
ВІДТЕПЕР
ЛЕГКО БУТИ 
ЕКСПЕРТОМ!

Knauf Insulation EXPERT** –
УТЕПЛЕННЯ ВСІХ ОСНОВНИХ

КОНСТРУКЦІЙ БУДИНКУ

ОБИРАЮЧИ БЕЗПЕЧНУ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЮ –
Я ДБАЮ ПРО ЗДОРОВ’Я МОЄЇ РОДИНИ!

ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ СТІНЗВЗВЗВУКУКУКОІОІОІЗОЗОЗОЛЯЛЯЛЯЦІЦІЦІЯЯЯ СТСТСТІНІНІН

УТЕПЛЕННЯ ПОХИЛОЇ ПОКРІВЛІУТУТЕПЕПЛЕЛЕННННЯЯ ОПОПО ИХИХИ ОЛОЛОЇЇЇЇЇЇ ОПОПОКРКРІВІВЛІЛІ

УНІВЕРСАЛЬНІ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

Найменування
Довжина, 

мм
Ширина, 

мм
Товщина, 

мм
Кількість в упаковці Коефіцієнт 

теплопровідності, Вт/м*Кшт. м2

ТЕПЛОрулон 040-15 Експерт 6250 1200 50 2 15.0 0.040

ТЕПЛОрулон 040-19 Експерт 8000 1200 50 2 19.2 0.040

ТЕПЛОплита 041-50-12 Експерт 1250 610 50 16 12.2 0.041

ТЕПЛОплита 041-100-6 Експерт 1250 610 100 8 6.1 0.041

Горищні
перекриття

Горищні
перекриття

Збірно-кровельні 
сендвіч-панелі

Міжповерхові 
перекриття

Підлоги 
на лагах

Похилі
покрівлі

Похилі
покрівлі

Міжкімнатні 
перегородки

Дізнайтеся більше 
на www.knaufinsulation.ua

Під час виробництва матеріалу засто-
совується спеціальна технологія, яка 
дозволяє досягати високих показників 
звукопоглинання.

Kn
УТЕПЛ

Найменування
Довжина, 

мм
Ширина, 

мм
Товщина, 

мм
Кількість в упаковці Коефіцієнт 

теплопровідності, Вт/м*Кшт. м2

ТЕПЛОрулон 040-150-6 Експерт 5000 1200 150 1 6.0 0.040

ТЕПЛОкровля 037-50-18 Експерт 1250 610 50 24 18.3 0.037

ТЕПЛОкровля 037-100-9 Експерт 1250 610 100 12 9.15 0.037

Найменування
Довжина, 

мм
Ширина, 

мм
Товщина, 

мм

Кількість в упаковці Коефіцієнт звукопоглинання 
при частоті 1000 Гц із 

товщиною матеріалу 50 ммшт. м2

Акустична перегородка Експерт 1250 610 50 16 12.2 1.00

* без фенолу, формальдегіду ** Кнауф Інсулейшн Експерт
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ECOSE® Technology –
революційна технологія
від Knauf Insulation!

Економте екологічно
обираючи теплоізоляцію Knauf Insulation!

ECOSE® Technology – це натурально!
Винайдення інноваційної ECOSE® Technology дозволило виробляти мінераловатну теплоізоля-
цію, в тому числі і її зв’язуючу речовину, з натуральних компонентів, що нікому раніше не вда-
валось. Мінераловатна теплоізоляція з ECOSE® Technology не схожа на традиційну теплоізоля-
цію на основі скловолокна. Вона не містить барвників i підбілювачів та має натуральний колір.

ECOSE® Technology – це безпечно!
ECOSE® Technology – це більш дружня для природи та безпечна для людини технологія вироб-
ництва зв’язуючої речовини. Технологія основана на натуральних компонентах без використан-
ня фенолформальдегідних та акрилових смол.

ECOSE® Technology – це комфортно!
Інноваційна теплоізоляція Knauf Insulation з ECOSE® Technology значно приємніша на дотик,  має 
нейтральний запах. Новий матеріал зручний в роботі - він легко ріжеться та створює менше пилу.

ЕКСПЕРТАМ ВАЖЛИВО ЗНАТИ
• Чим нижче коефіцієнт теплопровідності, тим краще «працює» теплоізоля-
ційний матеріал 
• При монтажі теплоізоляційний матеріал треба встановлювати врозпір із 
невеликим запасом, щоб уникнути містків холоду
• При збільшенні вмісту вологи у шарі теплоізоляції всього на 5% його тепло-
ізоляційна здатність зменшується майже вдвічі
• Важливе значення має  облаштування гідро- та пароізоляції конструкції, 
що захищає теплоізоляцію від негативного впливу оточуючого середовища 
та теплого вологого повітря
• Застосування теплоізоляції допомагає зменшити витрати на обігрів оселі 
більш ніж в 2 рази

Комфортна 
під час мон-
тажу – ство-
рює менше 
пилу, має 
нейтраль-
ний запах, 
приємна на 

дотик

Вироблена 
з натураль-
них компо-
нентів, без 
фенолфор-

мальдегідних 
та акрилових 

смол

Має високі 
тепло- та

звукоізоляційні 
властивості

Негорюча 
та довговічна

Дружня для 
природи 

та безпечна 
для людини

5 причин обрати натуральну теплоізоляцію Knauf Insulation з ECOSE® Technology

Дізнайтеся більше 
на www.knaufinsulation.ua

ЕКОС
Технолоджі
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