
 

 

   

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ 

PVC покривна LOGICROOF  
 

Описание на продукта:  

Полимерна покривна мембрана на базата високо 

пластифициран поливинилхлорид (PVC). Стабилизиран срещу 

UV радиация с помощта на TRI-P® система. Той съдържа 

забавители на горенето и специални стабилизатори. Има по-

голяма гъвкавост за улесняване на монтажа при ниска 

температура. 

Доставя се на ролки 2,10 х 25-15 м в зависимост от 

дебелината на материала. Стандартен цвят на лицевата 

страна: светло сиво, бяло, червено, зелено, синьо. Горната 

повърхност може да има специалена обработка против 

нехлъзгане. 

 

Област на приложение:   

Хидроизолационната PVC мембрана LOGICROOF се използва за еднослойни покривни системи с механично 

закрепване и заварени с горещ въздух с помощта на автоматично оборудване. Мембраните запазват гъвкавост при 

ниски температури и се използват във всички климатични зони. Позволява директен контакт с материали, съдържащи 

битум и разтворители, както и (EPS, XPS, PIR, и др.). 

  

Тип Материал  Област на приложение  

1. LOGICROOF V- RP 

Дебелина – 1,2-2,0 мм;  

PVC мембрана подсилени с полиестерна мрежа. Използва се в поркивни системи 

с механичен монтаж. 

2. LOGICROOF V-RP FR  

Дебелина – 1,2 мм;  

PVC мембрана подсилени с полиестерна мрежа. Използва се в поркивни системи 

с механичен монтаж. Добри противопожарни свойства 

3. LOGICROOF V-RP ARCTIC  

Дебелина – 1,2-2,0 мм;  

PVC мембрана подсилени с полиестерна мрежа и подобрена гъвкавост. Използва 

се в поркивни системи с механичен монтаж и понижена температура. 

4. LOGICROOF V-GR 

Дебелина – 1,5-2,4 мм;  

PVC мембрана, подсилен с фибростъкло. Използва се за хидроизолация на 

баластни и инверсионни покривни системи. Той е с повишена устойчивост на 

пробиване. 

5. LOGICROOF V-SR    

Дебелина – 1,5 мм; 1,8 мм;  

Неармирана PVC мембрана за обработка на покривни детайли. 

Основни физико-механични свойства:  

Изпозване:   
Според "Указания за проектиране и изпълнение на покривни мембрани, изработени от полимер" и “инструкции за 

монтаж за еднослойни покривни полимер мембрана" Корпурация ТЕХНОНИКОЛ. 

Съхранение:   
PVC ролките трябва да се съхраняват на палети, сортирани по марка, на сухо и закрито или под навес в хоризонтално 

положение за не повече от два реда във височина, най-малко 1 м от отоплителни уреди. 

Време за съхранение на палети в три реда по височина (не повече от 5 дни). 

Вреземе за съхранение на палети на открито в запечатан оригиналната опаковка (не повече от 5 дни). 

Гарантирано срок на годност на премиера - 18 месеца от датата на производство.   

Транспорт:   
Транспортирането трябва да се извършва в затворени превозни средства на палети в хоризонтално положение върху 

палета, не повече от три ролки на височината.  

 

Опаковка:   
Ролките се опаковат в защитно фолио по цялата си дължина, поставени върху палет в хоризонтално положение, не 

повече от три реда по височина. 

 

 

 

 

  



Основни физико-механични характеристики:  
  

Наименование показателя  Ед. Изм.  

 LOGICROOF   
Метод 

испытания  V-RP  V-RP FR  
V-RP 

ARCTIC  
V-GR  V-SR  

Видими дефекти  -  
 

Няма  
 EN 1850-2-

2011  

  Реакция на огън - 
  

Class E 
 EN 13501-1 

Праволинейност  
мм на 

10 см  

 
30  50  

EN 1848-2 

     

  Гладкост  мм   10   EN 1848-2 

Якост на опън, Метод А 

-надлъжно  

-напречно 

N/50 мм  

    

≥1100  

≥900  

   

≥800  

≥600  

  

-  

-  

EN  

12311-2 

Якост на опън, 

Метод В 

-надлъжно  

-напречно 

МПа  

   

-  

-  

   

-  

-  

   

16  

15  

Удължение при максимлано 

натоварване  
%  

 
19  200  200  

Устойчивост на износване, не 

по-малко 
N 

 

150  

 EN 12310-2 

Деформиране при отрицателна 

температура 
°С  -35  -30  -40  -25  -30  EN 495-5-2011  

Гъвкавост на барабан с радиус 5 

mm, не повече 
°С  -50  -45  -55  -40  -40  

EN 12311-2  
Абсорбция на вода от теглото, 

не повече от %  
 

0,2  0,6  0,1  

Промяната в линейни размери 

при нагряване в продължение 

на 6 часа при 80 ° С, не повече 

от 

%  

 

0,5  0,5  2  

EN 1107-2-

2011  

Изкуствено стареене под 

въздействието на 

климатичните фактори (UV 

радиация, не по-малко от 5000 

часа) 

  

 

Без дефекти по повърхността  

 

EN 1297  

Сила на разкъсване на шева, 

Н/50 мм,  
N/50 мм  

 
300  

 

EN 12691  
Сила при скъсване, не по-малко 

от 
N/50 мм   600  

 

Устойчивост на удар на твърда 

основа (в скоби - мека база), 

поне 

За дебелина 1.2 - 1.3 mm 

мм  

 

600 (700)  

 

EN 
    

  За дебелина 1,5 мм    800 (1000)   12691 

За дебелина 1,8 мм   1100 (1500)   

За дебелина 2,0 мм   1400 (1800)   

Устойчивост на статично 

пробиване, не по-малко 
кг  

 
20  

 EN 12730-2011  

Водоустойчив, 0,2 МРа в 

продължение на 2 
-  

 Липса на следи от проникване на 

вода. 
  

EN 1928-2011, 

Метод В  

  

 


