
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРІВНЮВАННЯ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ СТІН

БУДУЄТЕ З КЕРАМІЧНИХ АБО ГАЗОБЛОКІВ?

Не руйнує стіни отворами для кріплення;

Закриває шви та щілини між блоками;

Вирівнювання та теплоізоляція одночасно;

Безпечна для внутрішнього утеплення, негорюча;

На основі природних мінералів, екологічно чиста;

Економія розчину до 44%.

ІДЕАЛЬНО ДЛЯ ВирІВНюВАННЯ СТІН ІЗ КЕрАМІЧНиХ ТА ГАЗОБЛОКІВ.
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ЧОМУ ТАК ВАЖЛИВА ПАРОПРОНИКНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ?
Тому що в результаті життєдіяльності людини завжди утворюється водяна пара, навіть коли ми просто дихаємо
або миємо руки. Саме вона призводить до накопичення вологи всередині будівельних матеріалів і втрати ними
частини теплоізоляційних характеристик: 1% вологи погіршує теплоізоляцію на 4%.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
При збільшенні вологості на 6% конструкція стіни втрачає 24% теплоізоляційних властивостей, а при 12% вологості -
до 48%. Якщо неправильно обрати матеріал утеплювача, можна втратити майже половину опору теплової ізоляції.
Енергоефективні матеріали вимагають застосування паропроникної теплоізоляції. Для її правильного вибору вико-
ристовуйте державний Стандарт України «Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель».

ТЕХНОЛОГІЯ УТЕПЛЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ СТІН
ЛЕГКИМИ ШТУКАТУРКАМИ ТЕПЛОВЕР

1 2 2 24 5 6 7 83 2 1 2 2 24 5 6 7 83 2

1    Стіна

2    Глибокопроникаюча
          грунтовка

3    Тепловер-Набриск

4    Штукатурка Тепловер

5    Склосітка

6    Тепловер-Шпаклівка

7    Декоративна
          штукатурка

8    Фарба

ТЕПЛОВЕР - ЦЕ ПРОСТО ТА ЗРУЧНО. Суміші Тепловер зручні в роботі, для їх приготування необхідна тільки 
вода. Поверхні, що утепляються непотрібно вирівнювати, навіть навпаки – чим більше нерівностей, тим міцніше 
тримається розчин. Нанесення на стіни не потребує додаткових кріплень, а тому не руйнує стіни отворами для 
кріплень. 

ТЕПЛОВЕР - ЦЕ ВИРІВНЮВАННЯ ТА УТЕПЛЕННЯ ОДНОЧАСНО. Тепловер – це вирівнювання та утеплення 
поверхні надлегкими будівельними розчинами без використання пінополістиролу або мінеральних волокон. Те-
плоізоляція вкриває поверхню суцільно, без стиків і щілин, що забезпечує герметичність системи теплоізоляції. 
Як наслідок – рівна поверхня та відсутність протягів через нещільності монтажних конструкцій.

ТЕПЛОВЕР - ЦЕ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ ТА ВИДАЛЕННЯ ВОЛОГИ. Матеріали Тепловер – паропроникні, вони запобі-
гають накопиченню вологи в стінах будинку. Завдяки своїй пористій структурі , вони можуть вільно пропускати 
через себе повітря і пару, тому їх називають «дихаючими».

ТЕПЛОВЕР - ЦЕ БЕЗПЕЧННО І КОМФОРТНО. Матеріали Тепловер виготовлені із неорганічних природних
мінералів, що не горять, не гниють і нічого не виділяють у повітря навіть при пожежі. Вони допомагають
створити безпечний і комфортний для життя людини простір. Матеріали володіють чудовими звукопоглиналь-
ними властивостями. Значення нормального коефіцієнта звукопоглинання - 0,7 … 0,8. Нічого зарозумілого,  
ніякої хімії, штукатурки не склеєні смолами та не містять стирол, як інші види утеплювачів.

ТЕПЛОВЕР - ЦЕ МОЖЛИВІСТЬ УТЕПЛЕННЯ СТІН НАВІТЬ ЗСЕРЕДИНИ. Матеріали застосовують без обмежень 
як ззовні, так і всередині приміщень. Утеплення Тепловером - фактично єдиний безпечний спосіб утеплення  
приміщень зсередини, якщо зовнішня теплоізоляція неможлива. Окрім теплоізоляції, матеріали Тепловер воло-
діють вогнезахисною здатністю і рекомендовані для використання у дитячих навчальних закладах, адміністра-
тивних будинках і місцях загального користування.

ТЕПЛОВЕР - ЦЕ УТЕПЛЕННЯ БУДИНКУ НА ВСЕ ЖИТТЯ. Термін ефективної експлуатації матеріалів Тепловер 
перевищує 25 років, а механічні та теплоізоляційні характеристики тільки покращуються з плином часу. Мате-
ріали стійкі до різких перепадів температур, вони не розкладаються під впливом ультрафіолету. Цемент, вапно, 
перліт, вермікуліт і пориста структура, цим технологіям близько ста років.

ТЕПЛОВЕР - ЦЕ ЕКОНОМІЯ. Одна упаковка теплоізоляційної штукатурки Standard, Light або Lime дозволяє 
отримати не менше 25 літрів розчинової суміші. У перерахунку на звичайні цементно-пісчані розчини – це при-
близно 45 кг сухої суміші, або економія - 44% розчину.
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