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Історія заводу

СЛАВУТСЬКИЙ ПОКРІВЕЛЬНИЙ ЗАВОД - одне із найдавніших підприємств галузі. Його 
історія бере свій початок з невеликого (працювало на нім всього 8 чоловік) толевого заво-
ду, заснованого в кінці XIX століття князем Романом Сангушко. За свою багатолітню історію 
завод багато раз відбудовувався і реконструювався. Реконструкція, проведена в 1967-м, до-
зволила збільшити потужності підприємства до 25 млн. кв. м толі в рік. У 1983 році - завод 
переобладнано  на випуск покрівельного руберойду. У 1990 році підприємство виробляло 
понад 42 млн. кв. м традиційного руберойду (на картонній основі і окисленому бітумі). У 
1994 році підприємство приватизовується, а в 1997-му правління ВАТ «Славутський рубе-
ройдовий завод» приймає рішення про чергову реконструкцію з тим, аби освоїти вироб-
ництво покрівельних і гідроізоляційних матеріалів нового покоління. У травні 2000 року був 
випущений перший рулон нової продукції під торгівельною маркою «СПОЛІ» (з викори-
станням синтетичної основи і модифікованого бітуму), відповідаючи  найвищим світовим 
стандартам. 

На сьогоднішній день підприємство є одним із лідируючих  вітчизняних  виробників 
покрівельних та гідроізоляційних мембран. Завод випускає лише якісну сучасну сертифіковану 
продукцію під торгівельною маркою «СПОЛІ». За підсумками своєї діяльності  «Славутський 
покрівельний завод» неодноразово ставав призером Всеукраїнського конкурсу якості, про 
що отримані відповідні сертифікати і медалі. 

У 2003 році торгівельна марка «СПОЛІ», під якою випускається вся продукція заво-
ду, визнана «Золотою торгівельною маркою», і підприємству вручена міжнародна премія 
«Бізнес-Олімп» і Почесний Диплом. 

У 2003 році підприємство сертифіковане в міжнародній системі ISO 9001:2000. Стандарт 
ISO 9001:2000 представляє діяльність підприємства у вигляді мережі процесів, в результаті 
яких підприємство створює, забезпечує і постійно покращує якість продукції.  Даний 
сертифікат засвідчує, що наше підприємство здатне випускати продукцію найвищої якості і 
відповідає всім світовим стандартам. 

З 2008 року підприємство увійшло до складу Корпорації ТехноНІКОЛЬ - провідного 
виробника ізоляційних матеріалів.

За порівняно недовгий час, матеріали під торгівельною маркою «СПОЛІ» виробництва  
«Славутський покрівельний завод» встигли отримати високу оцінку як з боку фахівців-
будівельників, так і з боку приватних забудовників. 
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«Славутський покрівельний завод» - це сучасне підприємство повного циклу. 
Процес виробництва охоплює всі етапи - від переробки сировини до упаковки  
продукції.

Виробничі потужності заводу дозволяють випускати до 12 млн. кв. м. продукції на 
рік. На заводі встановлено високотехнологічну виробничу лінію італійської  компанії 
Boato International по випуску сучасних  покрівельних матеріалів, що наплавляють-
ся. Підприємство здатне випускає широкий асортимент  бітумних і полімерно-бітумних 
матеріалів (євроруберойду):

- з посипкою і без посипки
- на основі склополотна, склотканина і поліестера.
- товщина матеріалів – від 2 до 6 мм

Передове устаткування оснащене комп'ютерною системою управління, яка 
контролює весь технологічний процес і якість продукції, що випускається. Встанов-
лена на підприємстві  лінія - останнє слово техніки в області виробництва м'яких 
покрівельних та гідроізоляційних матеріалів.

Контроль якості

Для контролю якості на заводі створена сучасна лабораторія, яка успішно пройшла 
акредитацію в УКРСЕПРО і отримала визнання Міністерства Промполітики України. 

На заводі  застосовується багатоступеневій контроль якості, основними етапами якого є:

Перше – контроль сировини ( бітуму, основи, посипки, наповнювача). Ведуться 
контрольні заміси, щоб визначити рецептуру компаунда. Вони робляться при постановці на 
виробництво нових партій сировини.

Друге – контроль технологічних процесів на лінії, заміри якості продукції в процесі ви-
робництва.

Третє – контроль готової продукції. Це найважливіший етап, він проводиться у кінці 
кожної зміни.

Періодично контролюється також якість продукції на складі. В цілому тут контролюється 
понад 20 видів продукції по 70 показникам. Майже все обладнання лабораторії сертифіковане 
в системі ISO 9001.

Таким чином, якість матеріалів, що випускаються, знаходиться на рівні світових 
стандартів. Сучасні  технології дозволяють отримати високоякісний покрівельний і 
гідроізоляційний рулонний полімерно-бітумний матеріал що наплавляється, нанесений на 
негниючу  основу, який відповідає найвищим світовим стандартам.

Технологія виробництва
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ПЕРЕВАГИ «СПОЛІ»
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СПОЛІ ЕЛІТ
ТУ У В.2.7-26.8-00294349-118:2005

Основні фізико-механічні характеристики
Найменування показника ХПП ХКП ЕПП ЕКП

Основа склополотно склополотно поліефір поліефір

Теплостійкість, ОС, не менше 100 100 100 100

Гнучкість на брусі R=20 мм,ОС, не вище -20 -20 -20 -20

Вага 1 м2 4 4,5 4 4,5

Розривна сила при ростягуванні, 
Н (кгс), не менше 353 (36) 353 (36) 489 (50) 489 (50)

Покриття верхньої сторони плівка без логотипу сланець плівка без логотипу сланець

Покриття сторони що наплавляеться плівка з логотипом плівка з логотипом плівка з логотипом плівка з логотипом

Довжина/ширина рулону, м 10х1 10х1 10х1 10х1

Кількість рулонів на піддоні 25 23 25 23

Водонепроникність* при тиску  не 
менше 0,001 МПа впродовж 72 год — абсолютна — абсолютна

Водонепроникність* при тиску  не 
менше 0,2 МПа впродовж 2 год абсолютна — абсолютна —

Пакування піддону термозбіжний пакет, прозорий

Ефективність
Надійність
Наявність індикативної плівки
Багатофункціональність 
Термін служби 25–30 років

клас
«ЕЛІТ»
СБС - модифікований
бітумно-полімерний матеріал
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Призначення матеріалу

Гідроізоляція покрівлі, фундаментів і інших будівельних конструкцій. 

Опис матеріалу

СПОЛІ ЕЛІТ це  гідроізоляційний рулонний матеріал, який складається з поліефірної або 
скловолокнистої основи з нанесеним на неї з двох сторін бітумно-полімерним в’яжучим. 
Матеріал витримує великі амплітуди коливань температур, сильні механічні навантажен-
ня, забезпечуючи довгострокову, надійну і ефективну гідроізоляцію. На бітумнополімерних 
матеріалах СПОЛІ ЕЛІТ з нижнього боку використовується спеціальна плівка з малюнком. 
Деформація малюнка свідчить про правильне розігрівання бітумно-полімерного в’яжучого 
з нижнього боку рулонного матеріалу.

СПОЛІ еліт ХКП, ЕКП — розроблений для застосування в якості   верхнього  шару 
покрівельного килима. Грубозерниста посипка захищає матеріал від дії сонячних променів. 

СПОЛІ еліт ЕПП, ХПП — застосовується  для облаштування нижнього шару покрівельного 
покриття і для гідроізоляції будівельних конструкцій (фундаментів, тунелів і ін.). Матеріал 
може використовуватися у всіх кліматичних районах України.

Спосіб застосування

Матеріал наплавляється за допомогою газового пальника на заздалегідь підготовлену 
поверхню. Застосування  матеріалу згідно «Технологічна карти на виконання робіт з засто-
суванням гідроізоляційних і покрівельних матеріалів торгової марки «СПОЛІ» з реєстрацією 
за кліматичними зонами України і пори року».

Зберігання та застереження

Зберігати у вертикальному положенні, в місці, захищеному від прямих сонячних променів.

Забороняється:

- горизонтальне зберігання

- розміщення паллет один на одному

- зберігання під прямими сонячними променями.
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СПОЛІ 
МОДЕРН СБС
ТУ У В.2.7-26.8-00292787-008:2008

Основні фізико-механічні характеристики
Найменування показника ХПП ХКП ЕПП ЕКП

Основа склополотно склополотно поліефір поліефір

Теплостійкість, ОС, не менше 95 95 95 95

Гнучкість на брусі R=20 мм,ОС, не вище -15 -15 -15 -15

Вага 1 м2 3 4 3 4

Розривна сила при ростягуванні, 
Н (кгс), не менше 353 (36) 353 (36) 400 (41) 400 (41)

Покриття верхньої сторони плівка без логотипу сланець плівка без логотипу сланець

Покриття сторони що наплавляеться плівка з логотипом плівка з логотипом плівка з логотипом плівка з логотипом

Довжина/ширина рулону, м 15х1 10х1 15х1 10х1

Кількість рулонів на піддоні 25 23 25 23

Водонепроникність* при тиску  не 
менше 0,001 МПа впродовж 72 год — абсолютна — абсолютна

Водонепроникність* при тиску  не 
менше 0,2 МПа впродовж 2 год абсолютна — абсолютна —

Пакування піддону термозбіжний пакет, прозорий

Ефективність 
Надійність
Наявність індикативної плівки
Багатофункціональність 
Термін служби 15–25 років

клас
«МОДЕРН СБС»
СБС - модифікований
бітумно-полімерний матеріал
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Призначення матеріалу

Гідроізоляція покрівлі і будівельних конструкцій. 

Опис матеріалу

СПОЛІ МОДЕРН СБС рулонний  гідроізоляційний матеріал, що має за основу поліефірне 
полотно або склополотно. З обох боків основу просочують якісним бітумно-полімерним 
в’яжучим. СПОЛІ МОДЕРН СБС — матеріал класу бізнес, що  ідеально підходить для 
гідроізоляції будь-яких сучасних будівельних конструкцій і покрівель. На бітумнополімерних 
матеріалах СПОЛІ МОДЕРН СБС з нижнього боку використовується спеціальна плівка з 
малюнком. Деформація малюнка свідчить про правильне розігрівання бітумно-полімерного 
в’яжучого з нижнього боку рулонного матеріалу.

СПОЛІ МОДЕРН СБС  ХКП, ЕКП — призначений для верхнього шару покрівельного 
килиму. Сланцева посипка з лицьового боку є ефективним захистом гідроізоляції від со-
нячних променів, значно збільшуючи термін служби матеріалу. 

СПОЛІ МОДЕРН СБС ЕПП, ХПП — використовується для влаштування нижнього шару 
покрівельного килима і для гідроізоляції конструкцій. Матеріал вкрито полімерною плівкою 
з обох боків. Матеріал може використовуватися у всіх кліматичних районах України.

 
Спосіб застосування

Матеріал наплавляється за допомогою газового пальника на заздалегідь підготовлену 
поверхню. Застосування  матеріалу згідно «Технологічна карти на виконання робіт з засто-
суванням гідроізоляційних і покрівельних матеріалів торгової марки «СПОЛІ» з реєстрацією 
за кліматичними зонами України і пори року».

Зберігання та застереження

Зберігати у вертикальному положенні, в місці, захищеному від прямих сонячних променів.

Забороняється:

- горизонтальне зберігання

- розміщення паллет один на одному

- зберігання під прямими сонячними променями.
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СПОЛІ 
ОПТИМА
ТУ У В.2.7-26.8-00292787-008:2008

Основні фізико-механічні характеристики
Найменування показника ХПП ХКП ЕПП ЕКП

Основа склополотно склополотно поліефір поліефір

Теплостійкість, ОС, не менше 90 90 90 90

Гнучкість на брусі R=20 мм,ОС, не вище -5 -5 -5 -5

Вага 1 м2 3 4 3 4

Розривна сила при ростягуванні, 
Н (кгс), не менше 294 (30) 294 (30) 343 (35) 343 (35)

Покриття верхньої сторони плівка без логотипу сланець плівка без логотипу сланець

Покриття сторони що наплавляеться плівка з логотипом плівка з логотипом плівка з логотипом плівка з логотипом

Довжина/ширина рулону, м 15х1 10х1 15х1 10х1

Кількість рулонів на піддоні 25 23 25 23

Водонепроникність* при тиску  не 
менше 0,001 МПа впродовж 72 год — абсолютна — абсолютна

Водонепроникність* при тиску  не 
менше 0,2 МПа впродовж 2 год абсолютна — абсолютна —

Пакування піддону термозбіжний пакет, прозорий

Наявність індикативної плівки
Економічний варіант
Термін служби 15–25 років

клас
«ОПТИМА»
СБС - модифікований
бітумно-полімерний матеріал
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Призначення матеріалу

Гідроізоляція покрівель. Пароізоляція покрівель. 

Опис матеріалу

СПОЛІ ОПТИМА —  рулонний гідроізоляційний матеріал , що складається з щільної 
негниючої основи, на яку наноситься з двох сторін бітумно-полімерне в’яжуче. Матеріал ре-
комендовано для влаштування покрівельного килима і для використання в якості пароізоляції. 
На бітумнополімерних матеріалах СПОЛІ ОПТИМА з нижнього боку використовується 
спеціальна плівка з малюнком. Деформація малюнка свідчить про правильне розігрівання 
бітумно-полімерного в’яжучого з нижнього боку рулонного матеріалу.

СПОЛІ ОПТИМА ХКП, ЕКП — сланцева посипка з лицьовою сторони захищає матеріал 
від дії сонячних променів. Використовується як верхній шар покрівельного килиму. 

СПОЛІ ОПТИМА ЕПП, ХПП — в якості захисного покриття матеріалу застосовано 
полімерну плівку. Використовується для пароізоляції і як перший шар покрівельного килиму.

 
Спосіб застосування

Матеріал наплавляється за допомогою газового пальника на заздалегідь підготовлену 
поверхню. Застосування  матеріалу згідно «Технологічна карти на виконання робіт з засто-
суванням гідроізоляційних і покрівельних матеріалів торгової марки «СПОЛІ» з реєстрацією 
за кліматичними зонами України і пори року».

Зберігання та застереження

Зберігати у вертикальному положенні, в місці, захищеному від прямих сонячних променів.

Забороняється:

- горизонтальне зберігання

- розміщення паллет один на одному

- зберігання під прямими сонячними променями.
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СПОЛІ 
СТАНДАРТ
ТУ У В.2.7-26.8-00292787-008:2008

Основні фізико-механічні характеристики
Найменування показника ХПП ХКП ЕПП ЕКП

Основа склополотно склополотно поліефір поліефір

Теплостійкість, ОС, не менше 80 80 80 80

Гнучкість на брусі R=20 мм,ОС, не вище 0 0 0 0

Вага 1 м2 2,5 4 2,5 4

Розривна сила при ростягуванні, 
Н (кгс), не менше 294 (30) 294 (30) 343 (35) 343 (35)

Покриття верхньої сторони плівка без логотипу сланець плівка без логотипу сланець

Покриття сторони що наплавляеться плівка з логотипом плівка з логотипом плівка з логотипом плівка з логотипом

Довжина/ширина рулону, м 15х1 10х1 15х1 10х1

Кількість рулонів на піддоні 25 23 25 23

Водонепроникність* при тиску  не 
менше 0,001 МПа впродовж 72 год — абсолютна — абсолютна

Водонепроникність* при тиску  не 
менше 0,2 МПа впродовж 2 год абсолютна — абсолютна —

Пакування піддону термозбіжний пакет, прозорий

Наявність індикативної плівки 
Термін служби 10–15 років

клас
«Стандарт»
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Призначення матеріалу

Гідроізоляція покрівель. Пароізоляція покрівель. Використання технології наплавлення 
замість приклеювання дозволяє знизити слойність водозахисного килима, істотно убезпе-
чити і спростити процес укладання в порівнянні з руберойдом і відповідно заощадити при 
цьому значні кошти. На бітумнополімерних матеріалах СПОЛІ СТАНДАРТ з нижнього боку 
використовується спеціальна плівка з малюнком. Деформація малюнка свідчить про пра-
вильне розігрівання бітумно-полімерного в’яжучого з нижнього боку рулонного матеріалу.

Опис матеріалу

СПОЛІ СТАНДАРТ представляєт собою гідроізоляційне полотно, що складається з міцної 
негниючої основи, на яку з двох сторін наноситься бітумне в'яжуче із спеціальними добав-
ками.  

СПОЛІ СТАНДАРТ ХКП, ЕКП — використовується  як верхній шар покрівельного кили-
му. Сланцева посипка захищає матеріал від сонячних променів. 

СПОЛІ СТАНДАРТ ЕПП, ХПП — використовується  для пароізоляції і в якості першого 
шару покрівельного килиму. В якості захисного покриття матеріалу застосовано полімерну 
плівку.

 
Спосіб застосування

Матеріал наплавляється за допомогою газового пальника на заздалегідь підготовлену 
поверхню. Застосування  матеріалу згідно «Технологічна карти на виконання робіт з засто-
суванням гідроізоляційних і покрівельних матеріалів торгової марки «СПОЛІ» з реєстрацією 
за кліматичними зонами України і пори року».

Зберігання

Зберігати у вертикальному положенні, в місці, захищеному від прямих сонячних променів.

Забороняється:

- горизонтальне зберігання

- розміщення паллет один на одному

- зберігання під прямими сонячними променями.
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ЗАМОВНИКИ І 
ОБ’ЄКТИ

• Посольство Держави Ізраїль (м. Київ) 
• Універмаг «Україна» (м. Київ) 
• Будівля Кабінету Міністрів (м. Київ) 
• Чорнобильська атомна станція 
• Виставковий центр «КиевЕкспоПлаза» (м. Київ) 
• Українська національна філармонія (м. Київ) 
• Південний міст (м. Київ) 
• Центральний залізничний вокзал (м. Київ) 
• Житлові об'єкти АТ ХК «Київміськбуд» 
• МВС України (м. Київ) 
• Пивзавод «Чорномор» (м. Одеса) 
• Судноремонтний завод (м. Одеса) 
• Палац спорту (м. Донецьк) 
• Львівський державний авіаційноремонтний завод 
• Кондитерська фабрика «СВІТОЧ» (м. Львів) 
• Південний мостовий перехід через р. Дніпро (м. Київ) 
• Московський  мостовий  перехід через р. Дніпро (м. Київ) 
• Подільський мостовий перехід ( м. Київ) 
• Підземні переходи на просп. Гагаріна (м. Київ) 
• Споруди в парку Перемоги (м. Київ) 
• Об'їзна автодорога – Вінниця. Міст через р. Південний Буг 
• Автодорога Київ - Одеса  мости і шляхопроводи на 26, 177, 253, 163, 261, 293, 
  350,  358, 372,463 км. 
• Автодорога Київ-Чоп шляхопровід 831 км. 
• Автодорога Добропілля - Червоний Лиман - міст через р. Сіверський Донець 
• Міст через р. Ірпінь (Київ)
• Автодорога Яготин - Дорогуськ Міст через р. Південний Буг 
• Автодорога Київ - Харків шляхопровід в р. Пирятин 
• ЗАТ СП «Саус Фуд, Інк» завод «Чумак» м. Каховка Херсонської обл.
• АТВТ «Трембіта», м. Чернівці
• Радивилівський комбінат хлібопродуктів. Рівненська обл.
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Будівля Кабінету
Міністрів, м. Київ
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Центральний
залізничний вокзал, 

м. Київ
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Національна
філармонія України, 
м. Київ
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Універмаг
“Україна”, 

м. Київ
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Завод
“Електродвигун”,
м. Ужгород
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Одеський морський
торговий порт,

м. Одеса
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Одеський державний
університет внутріш-
ніх справ,  м. Одеса
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Південно-Українська
АЕС,

м. Південноукраїнськ
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ВАТ Нікопольський
феросплавний завод,  
м. Нікополь
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Каховська ГЕС,
Херсонська обл.
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ВАТ Північний ГЗК,
м. Кривий Ріг
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Харківське державне 
авіаційне ВП, 

м. Харків
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Морський торгівельний 
порт Ізмаїл,
м. Ізмаїл
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ПАТ “АрселорМiттал 
Кривий Рiг”,

м. Кривий Рiг
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Група об’єктів
«Брама», 
м. Дніпропетровськ
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Дніпропетровський 
олійноекстракційний 

завод, 
м. Дніпропетровськ



За детальною інформацією звертайтесь:
ТзОВ “ОПТІО”
склад: м. Львів, вул. Городоцька, 355/3
офіс: м. Львів, вул. Городоцька, 197
тел. 050 431 34 43
e-mail: tzovoptio@ukr.net
http://www.optio.info


