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Технічна  карта продукту 

    Tetto ® Geo 1.5 та 2,0 

ПОЛІМЕРНА МЕМБРАНА ДЛЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ  

 

ОПИС                                                             

Tetto ® Geo – полімерна синтетична мембрана для підземної гідроізоляції 

товщиною 1,5 та 2,0мм – армована склополотном. Мембрана виготовлена з 

високоякісного ПВХ (полівінілхлориду). Відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-101-2000 

та EN 13967:2019    

                                                         Tetto ® Geo 1,5 

                                        

Tetto ® Geo 2,0 
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ЗАСТОСУВАННЯ 

Покрівельна ПВХ мембрана Tetto ® Geo призначена для підземної гідроізоляції 

(контакт бетон/бетон та бетон/грунт). Укладка за допомогою механічного 

кріплення та зварювання потоком гарячого повітря, або баластним методом. 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ПЕРЕВАГИ 

· Стійкість до старіння та гниття 

· Стійкість до впливу мікроорганізмів 

· Стійкість до впливу зовнішнього середовища 

· Протидія проростанню коренів рослин 

· Високий рівень гідроізоляції 

· Сигнальний шар для 1,5мм – жовтий, для 2,0мм - синій 

· Двошарова конструкція 

· Висока стійкість до механічних навантажень 

· Висока стійкість на розрив і розтяг  

· Добре піддається зварюванню 

· Підлягає вторинній переробці 

· Матеріал залишається еластичним при низьких температурах.  

· Не містить небезпечних пластифікаторів та тяжких металів. 

Tetto ® Geo має стійкість до певного переліку мікроорганізмів: 

· бактерій (Nocardia orientalis, Pseudomonas aeruginosa, Streptomyces   
violaceruber, Streptoverticillium rubrireticuli); 

· пліснявих грибів (Alternaria alternata, Aspergillus niger, Aspergillus terreus, 
Chaetomium globosum, Gliocladium virens, Paecilomyces variotii, Trichoderma 
viride); 

· водоростей (Nostoc commune, Scenedesmus vacuolatus, Stichococcus bacillaris). 

 

 СТАНДАРТИ 

Продукцію сертифікована на відповідність вимогам ДСТУ Б В.2.7-101-2000, ДП 

«Центр сертифікації будівельних матеріалів виробів та конструкцій 

«Сепрокиївбудпроект». Протокол сертифікаційних випробувань №225-39-20С від 

09.09.2020. 

ТМ Tetto ® зареєстровано в Міністерстві Економічного розвитку та торгівлі 

України 10.01.2018 свідоцтво № 236494. 

Продукція пройшла випробування що відповідають 25-ти рокам експлуатації. 

Протокол випробувань №0051/18 виданий Державним підприємством «Науково-

дослідний інститут «ЕЛАСТИК» 
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Продукція пройшла випробування в Державній службі України з надзвичайних 

ситуацій на предмет визначення групи горючості  (Протокол № 127/В-ГГ(38)-2018), 

групи поширення полум’я (Протокол № 128/В-РП(29)-2018), коефіцієнту 

димоутворення (Протокол № 128/В-КД(34)-2018). 

Додатковий контроль виробництва, та якості продукції проводиться у власній 

лабораторії згідно стандартів EN 12311-2; 12316-2; 12317-2; 1849-2 та інші. Контроль 

проводиться на власних розривних машинах по визначенню показників міцності 

на розрив і видовження та на обладнанні для визначення абсолютної залишкової 

деформації і зміни лінійних розмірів.   

 ПОКРИТТЯ/КОЛІР 

Поверхня – гладка 

Колір сигнального шару Tetto ® Geo 1,5 – жовтий 

Колір сигнального шару Tetto ® Geo 2,0 - синій 

Колір нижнього шару – чорний 

УПАКОВКА 

Пакувальні одиниці продукції – рулон/палета 

Ширина рулону – 2,0м 

Довжина рулону – 20м (за згодою сторін, або на вимогу замовника може бути 

змінена) 

Площа рулону – 40 м2. 

Вага рулону – 1,5мм – 76кг; 2,0м – 95кг 

В одній палеті - 15 рулонів 

Площа продукції в одній палеті – 600 м2. 

Вага однієї палети – 1,5мм - 1140кг; 2,0мм – 1425кг 

Розміри палети — ширина 2,00м, довжина 1,20м, висота 1,10м                   

                                    

 

ЗБЕРІГАННЯ 

Зберігання продукції відбувається в горизонтальному положенні в місці 

захищеному від попадання прямих сонячних променів, дощу та снігу. Не 

зберігати та не перевозити рулони в вертикальному положенні. 
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 ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ 

Tetto ® Geo 1,5 - полімерна двошарова армована склополотном синтетична 

мембрана, для гідроізоляції товщиною 1,5 мм: 
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Tetto ® Geo 2,0 - полімерна армована склополотном синтетична мембрана, для 

гідроізоляції товщиною 2,0 мм: 
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ЗАУВАЖЕННЯ  

Всі вказані технічні данні продукту, наведені на основі лабораторних досліджень і 

можуть варіюватись по незалежним від нас причинам.  

  

ОПИС СИСТЕМИ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ  

Необхідні  матеріали 

ПВХ мембрана Tetto ® Geo; 

Елементи для механічного кріплення ПВХ мембрани, або баластний шар. 

Основа 

Основа на яку буде укладено продукт Tetto ® Geo має бути чистою, рівною, 

гладкою, без виступів та гострих кутів. Tetto ® Geo має бути відокремлений від 

баласту та всіх матеріалів які несумісні з цим продуктом за допомогою підкладки 

(геотекстилю) щільністю не менше 200г/м2, це необхідно для того щоб запобігти 

пришвидшеному старінню продукту. Запобігати «прямий» контакт з бітумом, 

нафтопродуктами, дьогтем, жиром, пінополістиролом, екструдованим 

полістиролом та поліуретаном. 

Умови застосування/Обмеження 

Дозволяється укладка мембрани Tetto ® Geo в середніх кліматичних умовах і в 

географічному розташуванні з середньою температурою в зимовий період до –25 

°C. Температура повітря при експлуатації не повинна перевищувати +50 °C 

ПВХ мембрана не сумісна з бітумом, нафтопродуктами, дьогтем, оливою, жиром, 

пінополістиролом, екструдованим полістиролом поліуретаном та 

сольвентовмісними матеріалами! 

Метод монтажу/Інструменти 

Метод кріплення – вільна укладка і механічне кріплення з одного поздовжнього 

краю, або баластне притискання. 

 Кріплення починається з початку рулону від якого мембрана розмотується в 

довжину на підготовану поверхню. Після розмотування та розрівнюння рулону, 

проводиться його поздовжнє закріплення по одному з країв рулону. 

Метод зварювання – Полотна матеріалу зварюються за допомогою ручного або 

напівавтоматичного інструменту, що діє струменем гарячого повітря регульованої 

температури, максимум до 600°C, та притискними валками.  

Рекомендоване обладнання: Leister Triac ST – для ручного зварювання Leister 

Varimat – для напівавтоматичного зварювання, або їх еквівалент, згідно 

технічного опису та характеристик. 

Параметри зварювання, такі як швидкість, температура, тиск повітря, притискне 

зусилля, мають бути визначені, адаптовані та проконтрольовані, безпосередньо 
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на будівельному майданчику, згідно типу обладнання та кліматичної ситуації, 

перед початком робіт. Ефективна ширина зварного шву, мінімум 30мм. 

Всі зварні шви мають бути перевірені за допомогою викрутки з плоским 

наконечником, після чого всі дефекти мають бути усунені шляхом зварювання, та 

вирівнювання за допомогою гарячого повітря. 

Умови/Обмеження 

Монтажні роботи мають виконуватися кваліфікованими спеціалістами. 

Температура обмеження при виконанні робіт; Температура основи –25°C/+50°C, 

повітря –25°C/+50°C 

  

Сертифікат відповідності Tetto ®  
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Гарантія виробника, страхування ризиків 

 

Гарантія виробника на ПВХ мембрани Tetto: 

Виробник гарантує збереження гідроізоляційних якостей ПВХ мембрани на 
протязі 10 років, з моменту укладки; 

На кожен об’єкт складається письмова гарантія – Гарантійний Сертифікат, по 
факту декларації об’єкту дилером і дотримання правил укладки; 

Дотримання правил експлуатації матеріалу є обов’язковою умовою гарантійного 
сертифікату. 

 

Страхування покриття ризиків: 

Страхування покриває ризики можливого пошкодження майна і здоров’я «третіх» 
осіб (власників і експлуатантів об’єктів); 

Страхування забезпечує міжнародна страхова компанія «Alliancz»; 

Ліміт покриття –10 000 000 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             Покрівельна гідроізоляція 

 
 

                                                                                    10 
 

           ПВХ мембрани Tetto®Geo - це сучасний та надійний гідроізоляційний 

матеріал, який використовується при гідроізоляції фундаменту чи 

паркінгу, тунелю чи трубопроводу. Її очевидні переваги, перед будь-яким 

іншим матеріалом: 

- Чистота монтажу; 

- Швидкість монтажу; 

- Довгий строк служби; 

- Ремонтопридатність після механічного пошкодження; 

- Можливість монтажу в холодну пору; 

- Відсутність відкритого вогню під час монтажу. 

       ПВХ мембраною Tetto®Geo Ви можете облаштувати як великі 

комерційні об'єкти, торгові центри, склади, супермаркети, так і житлові  

багатоквартирні будівлі, гаражі та приватні будинки чи тераси. Для 

втілення Ваших дизайнерських рішень, ПП «Хімпласт» - виробник 

покрівельних мембран ТМ Tetto - може виготовити продукцію будь-якого 

кольору по RAL - каталогу. 

   ПВХ мембрана Tetto®Geo має всі необхідні якості, якими має володіти 

сучасна гідроізоляція. Тому ми з повною упевненістю готові стверджувати, 

що сучасна гідроізоляція це - Tetto. 

Офіс: 

ПП "ХІМПЛАСТ" 

м. Київ, вул. Кирилівська, 24а 

тел  +38(044)-463-67-63 

tetto.ua 

info@tetto.ua 

 

Адреса потужностей виробництва: 

ПП "ХІМПЛАСТ" 

м. Бровари, вул. Гельсінської групи 27 

 


