути таким, щоб як мінімум на 60% 

розчинна суміш розподілилася між основою і плитою. Для забезпечення щільного прилягання 

плити до основи, її необхідно спочатку прикласти до поверхні стіни на відстані 2-3 см від 

проектного положення, а потім притиснути за допомогою дерев'яної напівтертки зі зміщенням 

в проектне положення, б'ючи напівтеркою до тих пір, поки її площина зрівняється з рівнем 

сусідніх плит. Ширина шва між плитами не повинна перевищувати 2 мм. У тому випадку, коли 

шов вийшов ширше, його слід заповнити смужкою, вирізаної з плити. Категорично 

забороняється заповнювати шов сумішшю розчину. При приклеюванні плит утеплювача до 

поверхні зовнішніх огороджувальних конструкцій не допускається попадання клейової суміші 

розчину в шов між ними. Відразу після приклеювання плиту не можна рухати, щоб не 

послаблювати з'єднання її з основою. Якщо плита добре не приклеїлася, її треба відірвати, 

видалити з неї і зі стіни розчинну суміш, покрити тильну сторону плити свіжою порцією 

розчинної клейової суміші і приклеїти її знову до стіни. 

У тому випадку, коли на стиках суміжних плит є нерівності, їх слід видалити за допомогою 

дерев'яної терки, робоча поверхня якої обгорнута наждачним папером. 

Відхилення в приклеєному шарі утеплювача по товщині не повинні перевищувати 3мм. Після 

зміцнення плит утеплювача деформаційні шви між ними розмірами 10-12мм заповнюють 

пенополіетиленовими джгутами круглого перерізу. Джгути підбирають такого діаметру, щоб 

після установки в шов вони були обтиснуті на 30% і набували б в січенні форму овалу. 

 

4.5.Контроль відхилення від вертикалі теплоізоляційних плит 

Вертикаль поверхні приклеєних плит потрібно перевіряти за допомогою довгого рівня 

(ватерпаса). Відхилення товщини теплоізоляціонних плит від проектного положення не 

повинно перевищувати ±5%. 

4.6. Додаткове механічне кріплення плит утеплювача  

Закріплювати плити утеплювача дюбелями слід не раніше, ніж через 3 доби після 

приклеювання їх до поверхні зовнішніх стінових конструкцій. 

Роботи по закріпленню плит утеплювача до зовнішніх огороджувальних конструкцій 

дюбелями виконують у такій послідовності: 

-  розмітка отворів під перший ряд дюбелів за схемою; 

-  буріння отворів під дюбелі; 

-  очистка отворів від пилу, що утворюється при бурінні; 

-  установка дюбелів в отвори за допомогою спеціальної насадки;  

- вгвинчування кріпильного стрежня розпірного елементу (штифта). Отвори свердлять 

електродрилем або перфоратором. Мінімальна глибина отворів, які висвердлюють в 

конструкціях повинна бути не менше 50мм для важкого бетону і суцільної цегли, 

90мм для легкого бетону і пустотілої цегли та 110 мм для ніздрюватого бетону. Спосіб 

свердління отворів – ударно-обертовий для бетону, цегли та обертовий для пустотілих 

(газобетонних) блоків. 

Отвори очищають від пилу пилососом, вставляють в отвір дюбель, притискаючи кільце 

диска дюбеля до поверхні утеплювача і вкручують стержень (штифт) до упору. При цьому 

дюбель не повинен виступати над поверхнею плити більше ніж на 1 мм. 
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4.7. Влаштування армувального гідрозахистного шару  

Для захисту полістирольних плит використовується розчинна суміш PROFline «ЗК-5» або 

PROFline «ЗК-4». Розчинну суміш готують безпосередньо на ділянці будівельного майданчика, 

обладнаним пристроєм для подачі води, мірником для води і вагами Для приготування 

розчинної суміші використовують розчинозмішувачі або низькообертові дрилі з рамною 

насадкою і пластмасові ємкості. Співвідношення сухої суміші і води становить за масою: для 

PROFline «ЗК-5» та для PROFline «ЗК-4» - 1,00: 0,20мл. 

 У змішувач або в пластмасову ємкість заливають розрахункову кількість води і 

поступово засипають суху суміш, постійно перемішуючи розчинну суміш до отримання 

однорідної маси без грудок. Потім перемішуючий орган відключають і розчинну суміш 

витримують протягом 5 хв у спокої. Після закінчення 5 хв включають перемішуючий орган, 

розчинну суміш перемішують ще протягом 2 хв. Розчинну суміш PROFline «ЗК-5» слід 

використовувати протягом 3годин. У разі загущення розчинну суміш слід перемішати, 

використовуючи низько обертовий дриль. Для розрідження готової розчинної суміші не можна 

добавляти додаткову кількість води. 

4.8. Додаткове зміцнення захисного шару в кутах віконних і дверних проємів 

Всі кути прорізів повинні бути укріплені додатковим захисним шаром армованої сітки з 

розмірами, не меншими 35 х 20 см. Це попереджає виникнення косих тріщин, які утворюються, 

як правило, від початку кута отвору. 

4.9. Посилення кутів металевими профілями 

Кути будівлі і відкоси віконних і дверних прорізів слід посилити перфорованими 

кутиками, що вклеюються за допомогою розчинної суміші. Найбільш ефективним є 

використання куточків, обклеєних в заводських умовах смужкою сітки. 

4.10. Влаштування основного захисного шару. 

Після висихання додаткових укріплених шарів можна приступити до пристрою основного 

захисного із суцільним армуванням склосіткою PROFline «ЗК-5». Першою операцією 

(аналогічно як при виконанні додаткових укріплень) є рівномірне нанесення розчинної суміші 

товщиною близько 2 мм. Розчин наноситься сталевою теркою (полутерком), зверху вниз, 

вертикальною смугою шириною приблизно 1,1 м. 

4.11 Вкладання армувальної склосітки. 

У другій операції відрізана раніше сітка прикладається до свіжого розчину і втоплюється 

за допомогою сталевої терки (напівтертки). При цьому необхідно забезпечити перекриття 

сусідніх смуг сітки на 10 см. Сітка повинна мати сертифікат відповідності, що допускає її 

використання для таких цілей. Смужка сітки шириною 5 см повинна витримати навантаження 

1,5 кН в обох напрямках, подовжуючись при цьому не більше, ніж на 5%. Така ж смужка, 

витримана протягом 28   днів в 5% -ому розчині NаОН, повинна витримувати навантаження 

0,75 кН, подовжуючись при цьому не менш, ніж на 3,5%. При втопленні сітки слід уникати 

надмірного натягу і поглиблення до плити утеплювача, сітка повинна бути між двома шарами 

суміші. 

4.12. Нанесення другого шару по армуючій сітці 

В чергової операції на свіжевклеєну сітку накладається 2- й шар розчинної суміші 

PROFline «ЗК-5» товщиною близько 3 мм, так, щоб сітка перестала бути помітною. Поверхню 

цього шару потрібно, як найкраще, розрівняти сталевою теркою. 

4.13. Формування кутів 

Кути віконних і дверних прорізів, а також кути будинку найкраще формувати кутовою 

теркою. 

4.14. Усунення мілких дефектів. 

На наступний день захисний шар, армований сіткою, ще не занадто міцний. У цей момент 

можна прибрати сліди від терки з допомогою наждачного паперу і, якщо є необхідність, 

закрити дрібні поглиблення. 
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Нанесення декоративно-захистних покриттів. 

 

4.15. Грунтуванння під тонкошарові штукатурки 

До грунтування можна приступати після остаточного висихання захисного шару, 

армованого сіткою (приблизно через 3 дні). Грунтуючу фарбу PROFline«ГФ-1» слід наносити 

пензлем, рівномірно за один прохід. Тривалість висихання фарби складає приблизно 4 години. 

Прогрунтована поверхня спрощує процес нанесення декоративних штукатурок і збільшує їх 

адгезію до захисного шару.  

 

4.16. Приготування та нанесення полімерцементних штукатурок 

Суху суміш змішати з чистою водою (температура води від + 15 ° С до + 20 ° С) з 

розрахунку згідно технічного опису і перемішати до отримання однорідної маси без грудок за 

допомогою низькообертового дриля з насадкою або мішалкою. Розчинену суміш залишити для 

«визрівання» у спокої на 5 хвилин, після чого знову перемішати. Використання розчинної 

суміші можливе протягом 60 хвилин. Рекомендується наносити штукатурку на основу, 

використовуючи шпатель, тертку з нержавіючої сталі. Штукатурка наноситься на основу 

товщиною, яка відповідає розміру зерна. При нанесенні інструмент необхідно тримати під 

кутом 50° до оброблюваної поверхні, знімаючи зайву розчинну суміш. У момент початкового 

схоплювання(5-10хв.), коли розчин перестає прилипати до інструмента необхідно за 

допомогою чистої поліуретанової або пластикової терки почати формування фактури. У 

залежності від часу витримки штукатурки, інтенсивності та напрямку руху терки можна 

отримати різні фактури. Після формування структури через 72 години, поверхню можна 

фарбувати фарбами на водній основі, через 7 діб – на основі органічних розчинників. Роботи на 

одній площині поверхні слід виконувати безперервно, дотримуючись правил нанесення «мокре 

на мокре». У разі необхідності перерви в роботі приклеїти липку малярну стрічку уздовж лінії, 

де планується закінчення роботи, нанести на неї штукатурку і надати їй фактуру. Потім стрічку 

видаляють разом із залишками свіжої штукатурки. Після перерви продовжити роботу з 

вказаного місця. Край нанесеної раніше штукатурки закрити липкою малярною стрічкою, яку 

після нанесення нової ділянки штукатурки слід видалити. У період формування структури 

поверхні і висихання штукатурки її не можна зволожувати. Незатверділу штукатурку, що 

потрапила в процесі нанесення на інші поверхні, можна змити водою. Затверділу штукатурку 

можна удалити тільки механічним шляхом. Час повного висихання штукатурки - 3 тижні. При 

виконанні зовнішніх робіт слід уникати нанесення штукатурки на сильно нагріті поверхні, 

наприклад, що знаходяться безпосередньо під впливом прямих сонячних променів. Свіжу 

штукатурку необхідно протягом 3 днів захищати від дощових опадів, а також надмірного 

пересихання і негативних температур. З цією метою будівельні ліси необхідно прикрити 

захисною сіткою.  

4.17. Окрашування полімер цементних штукатурок. 

У разі фарбування штукатурок використовують фарби відповідного типу. Фарба 

випускається готовою до застосування і наноситься за допомогою кисті, валика або 

фарборозпилювача на поверхню декоративної штукатурки в два шари. Фарбувальні роботи 

всієї поверхні, що знаходиться в одній площині, мають проводитися без перерви методом 

«мокре по мокрому». Перерва в роботі або завершення фарбування рекомендується проводити 

в місцях стику поверхонь (кути будівлі або приміщення), архітектурних елементів фасаду. 

 

4.18. З´єднання фарб різних кольорів 

Уздовж певної лінії слід приклеїти самоклеючу стрічку, нанести фарбу, а потім зірвати 

стрічку із залишками матеріалу. Після висихання фарби потрібно захистити отриману кромку 

стрічкою і аналогічно нанести фарбу іншого кольору. 

 

 



ТОВ «СБС-ІНВЕСТ» 

Технологічна карта на влаштування  фасадної 

теплоізоляції пінополістирольними  плитами 

сторінка 

      32 

 

 

 

4.19. Приготування полімерних тонкошарових штукатурок 

Тонкошарові полімерні штукатурки PROFline випускаються в вигляді мас, готових до 

застосування. безпосередньо перед застосуванням їх необхідно перемішати. Штукатурки 

випускаються в білому (базовому) кольорі, їх можна затонувати в різні кольори. 

4.20. Нанесення полімерних тонкошарових штукатурок 

Тонкошарова штукатурка рівномірно наноситься на основу, на товщину зерна, за допомогою 

сталевої терки (напівтертка), яку тримають під кутом 60° поверхні, знімаючи надлишки 

матеріалу. Після того, як нанесена на основу штукатурка вже не прилипає до інструменту, 

поверхні штукатурки надають фактуру пластикової теркою. Тертку при цьому слід тримати 

паралельно оброблюваної поверхні. Декоративну штукатурку затирають пластиковою теркою і 

залежно від виду штукатурки, часу, інтенсивності і траєкторії руху терки утворюють ту чи 

іншу декоративну фактуру. Роботи на одній площині поверхні слід виконувати безперервно. У 

разі необхідності перерви в роботі приклеїти липку стрічку уздовж лінії, де закінчуються 

робота, нанести на неї штукатурку і надати їй фактуру. Потім стрічку видаляють разом з 

залишками свіжої штукатурки. Після перерви продовжити роботу з вказаного місця. Край 

нанесеної раніше штукатурки закрити липкою малярною стрічкою, яку після нанесення нової 

ділянки штукатурки слід видалити. У період формування структури поверхні і висихання 

штукатурки її не можна зволожувати. Незатверділу штукатурку, що потрапила в процесі 

нанесення на інші поверхні, можна змити водою. Затверділу штукатурку можна видалити 

тільки механічним шляхом. 

З´єднання фарб різних кольорів виконується як і в полімерцементних штукатурках. 

 

4.21. Додаткові рекомендації 

Роботи з утеплення слід виконувати в сухих умовах і при відносній вологості повітря не вище 

80%. Не слід виконувати роботи на поверхнях, які схильні до інтенсивного впливу сонячних 

променів. Вже нанесені шари слід захищати від дощу, сильного вітру і прямих сонячних 

променів за допомогою густої сітки, натягнутої на будівельне риштування. Температура 

повітря і основи повинна становити від +5 до + 25 ° С. Відстань між поверхнею 

теплоізоляційних плит і конструкцією лісів не повинна ускладнювати формування фактури 

штукатурки і повинна складати 20 - 30 см. При застосуванні підвісних "колисок" необхідно 

бути дуже обережним через можливості механічного пошкодження теплоізоляції. У 

конструкції "колисок" повинні бути передбачені демпферні прокладки (буфери) для 

запобігання пошкодження конструкції скріпленої теплоізоляції. Використовувані для захисту 

парапетів, відкосів, тяг і т. п. металеві листи повинні виступати мінімум на 40 мм за зовнішню 

поверхню штукатурки і ефективно захищати її від замокання дощовою водою. Свіженанесена 

штукатурка повинна оберігатися від дощових опадів, а також від надмірного пересихання і 

негативних температур мінімум 3 дні - для полімер цементних штукатурок та мінімум 1 день - 

для полімерних штукатурок, при температурі +20° і відносній вологості повітря 60%. З цією 

метою будівельне риштування необхідно прикрити сіткою або плівкою. У менш сприятливих 

умовах(знижена температура, більша вологість) слід враховувати більш повільне твердіння 

штукатурок. Для консервації фасаду на зимовий період необхідно на гідрозахисний армований 

шар нанести фарбу-ґрунт PROFline «ГФ-1». 

 

4.22.Технологія виробництва робіт у зимовий період. 

При зниженні температури зовнішнього повітря нижче + 5° С, на заздалегідь визначених 

захватках виставлені будівельні риштування ховаються під плівкою типу вітробар´єр, на 

прихованій захватці за допомогою тепловентиляторів нагнітається температура + 7 ° С 

(створюється «тепляк»). Дану  температуру необхідно підтримувати протягом 24 годин, до 

початку виконання робіт по приклеюванню утеплювача, для прогріву основи до + 5 ° С. Після 

чого допускається приступати до приклеювання утеплювача. Після приклеювання утеплювача 

необхідно витримати температуру + 7° С протягом 8 годин. Після нанесення клейового 
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армуючого шару необхідно витримати температурний режим + 7° протягом 12 годин. Після 

чого допускається приступати до грунтування поверхні фарбою-грунт PROFline «ГФ-1». Після 

грунтування необхідно витримати температурний режим + 7° протягом 6 годин. Після 

закінчення зазначеного терміну допускається приступати до нанесення декоративної 

штукатурки. Для нанесення полимерцементної декоративної штукатурки, необхідно протягом 

12 годин всередині «тепляка» підтримувати температуру +9°. Після нанесення штукатурки, на 

протязі 24 годин потрібно підтримувати температуру + 9 ° С. Після чого допускається 

приступати до фарбування, роботи з фарбування проводити при температурі + 7 ° . після 

закінчення робіт з нанесення фарби, протягом 12 годин підтримувати температуру + 7 ° . 

 

                                                                     

                                             5. Методи контролю якості робіт. 

 

5.1. Роботи з утеплення будівель скріпленої теплоізоляцією необхідно виконувати у 

відповідності з конструктивними рішеннями, передбаченими проектом, і данною 

техкартою. 

5.2. Для виконання робіт з утеплення будівель можна приймати тільки ті матеріали, які 

передбачені проектом та техкартою. 

5.3.Ефективність змонтованої системи утеплення має визначатися зниженням тепловтрат не 

менше ніж на 80%. 

5.4. Місця з'єднання теплоізоляції з віконними і дверними блоками, а також місця з'єднання з 

утеплювачем покрівлі і покрівельним покриттям повинні бути ретельно ущільнені гермети-

зируючими сумішами і не створювати термічних містків. 

5.5. Після закінчення роботи в процесі експлуатації будівлі з утепленими зовнішніми стінови-

ми конструкціями не допускається відшарування системи ущільнення, а також окремих її 

шарів від поверхні конструкції. 

5.6. Ширина швів між плитами утеплювача повинна бути не більше 2 мм. 

5.7. Нахлест полотнищ армуючої склосітки в місцях її з'єднання повинен бути не менше 10мм. 

5.8. Поверхня фасаду будівлі, що утеплюється, повинна бути рівною, без виривань та інших 

пошкоджень теплоізоляційного матеріалу, а тако ж штукатурних та оздоблювальних шарів. 

Проміжок між контрольною 2-метровою рейкою і поверхнею конструкції не повинен 

перевищувати 5 мм. 

5.9. Допустиме відхилення товщини теплоізоляційного шару від проектного значення не 

повинно перевищувати ± 5%. 

5.10. У теплоізоляційному та штукатурних шарах не повинно бути тріщин. 

5.11. Колірна гамма фасаду будівлі повинна відповідати вимогам проекту. Різниця у відтінках 

кольору на різних ділянках фасаду не допускається. Смуги, плями від висолів та місцеві 

виправлення оздоблювального шару, які виділяються на загальному фоні, не допускаються. 

5.12. Температурні та деформаційні шви в теплоізоляційному і оздоблювальному шарах 

повинні бути ретельно ущільнені еластичними герметизируючими сумішами. 

5.13. Якість матеріалів, які використовуються під час виконання оздоблювальних робіт, 

контролюють відповідно до вимог нормативних документів і вимога також згідно з вимогами 

нормативних документів, що регламентують способи та методи випробування цих матеріалів. 

5.14. Стан і готовність будівлі, конструктивних елементів та їх поверхонь контролюють 

візуально, а також з застосуванням методів контролю, інструментів приладів, що наведені в 

табл.4.1. 
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Таблиця 4.1. 

Параметри які контролюються 

 

Спосіб контролю Прибори, інструменти та 

пристосування, які 

використовуються для 

контролю 

1. Відхилення від вертикалі вимірювання відхилень від 

вертикальності 
Нахилономер рівневий; рівень; 

відвис; набір щупів, 

штангенциркуль 

2. Відхилення від горизонталі вимірювання відхилень від 

горизонталі 

Правило; рівень;теодоліт 

3.Наявність та розміри тріщин Наявність-візуально; 

розміри(довжина, ширина, 

глибина)-виміром 

Лінійка металева; рулетка; 

набір щупів. 

4. Відхилення радіуса 

криволінійних поверхонь від 

проектної величини 

вимір відхилення радіуса 

криволінійних поверхонь 

лекала; 

контрольна двометрова рейка 

5. Відхилення ширини 

відкосів від проектної 

величини 

вимір відхилень ширини 

відкосу 

Лінійки металеві; косинці 

6. Відхилення тяг від прямої 

лінії в межах між кутами 

перетину тяг і розкріповки 

вимір відхилень тяг від 

прямої лінії 

Рейки довжиною до Зм; 

косинці; рівень 

7. Міцність основи вимір міцності матеріалу 

основи методами: 

1. неруйнівного контролю: 

а) простукування дерев'яним 

молотком; 

б) по ГОСТ 22690 (метод 

пружного відскоку, метод 

пластичних деформацій, 

метод ударного імпульсу, 

метод відриву); 

Киянка формовочная Киянка 

молоток Кашкарова; прилади 

типу КМ, ВСМ, ПМ-2, Ц-22, 

А-1; індикатори 

годинникового типу; лупа; 

мікроскопи 

в) По ГОСТ 17624 

(ультразвуковий метод 

визначення міцності) 

Ультрозвуковий прилад УК-

14П, ультрозвуковий прилад 

УК-10 

2. Визначення міцності по 

контрольним зразкам, 

відібраних з конструкції по 

ГОСТ 10180; ГОСТ 18105; 

ГОСТ 28570 

Свердлильні верстати типу 

ІЕ1806 по ТУ 22-5774; 

випробувальні машини; 

розпилювальні верстати типів 

УРБ-175 або УРБ-300 з 

ріжучою інструментівкою 

8. Вологість конструкції 

(поверхнева) 

Вимірювання вологості 

нейтронним методом; 

вимірювання вологості 

діелькометричним методом 

(не менше трьох вимірів на 

1м² поверхні); 

Вологоміри; електронний 

вологомір: ВСКМ Т2 або інші 

вологоміри 

9. Сполучення суміжних 

поверхонь, радіус закруглення 

Вимірювання радіуса 

заокруглень 

косинець; лекала 
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або фаски 

10. Рівність поверхні, висота 

виступів і глибина западин  

Виміри просвітів між рейкою Рейка дерев'яна довжиною 

Зм; штангенциркуль; набір 

щупів 

 

5.15. Наявність і стан механізмів та інструментів, що застосовуються при виконанні робіт з 

утеплення фасадів, перевіряють візуально, а також відповідно до методів, зазначених в 

нормативних документах на ці механізми та інструменти. 

5.16. Кількість виконаних операцій з підготовки та обробці основ, якість виконання цих 

операцій і відповідність основ вимогам цієї карти контролюють візуально, а також 

застосовуючи методи, інструменти та прилади, зазначені в табл.4.2 і 4.3. 

5.17. Перелік параметрів, які слід контролювати при виконанні всіх видів робіт з утеплення 

фасадів, виконаних із застосуванням сухих сумішей, а також рекомендовані способи і засоби 

контролю, наведено в табл. 4.2. 

 

Таблиця 4.2. Контрольовані параметри, методи і способи їх контролю. 

Параметри які 

контролюються 

Спосіб контролю Прибори, інструменти та 

пристосування, які 

використовуються для 

контролю 

1. Температура 

навколишнього середовища 

Вимірювання температури в 

процесі виконання робіт і до 

набору проектної міцності 

розчином 

Термометри з межами 

вимірювань температури від 

мінус 30° С до плюс 50° С 

2. Швидкість вітру Вимірювання швидкості вітру 

в процесі виконання робіт 

Анемометр 

3. Співвідношення сухої 

суміші і води 

Візуально при об'ємному 

дозуванні сухої суміші і води 

згідно з паспортом на суху 

суміш 

- 

4. Тривалість перемішування 

сухої суміші і води  

Вимірювання часу, що 

витрачається на 

перемішування 

Годинник, секундомір 

двухстрілковий. 

5. Рухливість робочого складу 

(розчинної суміші)  

Вимірювання рухливості 

робочого складу 

Конус 

6. Технологічна послідовність 

і відповідність кількості опе-

рацій по кожному виду 

обробки даної тех. карти 

Візуально - в процесі 

виконання робіт з оздоблення; 

у разі виникнення сумнівів - 

видалення оздоблювальних 

шарів дощенту на обраних 

ділянках 

 

   

 

5.18. Методи контролю виконання робіт з утеплення фасадів, а також використовувані 

засоби вимірювань, наведено в табл. 4.3 
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Таблиця 4.3. 

 

Параметри які 

контролюються 

Спосіб контролю Прибори, інструменти та 

пристосування, які 

використовуються для 

контролю 

1. Товщина клеючого шару Вимірювання товщини 

клеючого шару 

Лінійка металева; набір 

щупів; штангенциркуль 

2. Ширина стиків між 

плитами утеплювача 

Вимірювання ширини стиків 

між плитами утеплювача 

Лінійка металева набір 

щупів; 

3. Наявність, кількість і площа 

дефектів у плитах утеплювача 

Встановлення кількості 

дефектів і визначення їх 

розмірів 

Лінійка металева; 

штангенциркуль 

4. Порядок розташування 

плит утеплювача на фасаді 

Вертикальний в процесі 

виконання робіт 

 

5. Відхилення товщини 

ізоляційного шару від 

проектного. Наявність 

нерівностей на поверхні плит 

утеплювача після їх 

приклеювання 

Вимірювання товщини 

ізоляційного шару. Визначення 

кількості та розмірів виступів і 

западин 

лінійка металева 

рейка довжиною Зм; набір 

щупів 

6. Правильність з'єднання 

теплоізоляційного матеріалу з 

плоским і похилим дахом, 

вікнами та дверима 

Візуально  

7. Товщина армувального 

шару 

Вимірювання товщини 

армованого шару відразу після 

його нанесення 

Набір щупів; лінійка 

металева; рулетка 

8. Товщина штукатурного 

шару 

Вимірювання товщини штука-

катурного шару відразу після 

нанесення 

Набір щупів; лінійка 

металева; 

9. Якість оштукатуреної 

поверхні 

Візуально перевіряють 

відповідність кольору і фактури 

виконаної штукатурки вимогам 

проекту 

 

10. Міцність зчеплення клею і 

захисного шару з 

утеплювачем 

Виміром міцності зчеплення 

клею і захисного шару з 

утеплювачем (по контрольним 

зразкам) 

Пристосування для 

визначення міцності 

зчеплення 

11. Терміни витримування 

клейового армування 

Визначення часу витримування 

кожного шару до нанесення 

наступного 

Годиник 

12. Якість влаштування 

деформаційних швів 

Візуально по повноті 

заповнення шва герметизуючою 

маcтикою 

 

13. Якість теплоізоляції 

огороджувальних конструкцій 

Контроль за ГОСТ 26629 Тепловізор 
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6. Безпека  та охорона праці. 

 
6.1. Сучасне будівництво виконується із залученням спеціалізованих; 

будівельних організацій, тому на будівельних майданчиках одночасно працюють 

працівники кількох організацій. У цих випадках з метою створення кращих умов праці на 

спорудах і збереження здоров'я тих, хто працює на них, генеральна (основна) підрядна 

організація із залученням всіх підприємств і організацій, які 

працюють на об'єктах, повинна розробити загальні та обов'язкові для всіх заходи з техніки 

безпеки і 

графік виконання спільних робіт, без чого виконувати роботи на будівництві забороняється. 

У цих заходах повинні бути передбачені забезпечення виконання також 

основних вимог з техніки безпеки при виконанні робіт з улаштування скріпленої 

теплоізоляції фасадів. 

6.2. Всі нові працівники, а також ті, які перейшли на іншу роботу або у яких 

змінилися умови праці, не можуть бути допущені до роботи доти, доки не пройдуть вступний 

інструктаж з техніки безпеки та інструктаж на робочому місці. Всі працівники по 

окремими спеціальностями повинні бути навченими безпечним методам роботи за 

затвердженою програмою. 

6.3. Працівники комплексних бригад повинні бути проінструктовані та навчені 

 безпечним прийомам по всім видам робіт, які виконуються комплексною бригадою при 

влаштуванні теплоізоляції фасадів. Після навчання проводиться перевірка знань з видачею 

відповідного посвідчення, до того ж така перевірка повинна проводитися щорічно. 

6.4. Організація робочих місць на будівництві повинна забезпечувати безпеку 

виконання робіт. 

6.5. Працівники, які працюють на влаштуванні теплоізоляції, забезпечуються 

робочим одягом у відповідності з діючими нормами. 

6.6. Місця, де є небезпека появи або утворення шкідливого газу, перед допуском працівників 

повинні ретельно провітрюватися. Працівники, які працюють у місцях можливого утворення 

або появи шкідливого газу, повинні забезпечуватися протигазами або кисневими приладами. 

6.7. Відкриті отвори в стінах, які розташовані на рівні перекриття або робочого настилу, або на 

висоті менше 0,7 м від них, а іншим боком повернені убік, де немає суцільного настилу, 

повинні бути огороджені на висоту не менше 1 м. 

6.8. Отвори в перекриттях, до яких можливий доступ людей, повинні бути закритими або мати 

огородження висотою не менше 1м по всьому периметру. 

6.9. При виконанні робіт на висоті більшій 1,1 м і при неможливості виконання настилів з 

огорожами працівники повинні бути забезпечені запобіжними поясами. Місця закріплення 

ланцюгів або канатів запобіжних поясів повинні бути зазначені працівникам заздалегідь. 

6.10. Запобіжні пояси, їх ланцюги і канати, які видаються працівникам, повинні мати паспорти 

і бірки. У разі відсутності паспортів -  пояса до їх застосування повинні бути випробувані 

відповідно до чинних ДСТУ. 

6.11. Забороняється виконувати роботи по влаштуванню скріпленої теплоізоляції на 

фасаді одночасно в двох і більше ярусах по одній вертикалі, якщо не має відповідних 

захисних пристосувань. 

6.12. Будівельні машини, механізми, верстати, будівельний інвентар і інструменти повинні 

відповідати характеру виконаної роботи, а також повинні використовуватися в 

справному вигляді і мати належні огорожі. До управління машинами з електричним 

двигуном забороняється допускати осіб, які не мають посвідчення на право керування 

даною машиною. 

6.13. Працівники, які обслуговують машини та керують ними, повинні мати інструкцію, в якій 

вказані вимоги по техніці безпеки, вказівки по системі сигналів, правила керування машиною і 

догляд за робочим місцем, вказівки про граничні навантаження і допустимі швидкісні режими  
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роботи машини, а також вказівки про можливі об'єднанні операції. 

6.14. Налагодження, установка, реєстрація, огляд та експлуатація підйомних пристосувань 

повинні виконуватися відповідно до вимог діючих правил Держгіртехнагляду. 

6.15. Використання вантажних підйомників і кранів для переміщення людей заборонено. 

6.16. У неробочий час всі машини і механізми повинні знаходитися в стані, що виключає 

можливість їх запуску сторонніми особами. 

6.17. До роботи з електрифікованим і пневматичним інструментом допускаються лише 

працівники, які пройшли спеціальне навчання. 

6.18. Робота несправним механізованим інструментом забороняється. 

6.19. Виконання робіт за допомогою механізованого інструменту з приставних драбин 

забороняється. 

6.20. Включати в мережу електродвигуни, електроінструмент, прилади електричного 

освітлення і т. п. необхідно тільки за допомогою існуючих для цих цілей приладів; виконувати 

вмикання і вимикання скручуванням проводів забороняється. 

6.21. Викручування і вкручування електричних лампочок, які перебувають під напругою, не 

дозволяється. У разі неможливості зняття напруги, цю роботу повинен виконувати  

кваліфікований працівник в гумових діелектричних рукавицях. 

6.22. Перенесення матеріалів на носилках по горизонтальному шляху допускається у 

виняткових випадках на відстань не більше 50 м, а по ступенях-сходах - забороняється. 

6.23. Для жінок і підлітків необхідно дотримуватися граничних норм перенесення вантажів по 

рівній і горизонтальній поверхні. 

6.24. Вантажно-розвантажувальні роботи з пилеподобними матеріалами (сухі будівельні 

суміші, цемент, гіпс, вапно і т. п.) слід виконувати тільки механізованим способом і при 

температурі їх не більше + 40°С. 

6.25. Скидання матеріалів та сміття без жолобів або інших пристосувань з висоти більше 

одного поверху заборонено. 

6.26. Обрешетування, виконуване при будівництві, повинно бути інвентарним і виготовлятися 

за типовими проектами. Не інвентарна обрешітка допускається лише у вийняткових випадках, 

а при її висоті більше 4 м - за спеціально затвердженими проектами. При виготовленні, 

встановленні та експлуатації всіх видів обрешітки (трубних, рамних, сходових, підйомних, 

пересувних, випускних і підвісних риштувань, колисок, сходів і приставних драбин) необхідно 

дотримуватися всіх вимог, викладених в "Правилах техніки безпеки для будівельно-монтажних 

робіт". 

6.27. Відповідно до класифікації за ГОСТ 12.1.007 сухі будівельні суміші за ступенем впливу 

на організм людини відносяться до третього класу небезпеки (помірно небезпечні). 

6.28. При приготуванні розчинних сумішей вміст пилу сухих сумішей в повітрі робочої зони не 

повинен перевищувати 5 мг /м³ повітря. Контроль за вмістом пилу в повітрі робочої зони 

проводять гравіметричним методом за методикою МУ 4436. 

6.29. Рівень природних радіонуклідів в сухих будівельних сумішах не повинен перевищувати 

норм, встановлених ДБН В. 1.4-1.01 і контролюватись відповідно до вимог ДБН В. 1.4-2.01. 

6.30. До робіт, виконаних із застосуванням сухих сумішей, допускаються особи, які досягли 

вісімнадцяти років і які пройшли: 

- Професійну підготовку; 

- Попередній медичний огляд відповідно до вимог МОЗ України; 

- Вступний інструктаж з безпеки праці, виробничої санітарії, пожежної та електробезпеки. 

6.31. Медичні огляди осіб, зайнятих на виконання робіт із застосуванням сухих сумішей, 

проводять у порядку, встановленому законом України "Про охорону праці" та наказом 

МОЗ України від 31.03.1994г. № 45. 

6.32. Періодичність проведення інструктажів на робочих місцях та перевірки знань 

робочих з безпечного виконання робіт повинно відповідати "Типовому положенню про 

навчання, інструктаж та перевірку знань з питаннь охорони праці ", яке затверджено наказом 
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Держнаглядохоронпраці України від 04.04.98г. № 30. 

6.33. Усі працівники повинні знати і дотримуватися вимог інструкцій з безпечного виконання 

технологічних процесів, які розробляються, узгоджуються і затверджуються згідно 

"Положення про розробку інструкцій з охорони праці", затвердженого наказом 

Держнаглядохоронпраці України 29.01.88г. № 9. 

6.34. Будівельний майданчик, ділянки робіт і робочі місця повинні бути організовані згідно 

СНиП ІІІ-4 "Техніка безпеки в будівництві". 

6.35. Зони постійно діючих небезпечних факторів повинні бути огороджені сигнальними 

огородженнями, що задовольняють вимогам ГОСТ 23407 і позначені знаками безпеки за ГОСТ 

12.4.026. 

6.36. Природне і штучне освітлення робочих місць, виробничих приміщень повинно 

відповідати вимогам  ДБН В.2.5-28, ГОСТ 12.1.046, СНиП П- 4. 

6.37. При виконанні вантажно-розвантажувальних робіт, робіт зі складування сухих сумішей 

слід дотримуватись вимог безпеки, викладених в ГОСТ 12.3.009, ГОСТ 12.3.020, і 

ДБН ГГ 1-4, СНиП ІІІ-4. 

6.38. При виконанні робіт на будівельних об'єктах із застосуванням сухих сумішей слід 

дотримуватися вимог ГОСТ 12.2.007.14, ГОСТ 12.3.005, ГОСТ 12.3.040, ГОСТ 12.4.059, 

СНиП ІІІ-4, а також вимог НАПБ "Правила пожежної безпеки в Україні", які 

введені в дію наказом МВС України № 400 від 22.06.95р. 

6.39. При використанні будівельних машин, механізмів, інструменту слід 

дотримуватися вимог безпеки, встановлені ГОСТ 12.2.011, ГОСТ 12.2.013.0, ГОСТ 

12.3.033, СНиП Ш-4, ГОСТ 12.2.087, ГОСТ 12.2.071. 

6.40. Всі використовувані механізми, машини та інструменти мають бути заземлені або 

занулені відповідно до вимог ГОСТ 12.1.019. ГОСТ 12.1.030 та  ПУЭ. 

6.41. Рівень шуму на робочих місцях не повинен перевищувати гранично допустимих 

значень, встановлених ГОСТ 12.1.003 б, ДСН 3.3.6.037. Контроль рівня шуму на робочих 

місцях слід проводити відповідно до вимог ДСТУ 2867, ГОСТ 12.1.050. 

6.42. Вібрація на робочих місцях не повинна перевищувати гранично допустимих 

значень, регламентованих ГОСТ 12.1.012 і ДСН 2.2.6.039. Контроль рівня вібрації на 

робочих місцях слід проводити відповідно до вимог ГОСТ 12.4.012. 

6.43. Всі працівники повинні бути забезпечені питною водою за ГОСТ 2874, засобами 

індивідуального захисту відповідно до вимог ГОСТ 12.4.011. 

6.44. При виконанні робіт на будівельних майданчиках із застосуванням сухих сумішей 

слід використовувати засоби індивідуального захисту: 

- Канати страхувальні по ГОСТ 12.4.107; 

- Каски за ГОСТ 12.4.087; 

- Засоби захисту рук за ГОСТ 12.4.010; 

- Респіратори за ГОСТ 12.4.041; 

- Взуття по ГОСТ 12.4.137; 

- Окуляри захисні по ГОСТ 12.4.013; 

- Спецодяг згідно з ГОСТ 27574, ГОСТ 27575, 

6.45. Просипи сухих сумішей та інші відходи, що утворюються під час виконання робіт 

із застосуванням сухих сумішей, слід збирати і утилізувати згідно з вимогами ДСанПіН 

2.2.7.029. 

6.46. Роботи з влаштування зовнішньої скріпленої теплоізоляції будівлі повинні 

виконуватися з урахуванням вимог ГОСТ 12.1.003-83 "ССБТ. Шум. Загальні вимоги безпеки "; 

ГОСТ 12.001.004 "ССБТ. Пожежна безпека Україні. Загальні вимоги"; ГОСТ 12.1.005-88 

"ССБТ. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони "; ГОСТ 12.1.019-79, 

"ССБТ. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту ";" ГОСТ 12.1.029 

"ССБТ. Засоби і методи захисту від шуму "; ГОСТ 12.1.030-81,"ССБТ. Електробезпека. Захисне 

заземлення і занулення "; ГОСТ 12.2.003" ССБТ. Оборудование производственное. Загальні 
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вимоги безпеки "; ГОСТ 12.2.010" ССБТ. Машини ручні пневматичні. Загальні 

вимоги безпеки "; ГОСТ 12.2.011" ССБТ. Машини будівельні і дорожні. Загальні 

вимоги безпеки "; ГОСТ 12.2.013.5" ССБТ. Машини ручні електричні. Приватні вимоги 

безпеки і методи випробувань пилок і ножівок дискових "; ГОСТ 12.2.013.6; "ССБТ. |Машини 

ручні електричні. Конкретні вимоги безпеки і методи випробувань молотків і перфораторів"; 

ГОСТ 12.2.013.0-91; "ССБТ. Машини ручні електричні. Загальні вимоги безпеки і методи 

випробувань "; ГОСТ 12.2.030" ССБТ, Машини ручні. Шумові характеристики. Норми. Методи 

контролю "; ГОСТ 12.2.033; "ССБТ. Робочі місця при виконанні робіт стоячи. Загальні 

ергономічні вимоги "; ГОСТ 12.2.062; "ССБТ.Обладнання виробниче. Огородження захисні "; 

ГОСТ 12.2.071; "ССБТ. Крани вантажопідйомні. Крани контейнерні "; ГОСТ 12.3.009; "ССБТ. 

Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки "; ГОСТ 12.3.033; "ССБТ. 

Будівельні машини. Загальні вимоги безпеки при експлуатації "; ГОСТ 12.3.038; "ССБТ. 

Будівництво. роботи по теплової ізоляції обладнання і трубопроводів. Вимоги безпеки "; ГОСТ 

12.4.011; "ССБТ. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація"; ГОСТ 12.4.026; 

"ССБТ. Кольори сигнальні і знаки безпеки"; ГОСТ 12.4.059 "ССБТ. Будівництво. Огородження 

запобіжні інвентарні. Загальні технічні умови "; СНиП ІІІ-4" Техніка безпеки в будівництві ". 

6.47. Небезпеки, які можуть виникнути при виконанні робіт по влаштуванню теплозахисту і 

обробці фасаду: 

Механічні травми при: 

- Порушенні правил виконання навантажувальних-розвантажувальних робіт; - Неправильному 

монтажі та експлуатації лісів, настилів на риштуваннях, трапів і містків;  

- Неправильному і нерівномірному розподілі навантажень на настилах лісів; 

- Дотику до неогороджених рухомих і обертових частин машин і механізмів; 

- Невикористання або неправильному використанні засобів захисту від травм; 

- Наявності шорсткості і гострих кромок у використовуваних інструментів; 

Електротравми при: 

- дотику до неізольованих електропроводів, металевих неструмоведучих частин 

обладнання, які опинилися під напругою через відсутність заземлення чи занулення, а також 

через порушення ізоляції проводів; 

Гострі та хронічні професійні захворювання, що виникають у робітників внаслідок 

загазованості, запиленості повітря робочої зони, розсипи сухих сумішей, невикористання 

засобів індивідуального захисту. 

6.48. До початку робіт слід: 

- Визначити місця складування та зберігання матеріалів, обладнання, інструменту на 

будівельному майданчику; 

- Встановити будівельні інвентарні риштування; для запобігання падіння з риштувань 

інструментів, матеріалів, відходів встановити огорожі відповідно до вимог ГОСТ 12.4.059; 

драбини для підйому робітників захистити перилами;  

- Визначити місця установки підйомних механізмів і встановити підйомні механізми; |  

- Входи в будівлю зверху захистити навісом шириною, що перевищує ширину входу з 

вильотом не менше 2 метрів від стіни будівлі; 

- Забезпечити чергове освітлення будівельного майданчика; 

- Забезпечити об'єкт питною та технологічної водою; 

- Встановити знаки безпеки в місцях, які становлять небезпеку в процесі переміщення людей; 

- Обладнати місця відпочинку робітників; 

- Перевірити ліса на рівномірне розподілення навантаження - 200 кг/м²; горизонтальні 

елементи лісів перевірити зосередженим вантажем 130 кг; перила перевірити зосередженим 

навантаженням 70 кг; 

- Перевірити зазор між стіною і робочим настилом (повинен бути не більше 150 мм); 

- Обладнати дільниці з підготовки матеріалів (розпилювання плит утеплювача; приготування 

робочого складу з сухої суміші); 
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- Забезпечити всіх працюючих індивідуальними засобами захисту; пересувні розчинозмішувачі 

міцно закріпити шляхом установки на ходові колеса колодок на болтах; 

- Розчинозмішувачі підключити до спеціально обладнаного щитка, що має штепсельну розетку 

і запобіжник з плавкими вставками, розрахованими на струм не більше 10А; корпус 

розчинозмішувача заземлити. 

6.49. Перед початком робіт на об'єкті з робітниками повинен бути проведений інструктаж про 

засоби та способи роботи, які забезпечують дотримання правил техніки безпеки в відповідності 

до "Типового положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівніків з питань 

охорони праці ". 

6.50. Перед початком робіт перевіряється: 

- Надійність встановлених лісів; 

- Правильність розподілу навантаження на настилах лісів; стан підйомних механізмів, кабелів, 

шлангів; 

- Робота обладнання на холостому ходу; 

- Наявність і стан засобів індивідуального захисту. 

6.51. Каркаси лісів повинні бути стійкі, міцно прикріплені до стіни і мати надійну опору. Кінці 

настилів повинні розташовуватися на опорах. Зазор між дошками настилів допускається не 

більше 10 мм. Товщина дощок повинна бути не менше 50 мм. Неприпустимо розташування 

стиків настилу і дощок між опорами. Бортова дошка повинна бути висотою не менше 150 мм 

від рівня настилу. На настилах, перилах сходів не повинно бути виступаючих цвяхів і скоб. 

Настили повинні бути очищені від сміття. Сходи, трапи і містки повинні бути обладнані 

пристроями для закріплення запобіжних поясів. Максимальний прогин 

настилу від навантаження на настилі не повинен перевищувати 0,02 м. 

6.52. Підйомні механізми, використовуване устаткування повинно бути в справному 

стані. Робота на несправному обладнанні забороняється. Обладнання має бути забезпечено 

необхідними засобами безпеки. Представляють небезпеку рухомі частини обладнання які  

повинні бути огороджені або забезпечені засобами захисту, за винятком частин, огородження 

яких не допускається їх конструкцією і умовами роботи. Корпуси всіх механізмів, ручних 

машин повинні бути заземлені. Місця з'єднань кабелів повинні бути ізольовані. 

6.53. У процесі виконання робіт слід: 

Щоденно перевіряти справність машин і механізмів; стан проводів, що підводять струм; 

Виявивши на корпусі напругу- негайно припинити роботу; відключити живлення і здати 

машину в ремонт; 

- При перервах у роботі або припинення подачі електроенергії машина повинна бути 

відключена від мережі; 

- Під час роботи з машинами, з електро- і пневмоінструментом стежити за станом ізоляції 

кабелю, відсутністю різких перегинів шлангів, освітою петель, попаданням  кабелю і шланга 

під колеса: 

- Чистити барабани змішувачів, попередньо зупинивши двигун приводу; підключення 

(відключення) допоміжного обладнання (знижувальних трансформаторів, перетворювачів 

частоти струму, захисно-вимикальних пристроїв), а також несправностей у них повинні 

проводитися тільки черговим електромонтером; 

- Робочі склади для виконання штукатурних робіт, приклеювання плит утеплювача і для 

виконання фарбувальних робіт слід готувати централізовано, використовуючи для цього 

приміщення, обладнані вентиляцією; система вентиляції повинна забезпечувати утримання 

шкідливих речовин у повітрі робочої зони менше гранично допустимої концентрації пилу при 

максимальної продуктивності праці; 

- Згідно з ГОСТ 12.1.005 гранично-допустима концентрація ГДК пилу для сухих сумішей 

становить 2 мг/м³ повітря. В тому випадку, якщо за умовами робіт в повітрі робочої зони 

вміст шкідливих речовин більше ГДК, то роботи ведуться під наглядом майстра з 

використанням засобів індивідуального захисту; при цьому слід пам'ятати, що робота в 



ТОВ «СБС-ІНВЕСТ» 

Технологічна карта на влаштування  фасадної 

теплоізоляції пінополістирольними  плитами 

сторінка 

      42 

 

 

 

респіраторі може тривати в середньому не більше 0,5 год, після чого слідує перерва на 10-15 

хв. або перехід на іншу роботу (без респіратора). Для зниження запиленості повітря 

робочої зони видаляти сміття та розсипи сипучих матеріалів слід по похилих закритим 

спускним жолобам в приймальний бункер; при цьому сміття необхідно зволожити перед 

спуском по жолобу; 

- Відходи матеріалів, використовуваних при виконанні робіт по теплозахисту і обробці фасадів, 

необхідно збирати в контейнерах, а потім видаляти по спускним жолобам. Випадкові втрати 

матеріалів, відходи та тару утилізують відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.7.029 

- Перед прийомом їжі і після закінчення робіт слід ретельно мити руки щіткою і 

милом в теплій воді; 

- На робочому місці зберігати матеріали слід в кількостях, що не перевищують змінної 

потреби; 
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Використані нормативні посилання. 

     У цій технологічній картіі є посилання на такі нормативні документи: 

 ДБН А.3.1-5-96 Організація будівельного виробництва ДБН В. 1.1-7-2002 Пожежна безпека 

об'єктів будівництва 

 

ДБН В. 1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. 

Навантаження і впливи. Норми проектування 

 

ДБН В. 1.2-11:2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні 

вимоги до будівель та споруд. Економія енергії 

 

ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань 

при¬родних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні 

 

ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань 

природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та 

об'єктів будівництва 

 

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.2.2-10-2001 Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я 

 

ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення 

 

ДБН В.2.6-22-2001 Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей ДБН 

В.2.6-31-2006 Теплова ізоляція будівель 

 

ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною 

теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації 

 

ДБН Г. 1-4-95 Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, 

конструк¬цій і устаткування в будівництві 

 

ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні 

вимоги ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації 

продукції ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови 

 

ДСТУ Б В.2.6-34:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною 

теплоізоляцією. Класифікація і загальні вимоги 

 

ДСТУ Б В.2.7-38-95 (ГОСТ 17177-94) Будівельні матеріали. Матеріали і вироби будівельні 

теплоізоляційні. Методи випробувань 

 

ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006 Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні 

технічні умови 

 

ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Будівельні матеріали. Профілі полівінілхлоридні для огороджувальних 

будівельних конструкцій. Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.6-36:2008 
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ДСТУ Б В.2.7-158 (ISO 11600:2002, MOD) Матеріали герметизуючі полімерні. Класифікація. 

Загальні технічні вимоги 

 

ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання 

фільтрувальні. Загальні технічні вимоги 

 

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови 

 

ДСТУ ISO 6309:2007 (ISO 6309:1987, IDT) Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та 

колір ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та 

інфразвуку ДСанПІН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими 

відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення 

 

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від 

забруднення хімічними та біологічними речовинами 

 

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми 

належності вогнегасників 

 

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги 

безпеки) 

 

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-технические требования к воздуху рабочей зоны 

(ССБП. Загальні санітарно - технічні вимоги до повітря робочої зони) 

 

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности 

(ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги безпеки) 

 

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов 

защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту) 

 

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. 

Електробезпека. Захисне заземлення, занулення) 

 

ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок (ССБП. 

Будівництво. Норми освітлення будівельних майданчиків) 

 

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи 

визна¬чення шуму на робочих місцях) 

 

ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и 

методы испытания (ССБП. Машини ручні електричні. Загальні вимоги безпеки і методи 

випро¬бування) 

 

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности 

(ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки) 

ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования 

безопасности (ССБП. Процеси переміщення вантажів на підприємствах. Загальні вимоги 

безпеки) 
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ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. 

Техни¬ческие условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні 

умови) 

 

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри 

захисні. Загальні технічні умови) 

 

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи 

вен¬тиляційні. Загальні вимоги) 

 

ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия (ССБП. 

Будівництво. Каски будівельні. Технічні умови) 

 

ГОСТ 12.4.089-86 ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические 

усло¬вия (ССБП. Будівництво. Пояси запобіжні. Загальні технічні умови) 

 

ГОСТ 12.4.107-82 ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические условия 

(ССБП. Будівництво. Канати страхувальні. Загальні технічні умови) 

 

ГОСТ 12.4.137-2001 ССБТ. Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, 

нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия 

з ДСТУ Б В.2.6-36:2008 (ССБП. Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти, 

нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу. Технічні умови) 

 

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха 

населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря 

населених пунктів)  

 

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов 

вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила 

встаовлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)  

 

ГОСТ 112-78 Термометри метеорологічні скляні. Технічні умови 

 

ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. 

Технічні умови) 

 

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. 

Гігієнічні вимоги і контроль за якістю) 

 

ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Технические условия (Косинці перевірочні 90°. 

Технічні умови) 

 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных 

климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в 

части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні 

вироби. Випробування для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, 

зберігання і транспортування в частині дії кліматичних факторів навколишнього середовища) 

 

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические 

условия (Ваги лабораторні загального призначення та зразкові. Загальні технічні умови) 
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ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль 

продукції. Основні положення) 

 

ГОСТ 25932-83 Влагомеры-плотномеры радиоизотопные переносные для бетонов и грунтов. 

Общие технические условия (Вологоміри-щільноміри радіоізотопні переносні для бетонів і 

ґрунтів. Загальні технічні умови) 

 

ГОСТ 26629-85 Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества 

теплоизоляции ограждающих конструкций (Будинки і споруди. Метод тепловізійного 

контролю якості теплоізоляції огороджувальних конструкцій) 

 

ГОСТ 27574-87 Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий. Технические условия (Костюми жіночі для захисту від загальних 

виробничих забруднень та механічних впливів. Технічні умови) 

 

ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий. Технические условия (Костюми чоловічі для захисту від загальних 

виробничих забруднень та механічних впливів. Технічні умови) 

 

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы 

испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань)ДСТУ 

Б В.2.6-36:2008 

 

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий (Внутрішній водопровід і 

каналізація будинків) 

 

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція і конди- 

ціонування) 

 

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия (Ізоляційні та оздоблювальні 

покриття) 

 

СНиП ІІІ-4-80 Техника безопасности в строительстве (Техніка безпеки в будівництві) 

ПУЭ-86 Правила устройства электроустановок (Правила улаштування електроустановок) 

 

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения 

(Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення) 

 

МУ 4436-87 Гравиметрическое определение пыли в воздухе рабочей зоны и в системах 

вентиляционных установок (Гравіметричне визначення пилу в повітрі робочої зони і в 

системах вентиляційних установок) 

 

МУ 4565-88 Методические указания по газохроматографическому определению винилацетата, 

этилацетата, пропилацетата, бутилацетата, ацетата в воздухе рабочей зоны (Методичні вказівки 

із газохроматографічного визначення вінілацетату, етилацетату, пропілацетату, бутилацетату в 

повітрі робочої зони) 

 

Положення про архітектурно-технічний паспорт об'єкта архітектури (наказ Держбуду України 

від 09.09.1999 р. № 220) 


	Малюнок 6. Влаштування теплоізоляції підвіконня

