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Чинний від 2010-08-01 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Цей стандарт поширюється на покрівлі будинків і споруд різного призначення і установлює 

номенклатуру показників їх якості для застосування при: 

- проектуванні покрівель; 

- розробленні стандартів, технічних умов та інших нормативних документів; 

- прогнозуванні і плануванні якості; 

- контролюванні якості і сертифікації; 

- звітності та інформації про якість. 
 

1.2 Стандарт не поширюється на покрівлі з металу, черепиці, залізобетонних лоткових панелей 

із захисними фарбувальними сумішами, із застосуванням бітумних емульсій, а також на плоскі 

покрівлі, що експлуатують. 

1.3 Стандарт передбачає номенклатуру показників якості для таких груп покрівель: 
 

- рулонних - з рулонних матеріалів, що склеюються мастиками з основою під покрівлю і між 

собою; 

- мастикових - з гарячих мастик на основі бітумів з армуючими скломатеріалами, які наносять 

на основу під покрівлю;, 

- азбестоцементних - з азбестоцементних хвилястих листів, що закріплюються на прогонах 

або решітках. 

2 НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ 

2.1  Номенклатура показників якості покрівель, методи визначення їх кількісних значень і 

застосування наведені в таблиці 1. 
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