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«Норми з проектування та влаштування гідроізоляції тунелів
метрополітенів, що споруджуються відкритим способом», СНиП
3.04.01-87 «Ізоляційні й оздоблювальні покриття», ДБН А.2.2-2-2009
«Промислова безпека у будівництві», НАПБ 01-001-95 «Правила
пожежної безпеки в Україні».
2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
2.1. Гідроізоляційна мембрана - це елемент гідроізоляційної
системи, що захищає підземні конструкції від проникнення або
впливу води.
2.2. Основа під гідроізоляційну мембрану – поверхня, на яку
проводиться укладання гідроізоляційного матеріалу.
2.3. Шар підсилення – частина гідроізоляційної мембрани, яка
виконується в місцях примикання до виступаючих частин та
перегинів поверхні конструкцій фундаменту для збільшення
надійності та герметичності гідроізоляційного покриття.
3. КОНСТРУКТИВНЕ РІШЕННЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ
3.1. Використовуючи високі гідроізоляційні і технологічні
властивості матеріалів Safety є можливість значно підвищити
надійність, герметичність і довговічність гідроізоляцій підземних
конструкцій промислових і цивільних будинків при значному
спрощенні процесу влаштування гідроізоляції.
3.2. У конструктивному рішенні гідроізоляції підвищеної
надійності будівельних конструкцій підземної частини будівлі
прийнято застосувати гідроізоляцію замкнутого безперервного
контуру.
3.3.
Конструктивне
рішення
гідроізоляції
підземних
будівельних конструкцій до заглиблення 30 м передбачено з двох
шарів матеріалу Safety загальною товщиною 8 мм, з напуском
полотнищ не менше 100 мм.
3.4. В якості основи під гідроізоляційний килим передбачено
прогрунтовані бітумно-полімерним праймером поверхні монолітних
бетонних та залізобетонних конструкцій. В якості захисного шару

гідроізоляції передбачено укладання шиповидної мембрани
TEFOND і захисну бетонну стяжку міцністю В15.
У випадку значного надходження грунтових вод у
котлован, можливо застосування такого конструктивного
рішення улаштування основи гідроізоляції: по перезволоженому
грунту укладають дренажну мембрану з обов’язковою
герметичною склейкою напусків і потім заливають бетоном
В15.
3.5. У місцях розташування температурних швів в
конструкціях
споруди
в
гідроізоляційному
килимі
передбачають гнучкий компенсатор (вузол № 1).
3.6. Прийняте конструктивне рішення гідроізоляції
підземної частини будівлі повинне забезпечувати герметичність
по всій поверхні.
3.7. При пропуску через гідроізоляцію труб інженерних
комунікацій необхідно передбачати встановлення в підземних
огороджувальних конструкціях металевих закладних частин з
фланцями і приварення після монтажу до трубопроводів, що
пропускаються крізь стіни ущільнюючих діафрагм з
укладанням в порожнині герметизуючих композицій.
3.8. Гідроізоляцію підземних конструкцій будівель і
споруд, на яку впливають значні динамічні навантаження слід
виконувати комбінованим способом, коли нижній шар
матеріалу Safety не приклеюється суцільно до основи, а
кріпиться до основи дюбелями з кроком 700-800 мм по краю
полотнища. У цьому випадку полотнища гідроізоляційного
матеріалу склеюють тільки в місцях напусток. Інші шари
наклеюють вогнеполуменевим методом за стандартною
технологією. Комбінований спосіб влаштування гідроізоляції
також ефективний при розстелянні полотнищ групи матеріалів
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Safety по вологій але міцній основі, яку швидко висушити не
представляється можливим.
3.9. Приклади конструктивних рішень наведено в Додатку №1,
рис. 1-8 та вузлі 1, в таблиці 1.
Таблиця 1. Приклад конструктивних рішень улаштування
обклеювальної гідроізоляції
10-20
5-10
0-5
Глибина, м
20-30*
Safety
Safety
Safety
Нижній шар Safety
PLUS SBS FLEX APP PLAST
BASE APP
4 XPP
4.5 ESP
APP 3 XPP 3 XPP
Safety
PLUS SBS
4.5 EPP
Safety
Safety
Safety
Примикання Safety
PLUS SBS PLUS SBS PLAST
PLAST
4.5 ESP
4.5 ESP
APP 3 XSP APP 3 XSP
Розчин
Розчин
Розчин
Розчин
Ґрунтовка
бітума
бітума
бітума
бітума
Бітумна
Бітумна
Бітумна
Бітумна
емульсія
емульсія
емульсія
емульсія
Бетон
Бетон
Бетон
Бетон
Основа
Цементна Цементна Цементна Цементна
стяжка
стяжка
стяжка
стяжка
Примітка: * - для гідроізоляцій, що експлуатуються шляхопроводів і
автостоянок.
4. МАТЕРІАЛИ
4.1. Цією технологічною картою передбачено влаштування
гідроізоляції будівельних конструкцій підземних частин будівель і
споруд із застосуванням рулонного матеріалу Safety.
4.2. При осадкових деформаціях основ під гідроізоляцію
впливу піддається так само і матеріал гідроізоляційної
мембрани. Гідроізоляційні рулонні матеріали різною мірою здатні
сприймати ці зміни. Багато матеріалів не витримують накопичення

таких деформацій. Рулонні матеріали на основі модифікованого
бітуму витримують осадкові і температурні деформації
протягом тривалого часу. Практикою випробувані високі
гідроізоляційні властивості матеріалів групи Safety.
Рулонний гідроізоляційний матеріал групи Safety
отримують
шляхом двостороннього нанесення на заводі на
скло- або поліефірну основу бітумно-полімерного в'яжучого,
що складається з бітуму, модифікованого модифікатором та
наповнювачем СБС та АПП. В якості захисного шару
використовують полімерні плівки, трьох фракційний
базальтовий гранулят та пісок.
Залежно від виду посипання і області застосування
матеріали групи
Safety випускаються чотирьох груп
(див. таблицю). У цій технологічній карті передбачено
застосування групи Safety всіх модифікацій.
Safety
PLUS
SBS
COLOR
EBP рулонний
гідроізоляційний матеріал, що наплавляється з армуючою
основою з нетканого поліефірного полотна, товщина – 4,2 мм,
теплостійкість 100 оС, довжина рулону - 8 м.
Safety FLEX APP COLOR EBP – рулонний
гідроізоляційний матеріал, що наплавляється з армуючою
основою з нетканого поліефірного полотна, товщина – 3,7 мм,
теплостійкість 100 оС, довжина рулону - 8 м.
Safety FLEX APP 4 EPP - рулонний гідроізоляційний
матеріал, що наплавляється з армуючою основою з нетканого
поліефірного полотна, товщина – 3,2 мм, теплостійкість 100 оС,
довжина рулону - 10 м.
Safety FLEX APP 4 XPP - рулонний гідроізоляційний
матеріал, що наплавляється з армуючою основою з нетканого
скловолокна, товщина – 3,2 мм, теплостійкість 100 оС, довжина
рулону - 10 м.
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Safety PLAST APP 3 XSP - рулонний гідроізоляційний
матеріал, що наплавляється з армуючою основою з нетканого
скловолокна, товщина – 2,4 мм, теплостійкість 100 оС, довжина
рулону - 10 м.
Safety BASE APP 4 XPP - рулонний гідроізоляційний матеріал,
що наплавляється з армуючою основою з нетканого скловолокна,
товщина – 3,2 мм, теплостійкість 100 оС, довжина рулону - 10 м.
Група матеріалів Safety з полімерною плівкою застосовується
для влаштування гідроізоляції будівельних конструкцій. Основні
фізико-механічні характеристики матеріалів групи Safety та область
застосування наведені в таблиці 2 і 3.
4.3. Група гідроізоляційних матеріалів Safety має Сертифікат
відповідності № UA 1.044.0022740-14 з Доповненнями, позитивний
«Висновок
державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи»
№ 05.03.02 - 03/46415 від 18.07.2014.
4.4. Праймер бітумно-полімерний Safety застосовується для
обробки бетонних поверхонь перед укладанням гідроізоляційного
матеріалу, грунтування цементно-піщаних, бетонних та інших
поверхонь перед укладанням наплавлюваних або самоклеючих
гідроізоляційних матеріалів.
Праймер бітумно-полімерний Safety складається з розчину
нафтового бітуму, полімерів і адгезійних добавок в органічних
розчинниках. Матеріал має малий час висихання і надійно захищає
металеву поверхню від корозії перед укладанням гідроізоляційного
шару. Після укладання гідроізоляції праймер збільшує міцність
зчеплення матеріалу, що наплавляється з основою.
Основні фізико-механічні характеристики праймера бітумнополімерного Safety наведені в таблиці 2.
Таблиця 2. Основні фізико-механічні характеристики
праймера бітумно-полімерного Safety
Найменування показника
Safety
Масова частка нелетких речовин, %, в межах
Час висихання при 20 °С, хв., не більше
Умовна в'язкість, с, в межах

Гідроізоляція деформаційного шва

Рис. 1
4.5. Вирівнюючий шар виконують з дрібнозернистого
(піщаного) бетону, клас міцності на стиск не менше В15.
4.6. Захисний шар, що призначений для захисту
гідроізоляції днища від механічних пошкоджень, виконують з
дрібнозернистого (піщаного) розчину, з міцністю на стиск не
нижче М 150. Захисний шар гідроізоляції зовнішніх стін
виконують із мембрани TEFOND PLUS.
4.7. Мембрану TEFOND PLUS або геотекстиль щільністю
300 г/м² необхідно застосовувати для створення захисних шарів.
Геотекстиль - це нетканий матеріал, утворений термічно
з'єднаними, безперервними поліпропіленовими нитками,
стійкий до гниття, вологи і хімічного впливу.
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Таблиця
3.
Фізико-механічні
гідроізоляційних матеріалів Safety

властивості

рулонних

Значення для матеріалу
Найменування показника
Розривна сила при розтягуванні,
в поздовжньому / поперечному
напрямку, Н, не менше
- поліефір
- склополотно
Відносне подовження,
в поздовжньому / поперечному
напрямку, %, не менше
- поліефір
- склополотно
Температура крихкості в'яжучого,
о
С, не вище
Температура розм'якшення
в'яжучого по КиШ, оС, не нижче
Водопоглинання протягом 24 год,
% за масою, не більше
Втрата посипки, г/зразок, не
більше
Опір раздиру стрижнем цвяха,
Н / 50, не менше

Safety
PLUS

Safety
FLEX

Safety
PLAST

Safety
BASE

650/450
350/300

450/350
500/300

350/250
500/300

450/350
300/300

30/20
2/2

30/20
2/2

30/20
2/2

30/20
2/2

мінус 20

мінус 15

мінус 10

мінус 10

110

110

120

120

2

2

2

2

2

2

2

2

100

100

100

100

4.8. Мембрана системи TEFOND – це рулонний захисний
гідроізоляційний
матеріал
з
гнучкого
профільованого
поліетиленового листа. Профільована дренажна мембрана TEFOND,
зроблена з поліетилену високої щільності, з відформованими шипами
заввишки 8 мм.
Основна функція мембран TEFOND - захист гідроізоляційного
шару і організація пристінного дренажу. TEFOND має високі
міцністні характеристики, а також стійкість до хімічної агресії, до дії
плісняви і бактерій, коренів рослин і УФ -опромінення.
TEFOND PLUS. Висота шипа – 8 мм; Розмір рулону 2,07 м х
20 м. Крім того застосовується як захист гідроізоляції заглиблених
частин будівель під час засипки котловану грунтом; захисту
фундаментної плити від капілярної вологи; санація вологих стін;
заміна бетонної підготовки.

TEFOND DRAIN PLUS. Висота шипа – 8 мм; розмір
рулону – 2,07 м х 20 м. Застосування - організація дренажного
пласта поверх гідроізоляції.
TEFOND HP. Висота шипа – 8 мм; розмір рулону 2,07 м х
20 м. Застосування - захист гідроізоляції і організація
пристінного дренажу в умовах пучиністих грунтів і у разі
великої глибини закладання.
Основні фізико-механічні характеристики наведені в
табл. 4.
Таблиця 4. Характеристики захисних та дренажних
мембран системи TEFOND
Технічні дані
Довжина рулона, м
Ширина рулона, м
Товщина матеріала, мм
Товщина мембрани
(з виступами), мм
Корисна ширина рулона,
м2
Маса, кг/м2
Розривна сила при
розтягуванні, Н/5 см
Відносне подовження при
розтягуванні, %
Межа міцності при стиску,
кН/м2
Межа міцності при зсуві,
Н/см
Діапазон робочих
температур, ˚C

TEFOND

TEFOND TEFOND TEFOND
PLUS
HP
DRAIN

TEFOND
DRAIN
PLUS

20
2,07
0,65

0,7

0,9

0,65

0,65

8,5

8,5

8,5

9,5

9,5

1,98/1,89

1,89

1,89

1,98

1,89

0,6

0,67

0,85

0,74

0,78

300

350

600

300

600

25

25

25

25

25

250

300

450

250

300

4,0

4,1

4,0

4,2

4,1

Від мінус 30 до плюс 60

4.9. При розвантаженні та прийманні будівельних
матеріалів, що використовуються на об’єкті необхідно:
- перевірити стан упаковки (тари), наявність бирок
(етикеток, пакувальних листів), що дозволяють ідентифікувати
матеріал, що отримується;
Лист
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- перевірити відсутність зовнішніх пошкоджень матеріалу;
- перевірити комплектність партії будівельних матеріалів;
- при необхідності запросити у виробника паспорт якості (його
копію) на дану партію матеріалу.
4.10. Пакувальний лист із зазначенням назви матеріалу,
фізико-механічних характеристик матеріалу, заводу виробника, дати
виробництва, номера партії необхідно зберегти до закінчення
робіт з влаштування гідроізоляції.
4.11. Зберігання матеріалів групи Safety.
4.11.1.
Рулонні
бітумно-полімерні
матеріали
повинні
зберігатися у вертикальному положенні в один ряд по висоті на
піддонах або без них на відстані не менше 1 м від опалювальних
приладів.
4.11.2. Допускається зберігання піддонів з матеріалами Safety в
два ряди по висоті, при цьому вага верхніх піддонів повинна
рівномірно розподілятися на всі рулони нижнього ряду з допомогою
дерев'яних щитів або піддонів.
4.11.3.
Рулонні
бітумно-полімерні
матеріали
повинні
зберігатися в закритому приміщенні, під навісом або іншим способом
захищеними від прямого впливу сонячного випромінювання.
4.11.4. Допускається короткочасне (не більше 14 діб) зберігання
піддонів з рулонним матеріалом Safety на відкритому майданчику.
4.11.5. За погодженням з заводом-виробником допускаються
інші умови зберігання рулонних матеріалів, що забезпечують захист
від впливу вологи і сонця.
4.12. Зберігання праймера.
Зберігання піддонів з праймером повинне проводитися в один
ряд по висоті:
- праймер бітумний Safety, праймер бітумно-полімерний Safety
і герметик бітумно-полімерний Safety зберігати в сухому, захищеному
від сонячного випромінювання місці при температурі від - 20 °C до +
30 °C. Гарантійний термін зберігання - 12 місяців;

- праймер бітумний емульсійний Safety зберігати в
сухому, захищеному від сонячного випромінювання місці при
температурі не нижче 5 °C. Гарантійний термін зберігання - 6
місяців.
Матеріали для влаштування гідроізоляцій можна
замовити в офісі підприємства «ТЕГОЛА-УКРАЇНА»: 03680,
м.Київ, вул. Червонопрапорна, 34, корп. 3, тел. 501-12-18, 050383-87-13.
5. ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ВЛАШТУВАННЯ
ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ З МАТЕРІАЛІВ ГРУПИ SAFETY
5.1. До влаштування зовнішньої гідроізоляції підземних
частин будівель і споруд приступають після повного
завершення попередніх загально-будівельних робіт і виконання
наступних заходів:
1) забезпечення об'єкта необхідними гідроізоляційними
матеріалами;
2) підготовки до роботи механізмів, обладнання,
пристроїв та інструменту;
3) підведення електроенергії;
4) перевірки набору 75 % від проектної міцності
монолітних несучих залізобетонних конструкцій підземної
частини будівлі, міцності основи, міцності кріплення укосів
котловану;
5) закриття приямків і отворів у днищі тимчасовим
настилом, влаштування тимчасових огорож по периметру
ділянки влаштування гідроізоляції;
6) вжиття заходів щодо забезпечення швидкого
відведення зливових і грунтових вод, що можуть бути в
майбутньому, з поверхні ізолюючої конструкції;
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7) перевірки міцності шпунтового огородження, якщо воно є;
8)
перевірки
безвідмовної
роботи
водовідливу
(у необхідних місцях);
9) проведення інструктажу з техніки безпеки на робочому місці
і навчання робітників-гідроізоляційників робочим прийомам з
влаштування гідроізоляції з матеріалів Safety.
5.2. До влаштування гідроізоляційного килима з матеріалу
Safety поверхня повинна бути прийнята за актом і очищена від
залишків будівельного сміття, бруду і пилу.
5.3. За наявності на поверхні, що гідроізолюється окремих
нерівностей глибиною 10-15 мм їх усувають заповненням
цементними безусадковими шпаклювальними масами. Дрібні
нерівності можуть бути заплавлені бітумною мастикою.
5.4. Гідроізоляцію з двох шарів матеріалу Safety слід
влаштовувати шляхом оплавлення покривного шару наклеюваного
матеріалу полум'ям газових (пропанових) пальників.
5.5. Для спуску гідроізоляційного матеріалу в котлован при
влаштуванні гідроізоляції використовують встановлені монтажні
крани. Рулони гідроізоляційного матеріалу необхідно подавати в
контейнерах. По днищу і перекриттю гідроізоляційний матеріал
необхідно розвозити на ручних візках.
5.6. Влаштування рулонної гідроізоляції з матеріалу Safety
ведуть трьома технологічними потоками:
1-й потік - гідроізоляція днища;
2-й потік - гідроізоляція стін;
3-й потік - гідроізоляція перекриття.
Роботи з влаштування гідроізоляційної мембрани підземної
частини будівлі методом наплавлення із застосуванням рулонного
бітумно-полімерного матеріалу Safety виконує ланка в складі трьох
робітників-ізолювальників.
5.7. Роботи з улаштування гідроізоляції з рулонних матеріалів
виконують по сухим, чистим і рівним поверхням монолітних
залізобетонних підземних конструкцій (при комбінованому методі
улаштування допускається по зволоженій поверхні). Рівність

поверхні слід перевіряти при прикладанні до неї триметрової
рейки - відхилення не більше 10 мм.
5.8. До влаштування гідроізоляції днища повинне бути
виконане грунтування поверхні, що гідроізолюється, цементне
молочко з поверхні повинно бути видалено.
5.9. До початку проведення гідроізоляційних робіт
міцність на стиск бетону бетонної підготовки і монолітних
залізобетонних стін повинна бути не менше 75 % від проектної
міцності, а вологість не більше 8 %. Практичну експресперевірку вологості поверхні бетону можна провести за
допомогою чистого аркуша нещільного (промокального)
паперу. Якщо покладений лист на поверхню бетону за 2
хвилини не став мокрим - вологість бетону знаходиться в межах
до 8 %.
5.10.
В
якості
грунтовки
слід
застосовувати
праймер бітумний Safety.
Витрата грунтовки становить 0,2-0,3 л / м ² (1 л праймеру
на 4 м ² поверхні).
5.11. Праймер наноситься кистями, щітками, валиками
або за допомогою установки безповітряного напилення.
5.12. Після висихання грунтовки приступають до
влаштування гідроізоляції днища двома шарами рулонного
гідроізоляційного матеріалу, що наплавляється. Наплавлення
гідроізоляції здійснювати тільки після повного висихання шару
грунтовки (шар не дає отлипа).
5.13. По погрунтованій бетонній поверхні укладають
перший нижній шар багатошарової гідроізоляції методом
наплавлення покривного шару рулонного гідроізоляційного
матеріалу.
5.14.
Без
примірки
наклеювати
полотнища
гідроізоляційного матеріалу на ізольовану поверхню не
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дозволяється.
5.15. Після розкочування рулону на поверхні днища, його
примірки з ретельною перевіркою дотримання необхідної напустки
полотнищ - 10 см, послідовно скачують у рулон одну половину
полотнища, повільно приварюють середину рулону пальником до
основи (таким чином фіксують розташування полотнища), а потім
скачують другу половину і виконують приклеювання другої
половини полотнища газовим пальником (рис. 2).
Не дотримання правила попереднього розкочування з
приміркою призводить до порушення величини напусток
наклеєних полотнищ.
5.16. Приклейку рулонного гідроізоляційного матеріалу Safety
виконують в процесі оплавлення нижньої сторони рулону полум'ям
газового пальника з одночасним підігрівом поверхні приклеювання
розгортаючи при цьому рулон і притискаючи його до основи.
5.17. Факел пальника не повинен коптити, бути без відривів по
контуру пальника і рівномірним по всій ширині зони нагріву.
5.18. Нагрівання виконують плавними рухами газового
пальника, забезпечуючи рівномірний і достатній прогрів рулонного
матеріалу і поверхні основи для суцільного приклеювання
гідроізоляційного матеріалу до основи. Доброю практикою є рух
пальника літерою «Г» з додатковим нагріванням тієї області
матеріалу, яка йде внапуск.
5.19. Неприпустимий перегрів гідроізоляційного матеріалу.
Його ознаками є:
- кипіння і рясне розтікання бітумно-полімерного в'яжучого;
- сильне димлення і загоряння в'яжучого;
- «рябь» на поверхні перегрітого гідроізоляційного матеріалу,
що не розгладжується після охолодження полотнища.
У разі перепалу дефектну ділянку гідроізоляції необхідно
переклеїти.

5.20. У разі утворення при наклейці матеріалу Safety
повітряного міхура його слід видалити в наступному порядку:
- у дефектному місці роблять хрестоподібний розріз;
- відгинають кінці матеріалу;
- полум'ям пальника прогрівають поверхню, що
ізолюється і поверхню відігнутих кінців матеріалу;
- ретельно притискають шпателем полотна стороною, що
оплавлена до основи;
- наклеюють додаткове гідроізоляційне полотно, з
перекриттям надрізів не менше ніж на 20 см.
5.21. Наклеєні полотнища повинні бути в обов'язковому
порядку прикатані до ізольованої поверхні валиками, рухи яких
повинні бути від осі рулону по діагоналі до його країв. Особливо
ретельно повинні бути прикатані кромки полотнища
гідроізоляційного
матеріалу.
При
цьому
робітникгідроізолювальник регулює зусилля прикатування кромки
таким чином, щоб обов'язково з'явився валик розігрітого
бітумного в'яжучого. Ознакою
правильного
прогріву і
прикатування матеріалу
при
наклейці
є
наявність
невеликого
валика бітумного в'яжучого, що випливає з-під
кромки рулонного матеріалу на ширину 5-7 мм.
5.22. Кромка напустки наклеєного полотнища, що не
охолола повинна бути прошпакльована розігрітим вузьким
шпателем. При шпаклюванні кромки наклеєного полотнища ні
в якому разі не повинно бути пошкоджено раніше наклеєне
полотнище гідроізоляційного матеріалу. Повторний розігрів за
допомогою газового пальника кромки, що остигла полотнища
заборонений.
5.23. Рулонний гідроізоляційний матеріал слід укладати з
напусткою полотнищ по ширині 100 мм, по довжині - 150 мм
(див. Рис. 2).
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Рис. 2
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5.24. Наклеєні полотнища гідроізоляційного матеріалу не
повинні мати складок, зморшок, міхурів, хвилястості.
5.25. Після завершення наклейки першого шару гідроізоляції
та здачі його представнику технагляду з складанням акта на
закриття прихованих робіт, приступають до наклейки другого шару
гідроізоляційного килима.
5.26. Стиковка полотнищ у довжину першого і другого шару
не повинні збігатися в перетині, а повинні бути укладені у
розбіг з мінімальною відстанню 300 мм.
5.27. Кінці полотнищ, які повинні бути в майбутньому заведені
на стіни, слід скрутити в рулони і укласти на дерев'яні щити.
Повинні бути вжиті заходи для їх збереження при проведенні
будівельно-монтажних робіт.
5.28. На вертикальних поверхнях (стінах) полотна
гідроізоляційного матеріалу
слід оплавляти одним або двома
пальниками з переміщенням і наклейкою рулону знизу вгору за
допомогою встановленої на перекритті лебідки з траверсної
підвіскою, стрижень якої вставляється в трубчастий сердечник
рулону Safety. Роботу необхідно виконувати з риштовання.
5.29. Матеріал приклеюють до стіни так само, як і до
горизонтальної поверхні з ретельним притисненням всій поверхні
полотна.
5.30. При виконанні гідроізоляційних робіт слід вжити заходів
обережності проти попадання на гідроізоляцію масла, бензину,
дизельного палива й інших розчинників. У разі проливання
зазначених матеріалів пошкоджену ділянку вирізають і ставлять
латку.
5.31. Неприпустимий нагрів гідроізоляційного шару на
вертикальній поверхні вище 50 °С. Під час багатоденних
технологічних перерв рекомендується захищати гідроізоляційний
шар, що виконаний на вертикальних поверхнях закриваючи його
світловідбиваючими плівками.

5.32. За наявності температурного шва в днищі в
гідроізоляційному шарі виконують гнучкий компенсатор з
рулонного гідроізоляційного матеріалу.
5.33. У температурні шви в стінах і днище підземних
будівельних конструкцій, розташованих на глибині 10 м і
більше, можливо додатково укладати при бетонуванні гумові
пустотілі компенсатори-гідрошпонки. Фіксування їх виконують
епоксидним клеєм.
5.34.
Складувати
збірні
залізобетонні
елементи,
матеріали, а також ходити по наклеєному гідроізоляційному
килиму не дозволяється. Газові балони повинні бути розміщені
за межами ділянки, що ізолюється, а при неможливості такого
видалення - на переносному гумовому килимку розміром 1х1 м.
5.35. Потреба в обладнанні та інструменті наведена в
таблиці 5.
5.36. Приклад калькуляції трудових витрат наведено в
таблиці 6.
5.37. Приклад графіка виконання робіт на улаштування
рулонної гідроізоляції Safety наведено на листі 15.
6. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ. ЗДАЧА І ПРИЙМАННЯ РОБІТ.
6.1. Щоб виконати рулонну гідроізоляцію з матеріалу
Safety з високою якістю, необхідно:
- дотримуватися вимог з укладання гідроізоляційного
матеріалу;
- правильно зберігати на приоб'єктному складі рулонні
гідроізоляційні матеріали, не допускаючи зминання і
пошкоджень, взимку рулони зберігати в тепляках не менше 24
годин;
- організувати виконання наступних монтажних
і бетонних робіт таким чином, щоб не пошкоджувати вже
Лист
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виконану гідроізоляцію;
- акуратно зварювати полотнища гідроізоляції, забезпечуючи
нормативну напустку і суцільність шва склейки.
6.2. Приймання гідроізоляційних робіт виконують як в процесі
виконання окремих елементів і вузлів, так і після їх закінчення при
пред'явленні замовнику всій площі.
6.3. Важливим при влаштуванні гідроізоляції є контроль якості
зварювання полотнищ. При цьому контроль здійснюється такими
методами:
- візуально в процесі нагріву і склейки полотнищ
визначають відсутність непроварених мікроділянок, відсутність
складок,
відсутність термічного
руйнування матеріалу при
зварюванні;
- перевірка суцільності зварювання за допомогою екстрактора
- тонкого (чистого) вузького шпателя.
6.4. У тих випадках, коли склеєні полотнища не витримали
перевірку, слід провести ремонт виявлених дефектних ділянок і
повторно провести огляд.
6.5. У процесі виробництва робіт встановлюється постійний
контроль за дотриманням технології виконання окремих етапів
робіт.
6.6. На об'єкті заводиться «Журнал виробництва робіт», в
якому щодня фіксуються:
- дата виконання робіт;
- умови виконання робіт на окремих захватках;
- результати систематичного контролю за якістю робіт.
6.7. Якість улаштування окремих шарів гідроізоляції
встановлюється шляхом огляду їх поверхні з складанням акта на
закриття прихованих робіт після кожного шару. Міцність зчеплення
гідроізоляційного килима з основою повинна бути не менше
0,1 МПа, тобто при контрольному розриві склеєних шарів рулонної
гідроізоляції розрив повинен йти по матеріалу, а не по шву
склеювання.

6.8. Виявлені при огляді шарів дефекти або відхилення
від проекту повинні бути виправлені до початку робіт з
укладання верхніх шарів гідроізоляції.
6.9. Схема операційного контролю якості влаштування
гідроізоляції з рулонного матеріалу Safety
наведена
в
таблиці 5.
Таблиця 5. ПОТРЕБА В ОБЛАДНАННІ, ПРИСТРОЯХ
ТА ІНСТРУМЕНТІ
Од.
вим.

Найменування
1. Збірно-розбірні склади

шт.

2. Газові пальники
4. Візок для транспортування
гідроізоляційних рулонів
5. Метр сталевий

шт.

6. Сталева лінійка
7. Ручна електрична ударна
електродриль
8. Шаблон
9. Ніж для різання мембрани і
геотекстилю
10. Маска для захисту обличчя
та очей
11. Ручний гумовий
притискний ролик
12. Молоток
13. Ножиці
14. Мітла
15. Крейда розміточна

Кіль Характер
кість истика
Площа
1
120 м2
2

шт.

1

шт.

2

шт.

2

шт.

2

шт.

1

шт.

2

шт.

3

шт.

2

шт.
шт.
шт.
комп
лект

2
2
2

Довжина
1м
Напруга
220 В

1
Лист
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7. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
7.1. Роботи з влаштування гідроізоляції підземних будівельних
конструкцій із застосуванням сучасних рулонних гідроізоляційних
матеріалів Safety слід виконувати з дотриманням вимог СНиП Ш-480 "Техніка безпеки в будівництві", НАПБ 01-001-95 «Правила
пожежної безпеки в Україні», ГОСТ 12.3.040-86, ГОСТ 12.2.037-78.
7.2. До виконання робіт з влаштування гідроізоляції
допускаються робітники не молодше 21 року, які пройшли медичний
огляд, навчені безпечним методам праці і мають посвідчення.
7.3. Особи, які страждають шкірними і хронічними
захворюваннями верхніх дихальних шляхів або слизових оболонок
очей до роботи з рулонною гідроізоляцією не допускаються.
7.4. До початку виконання робіт кожен робітник повинен
пройти вступний інструктаж з техніки безпеки, а також виробничий
інструктаж безпосередньо на робочому місці.
7.5. Гідроізолювальники повинні бути забезпечені спецодягом,
спецвзуттям та засобами індивідуального захисту (брюки брезентові,
куртка бавовняна, рукавиці, черевики шкіряні, наколінники
брезентові, окуляри, респіратор).
7.6. Забороняється проводити роботи з влаштування
гідроізоляції під час ожеледиці, густого туману, вітру зі швидкістю
15 м/с і більше.
7.7. Допуск робітників на будівельні конструкції підземних
споруд дозволяється тільки після огляду майстром спільно з
бригадиром справності і цілісності несучих конструкцій покриття та
огородження.
7.8. При проведенні зварювання рулонів гідроізоляції в
закритих підземних приміщеннях необхідно підключити витяжну
вентиляцію.
7.9. Місце виконання робіт повинно бути забезпечене такими
засобами пожежогасіння та медичної допомоги:
- вогнегасник з розрахунку на 500 м² гідроізоляції не менше 2 шт.
- ящик з піском ємністю 0,5 м³ - 1 шт.

- лопата - 2 шт.
- азбестове полотно - 3 м²
- аптечка з набором медикаментів - 1 шт.
7.10. При сильних опіках бітумом слід виконати наступні
правила:
- охолодити бітум водою для того щоб запобігти глибоке
ураження тканин;
- не можна видаляти бітум з обпаленої ділянки, необхідно
якомога швидше надати кваліфіковану медичну допомогу;
- бітум на післяопікових міхурах видаляється разом з
шкірою одночасно з первісним промиванням і видаленням
відмерлих тканин;
- бітум, що знаходиться на шкірі, що не відшарувалася не
видаляється, обробка проводиться вазеліном або препаратом на
тваринних жирах, аналогічних вазеліну;
- після видалення бітуму проводиться звичайне лікування
опіку;
- використання розчинників для видалення бітуму не
допускається, оскільки вони можуть посилити ураження
тканин.
7.11. Безпека забезпечується дотриманням нормативної
технологічної
послідовність
операцій,
правильним
використанням технологічного обладнання, улаштуванням
огороджень, дотриманням правил зберігання газоподібного
палива та поводження з ним.
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СХЕМА ОПЕРАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ УЛАШТУВАННЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ

До влаштування
гідроізоляції

Візуально

Візуально

До влаштування гідроізоляції

Улашту
вання
захисно
го шару

Суцільність
захисного шару

Суцільність
наклейки 2 шару

Суцільність
наклейки 1 шару

Улаштування
гідроізоляції

Температура
розігріву

Покриття
нейтралізатором
металевих
закладних

Закладення ділянок
ослабленого бетону

Закладення ям,
западин

протікань

Закладення активних

Ремонт і посилення
поверхні

Наявність
оброблення
деформаційних швів

Відсутність
грибка і висолів

Відсутність
масляних, жирових
плям

Візуа
льно

Ннабір
міцності
конструкції

Відбір
проб

Чистота поверхні

Готовність поверхні
конструкції

Підготовка
гідроізоляційних
матеріалів

Цілісність
герметичної
упаковки

Спосіб
контролю
(що
контролюва
ти)
Час
контролю
(коли
контролюва
ти)
Які роботи
відносяться
до
прихованих

Майстер будівельної організації

Відповідність
паспортним даним

Хто
контролює
Операції, що
підлягають
контролю

Візуально

До влаштування
гідроізоляції

+

+

+

+

+

+

+

Лист
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Таблиця 6. ПРИКЛАД КАЛЬКУЛЯЦІЇ ВИТРАТ ПРАЦІ НА УЛАШТУВАННЯ 1000 м2 ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ
ПІДЗЕМНОЇ ЧАСТИНИ БУДІВЛІ

Найменування операцій
1. Гідроізоляція підлоги – 250 м2
1.1. Улаштування двошарової грунтовки
1.2. Улаштування рулонної гідроізоляції
Safety - 8 мм
1.3. Улаштування захисного шару з
цементно-піщаного розчину
2. Гідроізоляція стін – 500 м2
2.1. Улаштування двошарової грунтовки
2.2. Улаштування рулонної гідроізоляції
Safety – 5,1 мм та захисного шару з
мембрани TEFOND
3. Гідроізоляція покриття – 250 м2
3.1. Улаштування двошарової грунтовки
праймер бітумний Safety
3.2. Улаштування рулонної гідроізоляції
Safety - 8 мм
3.3. Улаштування захисного шару з
мембрани TEFOND

Одиниця
вимірювання

Об´єм робіт по
технологічній
карті

100 м2

2,5

Е 11-37, п. 1

3,43 х 2 = 6,86

17,15

100 м2

2,5

Е 7-2, п. 1

4,8 х 2 = 9,6

24,00

100 м2

2,5

Е 7-15, п. 6

15,64

39,1

100 м2

5,0

Е 11-37, п. 1

3,43 х 2 = 6,86

34,30

100 м2

5,0

Е 7-2, п. 1

4,8 х 2 = 9,6

48,00

100 м2

2,5

Е 11-37, п. 1

3,43 х 2 = 6,86

17,15

100 м2

2,5

Е 7-2, п. 1

4,8 х 2 = 9,6

24,00

100 м2

2,5

Е 8-1-31, п. 3,
К = 0,5

8,2 х 0,5 = 4,1

10,25

Обгрунтування
норм

Нормативні витрати на Витрати праці
одиницю, люд.-год.
на весь об´єм,
люд.-год.

Всього

213,95 люд.-год

Лист
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ПРИКЛАД ГРАФІКА ВИКОНАННЯ РОБІТ НА УЛАШТУВАННЯ 1000 м2 ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ

Конструк
ція

Найменування робіт

Підлога

1. Улаштування двошарової грунтовки

Стіни

2. Улаштування рулонної гідроізоляції
Safety - 8 мм
3. Улаштування захисного шару з
цементно-піщаного розчину
4. Улаштування двошарової грунтовки

5. Улаштування рулонної гідроізоляції
Safety - 5,1 мм та захисного шару з
мембрани TEFOND
Покриття 6. Улаштування двошарової грунтовки
7. Улаштування рулонної гідроізоляції
Safety - 8 мм
8. Улаштування захисного шару з
мембрани TEFOND

ВСЬОГО:

Витрати
праці на
1000 м2
гідроізо
ляції

Склад ланки
3 чол.

Тривалість,
зміни
Планова
Прийнята

17,15

Гідроізоляційник IV р.
Гідроізоляційник II р.
Гідроізоляційник III р.

0,71
0,5

Гідроізоляційник IV р.
Гідроізоляційник II р.
Гідроізоляційник III р.
Гідроізоляційник IV р.
Гідроізоляційник II р.
Гідроізоляційник III р.
Гідроізоляційник IV р.
Гідроізоляційник II р.
Гідроізоляційник III р.
Гідроізоляційник IV р.
Гідроізоляційник II р.
Гідроізоляційник III р.

1,0
1,0
1,63
2,0
1,43
1,5
2,0
2,0

Гідроізоляційник IV р.
Гідроізоляційник II р.
Гідроізоляційник III р.
Гідроізоляційник IV р.
Гідроізоляційник II р.
Гідроізоляційник III р.
Гідроізоляційник IV р.
Гідроізоляційник II р.
Гідроізоляційник III р.

0,71
0,5
1,0
1,0
0,43
0,5

24,00
39,1
34,30
48,00

17,15

24,00
10,25

Зміни
2

4

6

8

9

213,95 Ланка з 3 чоловік 8,91
9,0 змін
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ДОДАТОК № 1
до Технологічної карти 579.00.000 ТК

ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ПІДЗЕМНИХ СПОРУД
ВІД НАПОРУ ГРУНТОВИХ ВОД

ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ПІДЗЕМНИХ КОНСТРУКЦІЙ
ПРИ НАЯВНОСТІ ГРУНТОВОЇ ВОДИ

Рис. 1.2
Рис. 1.1
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Додаток № 1 до 579.00.000 ТК
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ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ПІДВАЛІВ ВІД ГРУНТОВОЇ
КАПІЛЯРНОЇ ВОЛОГИ

ЗАХИСТ БІТУМНО-ПОЛІМЕРНОЇ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ
ПІДВАЛІВ ВІД МЕХАНІЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ

Рис. 1.4
Рис. 1.3
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Додаток № 1 до 579.00.000 ТК

2

ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ПІДВАЛІВ ВІД
НАПОРУ ГРУНТОВОЇ ВОДИ

ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ УТЕПЛЕНОЇ СТІНИ

Рис. 1.6
Рис. 1.5
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Додаток № 1 до 579.00.000 ТК
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ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ТА ДРЕНАЖ СТІНИ ФУНДАМЕНТУ
ПРИ НАЯВНОСТІ ГРУНТОВОЇ ВОДИ

ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ТА ДРЕНАЖ ПІДПІРНИХ СТІН

Рис. 1.8

Рис. 1.7
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ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ВОДОЗБІРНИКІВ ТА КАНАЛІВ ПРИ
НАЯВНОСТІ ГРУНТОВИХ ВОД

Рис. 1.9
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