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Покриття нещільного типу
Покриття нещільного типу для водяної пари
— покриття без підшивання дошками, а лише з 
вітрозахисною ізоляцією (мембраною) з паро про-
никністю понад 800 гр/м2/добу. Вентилювання 
відбувається через щілину між вітроізоляцією  і 
покриттям даху.

Покриття щільного типу
Покриття щільного типу для водяної пари 
— покриття з підшиванням дошками і руберойдом 
або вітроізоляційною плівкою з паропроникністю 
до 800 гр/м2/добу. Використовуємо натягнуті між 
кроквами мотузки над утеплювачем, щоб уникнути 
закупорки вентиляційної щілини для припливу і 
витягу повітря (відтік пари).

Покриття по латах
 

Контрлата
 

Руберойд по дошках або 
вітрозахисна ізоляція з 
паропроникністю до 800 гр/м2/добу 
 

Вентильована щілина 3-5 см
 

                                     товщ. 25 см
або        ,
або
 

Пароізоляційна плівка (при необхідності)
 

Гіпсокартонні плити, вагонка

Покриття по латах
 

Контрлата
 

Вітрозахисна ізоляція 
(завжди як мембрана) 
з паропроникністю понад 800гр/м2/добу
 

                                     товщ. 22 см 
або                              ,
або  
 

Пароізоляційна плівка (при необхідності) 
 

Гіпсокартонні плити, вагонка

ROCKSLAB

ROCKROLL
EPIROCK  ROCKSLAB

ROCKROLL
EPIROCK  

ЗАВЖДИ ВИКОНУЄМО:
— вентиляційну щілину між вітроізоляцією 
(мембраною) і покриттям даху (товщ. 2-3 см)

ТОВЩИНА ШАРІВ ІЗОЛЯЦІЇ:
I шар — товщина першого шару ізоляції не має 
бути більше висоти крокви (бажано на 1-2 см 
менше), щоб уникнути витискування вітроізоляції у 
напрямі покриття.
II шар — товщина шару ізоляції під кроквами 
дорівнює різниці між загальною товщиною 
енергозберігаємого утеплення мансарди та 
прийнятою товщиною першого шару.

ЗАВЖДИ ВИКОНУЄМО:
— вентиляційну щілину над утеплювачем 3-5 см; 
— натягнуті між кроквами мотузки нижче за 
підшивання з дощок (над утеплювачем), щоб уник-
нути закупорки вентиляційної щілини ізоляцією;
— приплив повітря.

ТОВЩИНА ШАРІВ ІЗОЛЯЦІЇ:
I шар — над першим шаром ізоляції має бути 
обов'язково вентиляційна щілина 3-5 см.
II шар — товщина шару ізоляції під кроквами 
дорівнює різниці між загальною товщиною 
енергозберігаємого утеплення мансарди та прий-
нятою товщиною першого шару.

Плити з мінеральної вати

ЗАСТОСУВАННЯ:

Негорюча ізоляція:
- вентильованих покриттів і горищ; 
- дерев'яних балочних перекриттів; 
- легких каркасних стін і перегородок;
- підлоги на лагах

 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

+ теплопровідність  (λдекл. 0,042 [Вт/м°К]);
+ горючість — виріб негорючий.

Мати з мінеральної вати

ЗАСТОСУВАННЯ:

Негорюча ізоляція:
- вентильованих покриттів і горищ; 
- дерев'яних балочних перекриттів; 
- легких каркасних стін і перегородок.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

+ теплопровідність  (λдекл. 0,045 [Вт/м°К]);
+ горючість — виріб негорючий.

EPIROCK ROCKROLL

ROCKSLAB

Мати з мінеральної вати

ЗАСТОСУВАННЯ:

Негорюча ізоляція:
- вентильованих покриттів і горищ; 
- дерев'яних балочних перекриттів; 
- підвісних стель і перегородок.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

+ теплопровідність  (λдекл. 0,044 [Вт/м°К]);
+ горючість — виріб негорючий.
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УТЕПЛЮЄ
Утеплення стін, підлоги і перекриття 
мінватой Rockwool гарантує 
найкращий тепловий комфорт. 
Утеплення захищає взимку від 
холоду, а влітку від жари.

ЗАХИЩАЄ ВІД ШУМУ
Мінвата Rockwool застосовується в 
перегородках, добре захищає 
приміщення твого будинку від шуму. 
Обтяжливий шум тобі вже більше не 
заважає.

ДИХАЄ
Ізоляція Rockwool вільно пропускає 
водяну пару назовні. Завдяки 
цьому, уникаєш вогкості і отримуєш 
здоровий, приємний мікроклімат!

ЗАХИЩАЄ ВІД ВОГНЮ
Мінвата Rockwool виробляється з 
базальтового каменя, тому вона 
негорюча. Захищає людей і майно 
від пожежі. Одночасно є повністю 
екологічним виробом, що не 
впливає на довкілля.

ЕКСПЛУАТОВАНЕ ГОРИЩЕ

КРОК ЗА КРОКОМ

Двошарове утеплення мансарди:

Виходячи з того, що стандартна висота крокви 
найчастіше дорівнює 16 см, а рекомендована товщина 
ізоляції для енергозберігаючої мансарди це 22-25 см, 
ізоляцію виконуємо в двох шарах.

1. Вимір відстані між кроквами
Треба точно вимірити відстань між 
кроквами в світлі так, щоб 
дорізувати ізоляційний матеріал до 
відповідного розміру.

2. Підбираємо плиту з мінвати 
 Rockwool.

Відмірюємо відрізки мати завдовж-
ки підібрані до розміру в світлі між 
кроквами. Мати EPIROCK або 
ROCKROLL  мають бути на 1,5—2 
см ширше за відстань між кроква-
ми, що дозволить закріпити плиту 
«на утиск» між кроквами, без додат-
кового кріп лення.

3. Укладання першого шару уте-
плювача між кроквами.

Ізоляційний матеріал вставляємо 
на утиск між кроквами, звертаючи 
увагу на щільне прилягання утеплю-
вача до елементів конструкції 
покриття. Натягнути між кроквами 
мотузки нижче за підшивання з 
дошок (над утеплювачем), щоб 
уникнути закупорки вентиляційної 
щілини ізоляцією.

4. Монтаж сталевого каркаса.

Сталевий каркас складається з 
підвісок для горищ з регульованою 
висотою у формі букви U і профілів 
типу С, розташованих перпендику-
лярно до крокв, а далі до них при-
кручуються несучі профілі. Щоб 
поліпшити теплову ізоляцію ман-
сарди, залишки мінвати, що зали-
шилися після різання плит, 
розміщуємо в планках каркасу 
перед їх монтажем. Між приготова-
ним таким чином каркасом укла-
даємо другий шар ізоляції.

5. Укладання другого шару уте-
плювача під кроквами.

Другий шар ізоляції ліквідує лінійні 
термічні містки в місцях дерев'яних 
крокв. Другий шар утеплювача з 
плит ROCKSLAB або EPIROCK, або 
ROCKROLL укладаємо під кроква-
ми між планками підвісного каркасу. 
У цьому шарі утеплення можна 
розмістити заізольований електро-
провід.

6. Монтаж   пароізоляції   (при 
необхідності), а також обли-
цювання стін  і  перекриття 
мансарди.

Пароізоляційну плівку застосовуємо 
лише у вологих приміщеннях (кухня, 
ванна, санвузол). Укладаємо її 
«нахлистом» з внутрішньої сторони 
мансарди під утеплювачем, кріпимо 
двосторонньо стрічкою до низу ста-
левого профілю. У сухих примі-
щеннях (спальня, коридор) до кар-
касу відразу прикручуємо обробний 
шар, тобто гіпсокартонні плити або 
панелі
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