
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ РІШЕННЯ
ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ВІКОН





В ЄС НА БУДІВЛЮ ПРИПАДАЄ 40 % СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ. В ІСНУЮЧІЙ ДИРЕКТИВІ 
ЄС З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ БУДІВЕЛЬ ЗГАДУЄТСЬЯ, СЕРЕД ІНШОГО, ЩО ПІСЛЯ 31 
ГРУДНЯ 2020 РОКУ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ В УСІХ НОВИХ БУДІВЛЯХ МАЄ 
БУТИ НАБЛИЖЕНЕ ДО НУЛЯ.

Для досягнення цієї мети необхідна реалізація цілого ряду заходів та рішень, наприклад, 
використання високоефективних систем опалення, джерел відновлюваної енергії, теплообмінної 
вентиляції, а також потрібна наявність вдосконалених теплонепроникних конструкцій. 

У зв’язку з вимогами до енергоефективності будівель, такі поняття як теплоізоляція, 
повітронепроникність та атмосферостійкість набули великого значення. Щоб досягти бажаного 
ефекту, потрібні професійні та добре продумані рішення від всіх залучених учасників: архітекторів, 
інженерів, підрядників та виробників будівельних матеріалів.

Одним з найскладніших стиків в конструкції вважається монтажний стик 
вікна. Існує кілька причин, які сильно ускладнюють виконання цього стику:

 ■ Теплові втрати мають бути зведені до мінімуму. 
 ■ Стик повинен бути герметичним, щоб уникнути теплових втрат за рахунок витоку повітря.
 ■ Він повинен бути паронепроникним, щоб захистити конструкцію від надмірної вологи, яка може 
призвести до пошкодження конструкції, утворення термічних містків та грибка.

 ■ Стик має гарантувати вихід з конструкції зайвої вологи. 
 ■ Всі внутрішні конструкції повинні бути захищені від зовнішніх атмосферних впливів: УФ 
випромінювання, дощова вода, вітер тощо.

 ■ Необхідно попередити утворення містків холоду.
 ■ Стик повинен бути здатний витримувати рух конструкції.
 ■ Крім  відповідності всім перерахованим вище вимогам, стик, також, повинен зберігати 
естетичний вигляд як в середині, так і зовні.

Дана брошура складена з метою представити лінійку продуктів PENOSIL, які виконують важливу та 
особливу роль в реалізації енергозберігаючих рішень. В залежності від ситуації та для досягнення 
максимально бажаного результату та ефекту, кожний продукт можна використовувати окремо та 
разом з іншими продуктами.



ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ РІШЕННЯ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ВІКОН

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЯ 

1 Встановлення вікон Elastic Gunfoam

2 Забезпечення повітро- та паронепроникності Sealing Tape Internal

3 Атмосферостійке ущільнення периметру вікна Facade Hybrid 25LM

4 Захист від вітру Sealing Tape External

5 Ущільнення бляшаних елементів вікна Building Silicone

6 Захист від вітру, дощу та снігу Expanding Tape 300

7 Скління Glazing Silicone

8 Встановлення підвіконня Polystyrol FixFoam 877

9 Ущільнення стику між підвіконням та стіною Facade Hybrid 25LM

10 Ущільнення стику між підвіконням та рамою вікна Building Silicone

11 Встановлення гіпсової плити Polystyrol FixFoam 877

12 Внутрішнє оздоблення Acrylic Sealant

13 Приклеювання стрічок, накладених на стики ClearFix 705

14 Ґрунтування  складних поверхонь Prime&Fix

15 Приклеювання пароізоляційних плівок на стіни Membrane Fix 629
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Elastic Gunfoam  
для встановлення вікон

 ■ Хороші тепло- та звукоізоляційні 
властивості мінімізують теплові втрати та 
знижують рівень шуму.

 ■ Висока рухливість гарантує збереження 
теплоізоляційних властивостей навіть після 
можливих деформацій у шві.

 ■ Низький тиск при затвердінні виключає 
деформацію рами вікна та дозволяє 
користувачеві швидко навчитися поводитися 
з продуктом.

Sealing Tape Internal 
для забезпечення повітро- та 
паронепроникності

 ■ Повітронепроникність виключає зайву 
втрату тепла.

 ■ Висока стійкість до дифузії захищає від 
проникнення пари в конструкцію.

 ■ Еластична та стійка до розриву тканина 
витримує навіть сильні рухи конструкції.

Facade Hybrid 25LM 
Для атмосферостійкого ущільнення 
периметру вікна

 ■ Абсолютний захист від атмосферного 
впливу – герметик захищає конструкцію від 
ультрафіолету, дощу/снігу та вітру.

 ■ Висока рухливість дозволяє витримувати 
різні деформації в стику, не втрачаючи  
еластичність та зчеплення.

 ■ Чистий та гладкий еластичний шов надає 
оздобленню естетичний вигляд.
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Expanding Tape 300 
для захисту від вітру, дощу та снігу

 ■ Абсолютна погодостійкість – стрічка 
захищає конструкцію стіни від вітру, дощу та 
снігу.

 ■ Саморозширювальні властивості 
забезпечують щільне з’єднання між вікном 
та стіною.

 ■ Гарантовано довговічне рішення.

Building Silicone 
для ущільнення бляшаних елементів вікна

 ■ Абсолютний захист від атмосферного 
впливу – силікон захищає конструкцію від 
ультрафіолету, дощу/снігу та вітру.

 ■ Нейтральне затвердіння, що не викликає 
корозію, підходить для контакту з металами.

 ■ Гладкий еластичний шов надає оздобленню 
естетичний вигляд та здатний витримувати 
деформації.

Sealing Tape External 
для захисту від вітру

 ■ Повітронепроникна стрічка захищає від 
вітру та випадкової води.

 ■ Низький опір дифузії дозволяє виходити 
парі із конструкції. 

 ■ Разом з вітрозахисною мембраною утворює 
комплексну стійку до вітру систему для 
всієї будівлі.
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Glazing Silicone 
для скління

 ■ Абсолютний захист від атмосферного 
впливу при склінні – силікон захищає 
конструкцію від ультрафіолету, дощу/снігу та 
вітру.

 ■ Герметичне з’єднання  між склом та 
віконною рамою.

 ■ Висока рухливість дозволяє витримувати 
різні деформації стику, не втрачаючи 
еластичності та зчеплення.

Polystyrol FixFoam 877 
для встановлення підвіконня

 ■ Хороші теплоізоляційні властивості 
забезпечують зниження лінійної 
теплопровідності віконного стику.

 ■ Готове до застосування рішення для 
швидкого та зручного монтажу.

 ■ Ефективний спосіб заповнити всі нерівні  
проміжки.

Facade Hybrid 25LM 
для ущільнення стику між підвіконням 
та стіною

 ■ Чистий та гладкий еластичний шов 
забезпечує естетичне оздоблення.

 ■ Висока рухливість дозволяє витримувати 
різні деформації стику, не втрачаючи 
еластичності та зчеплення.

 ■ Можна фарбувати – гарантує бажане 
оформлення інтер’єру.
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Building Silicone 
для ущільнення стику між підвіконням 
та рамою вікна   

 ■ Еластичний та герметичний шов надає 
оздобленню естетичний вигляд.

 ■ Гладка поверхня спрощує обслуговування і 
чищення.

 ■ Вологонепроникний – захищає від 
раптового попадання води. 

Polystyrol FixFoam 877 
для встановлення гіпсових плит

 ■ Хороші теплоізоляційні властивості 
знижують теплові втрати та ризик 
холодних відкосів вікна.

 ■ Готове до застосування рішення для 
швидкого та зручного монтажу. 

 ■ Ефективний спосіб заповнити всі нерівні 
проміжки.

Acrylic Sealant 
для внутрішнього оздоблення

 ■ Чудово підходить для чистого та щільного 
шва.

 ■ Можна фарбувати – гарантує бажане 
оформлення інтер’єру. 

 ■ Достатньо еластичний – витримує невеликі 
деформації та виключає появу тріщин у 
фарбі
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ClearFix 705 
для приклеювання стрічок, що 
накладаються на стик

 ■ Герметичне з’єднання віконних стрічок 
внапусток.

 ■ Еластичне та довговічне з’єднання.
 ■ Заповнення та ущільнення можливих місць 
втрати повітря.

Prime & Fix 
для ґрунтування складних поверхонь

 ■ Відмінна ґрунтовка для покращення 
зчеплення зі складними поверхнями, 
навіть при низьких температурах.

 ■ Аерозольний продукт зручний у 
використанні.

 ■ Сильна адгезія протягом тривалого часу.

Membrane Fix 629 
для приклеювання пароізоляційних 
плівок на стіни

 ■ Повітронепроникне з’єднання  виключає  
зайві втрати тепла.

 ■ Відмінна адгезія при з’єднанні  
пароізоляційних плівок з пористими 
поверхнями конструкції.

 ■ Добре приклеює навіть поліетиленові 
плівки.
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ЗАКЛЮЧЕННЯ

Кожний продукт відіграє важливу та особливу 
роль в досягненні енергоефективних рішень. 
Залежно від ситуації і для досягнення 
максимально бажаного результату та ефекту, 
кожний продукт можна використовувати окремо 
та разом з іншими продуктами.

Для отримання технічної консультації 
щодо продукції TM PENOSIL, будь ласка, 
зв’яжіться з нашим представником!

Контакти представників та технічні 
дані всіх вище згаданих продуктів 
знаходяться на веб-сайті www.penosil.ua   

ТМ – Торговельна Марка



Офіційний дистриб’ютор

Офіційне представництво в Україні:
ТОВ «Крімелте Україна»
03170 м. Київ
вул. Велика Кільцева 4, оф. 332
Тел.: +38 044 593 96 27
ukraine@penosil.com
www.penosil.ua


