
КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

КОМПЛЕКСНІ ІЗОЛЯЦІЙНІ РІШЕННЯ

www.normaizol.com



www.normaizol.com1-1

Компанія «НОРМАІЗОЛ» заснована в 2000 році як підприємство з виробництва енергозберігаючих 
матеріалів. Налагоджено виробництво фольгованого клейового матеріалу під торговими марками  
NORMAIZOL®, АЛЮФОМ®. На сьогодення ТОВ «НОРМАІЗОЛ» є одним із лідерів у виробництві тепло-, 
гідро-, шумо- і віброізоляційних матеріалів, а також супутніх товарів. Наша продукція застосовується як 
професійними компаніями з монтажу, так і домашніми майстрами.

Висококласні ізоляційні матеріали - це нові розробки й інноваційні технології виробництва. 
Ми використовуємо німецьке, швейцарське й італійське виробниче обладнання.

Продукція ТОВ «НОРМАІЗОЛ» користується активним попитом у всіх регіонах України і за кордоном 
завдяки її відповідності високим вимогам!

Застосовуючи результати досліджень лабораторії, ми постійно розширюємо свій асортимент 
і пропонуємо нашим клієнтам все більше продукції. При цьому індивідуальним замовленням ми 
приділяємо особливу увагу. Можливості модифікації ізоляційної продукції ТОВ «НОРМАІЗОЛ» майже 
безмежні – все залежить від Ваших вимог.

ДОСЯГНЕННЯ «ТОВ НОРМАІЗОЛ»

• Продукція стабільно високої якості. Наші товари стандартизовані під українські та європейські будівельні 
норми.

• Бажаючи досягти європейського рівня якості, наша компанія пройшла сертифікацію на відповідність 
стандартам ISO 9001: 2015, що є підтвердженням досягнень, заснованих на кращих світових практиках 
управління.

• У виробництві використовується сировина від провідних світових виробників. Контроль якості на 
виробництві здійснюється двічі: під час закупівлі сировини і на виході готової продукції перед випуском 
у продаж.

• Ми дбаємо про екологію. Із цієї причини компанія впровадила повторне використання сировини. Таким 
чином, вдалося налагодити майже безвідходне виробництво.

• З 2016 року компанією «НОРМАІЗОЛ» запущено виробництво виробів на основі бутилкаучуку ALENOR®.

• Влітку 2017 року ми розширилися й налагодили нову лінію з виробництва бутилкаучукових виробів. 
Це дозволить вийти на новий ринок і посісти на ньому лідируючі позиції. 

«Ми довели - вітчизняне виробництво може виробляти
високоякісні товари за привабливими цінами.»

Компанія «НОРМАІЗОЛ
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СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ, ЩО ВИПУСКАЄТЬСЯ :

• цивільні та комерційні об’єкти;
• промислові споруди;
• споруди, які вимагають вібро- 
  і акустичної ізоляції;
• системи трубопроводів 
  і повітропроводів; 

• морозильні установки
• геліосистеми;
• промислове  обладнання 
  та ємності ; 
• машинобудування.

НАШІ ТОРГОВІ МАРКИ:
ТМ Alenor®, ТМ Алюфом®, ТМ Алюхолст®, ТМ Фолар®, ТМ Терафом®, ТМ Normatube™.

ПЕРЕВАГИ НАШОЇ ПРОДУКЦІЇ

ЯКІСТЬ 
•  тільки виробник

ПРОСТОТА МОНТАЖУ  
•  клейовий шар, широкий асортимент аксесуарів, 
    що випускаються, і грамотні технічні рішення

ДОВГОТРИВАЛІСТЬ  
•  каучук і різні композитні вироби

забезпечує 
якість

забезпечує вигоду 
й швидкість монтажу

забезпечує 
довготривалість виробу

МІСЦЯ МОНТАЖУ Й ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБІВ
(позначення значків до асортименту)

Стіни Покрівля Підлога Фундамент Всі споруди

Гідро-
ізоляція

Тепло-
ізоляція

Шумо- 
ізоляція

Вібро- 
ізоляція

Промисловість Опалювання

Транспорт Суднобудування

Швидкий 
монтаж

Морозильні 
установки

Трубопроводи Водо-
відведення

Вентиляція
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Теплоізоляційний фольгований матеріал 
Алюфом® А ФС

Теплоізоляційний фольгований матеріал
 Алюфом® B ФС

Алюфом® А ФС – являє собою комплексний відбивний тепло-пароізоляційний матеріал, 
який складається з фізично зшитого спіненого поліетилену та алюмінієвої фольги.

Алюфом® B ФС – являє собою комплексний відбивний тепло-пароізоляційний матеріал, 
який складається з фізично зшитого спіненого поліетилену, покритого з обох боків 
спеціальною алюмінієвою фольгою.

Застосування:
• ізоляція стін, стель, покрівлі, горищних і мансардних 

приміщень;
• ізоляція систем повітроводів;
• ізоляція труб, трубопроводів;
• ізоляція кліматичного обладнання;
• відбивна ізоляція за радіаторами опалення.

Застосування:
• ізоляція стін, стель, покрівлі, 
    горищних і мансардних приміщень;
• ізоляція систем повітроводів;
• ізоляція труб, трубопроводів;
• ізоляція кліматичного обладнання;
• ізоляція приміщень в банях і саунах;
• відбивна ізоляція за радіаторами опалення.

Переваги:
• високі теплоізоляційні і тепловідбивні 

властивості;
• екологічно чистий, не містить 

небезпечних для життя речовин.

Переваги:
• високі теплоізоляційні  

і тепловідбивні властивості;
• екологічно чистий, не містить 

небезпечних для життя речовин.

фольга
фіз. зшитий ППЕ

фольга

фіз. зшитий ППЕ

фольга
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Розміри:

ТОВЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ

2, 3, 4, 5, 8, 10 1000

Розміри:

ТОВЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ

2, 3, 4, 5, 8, 10 1000

Характеристики:

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ  

Щільність ППЕ-Р кг/м3 30 – 33

Коефіцієнт теплопровідності λ Вт/м×°С
при 20 °С, 

не менше 0,031

Коефіцієнт теплового відбиття 
поверхні

% більше 95

Водопоглинання (96 год.), за об’ємом % менше 0,8

Межа міцності при стисканні:
• на 10 %
• на 25 %

МПа не менше 0,015
не менше 0,036

Динамічний модуль 
пружності  EД при навантаженнях:
• 2000 Н/м²
• 5000 Н/м²

МПа
0,26
0,72

Індекс зниження наведеного
ударного шуму при товщині 5 мм 

Дб не менше 21

Робоча температура експлуатації °C -36 – +90

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 12

Характеристики:

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ 

Щільність ППЕ-Р кг/м3 30 – 33

Коефіцієнт теплопровідності λ Вт/м×°С
при 20 °С, 

не менше 0,033

Коефіцієнт теплового відбиття 
поверхні

% більше 97

Водопоглинання (96 год.),за об’ємом % менше 0,5

Межа міцності при стиску:
• на 10 %
• на 25 %

МПа не менше 0,016
не менше 0,039

Динамічний модуль 
пружності EД при навантаженнях:
• 2000 Н/м²
• 5000 Н/м²

МПа
0,28
0,75

Індекс зниження наведеного
ударного шуму при товщині 5 мм 

Дб не менше 21

Робоча температура експлуатації °C -36 – +100
Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 12

ІЗОЛЯЦІЯ НА ОСНОВІ
ФІЗИЧНО ЗШИТОГО
ПІНОПОЛІЕТИЛЕНУ
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Теплоізоляційний матеріал Полотно ППЭ ФС

Полотно ППЭ ФС – являє собою теплоізоляційний матеріал, який складається з фізично 
зшитого спіненого поліетилену та алюмінієвої фольги, клейового шару підвищеної липкості 
й антиадгезійної плівки.

Застосування:
• ізоляція стін, стель, покрівель,  

горищних і мансардних приміщень;
• ізоляція вентиляційних систем;
• ізоляція труб, трубопроводів в системах опалення 

і водопостачання;
• теплоізоляція в автомобілебудуванні, суднобудуванні.

Переваги:
• висока адгезія (липкість) 

до більшості матеріалів;
• високі теплоізоляційні властивості;
• екологічно чистий, не містить 

небезпечних для життя речовин.

фіз. зшитий ППЕ

клейовий шар

антиадгезійна плівка
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Застосування:
• ізоляція стін, стель, покрівель, горищних і мансардних приміщень;
• ізоляція вентиляційних систем;
• ізоляція труб, трубопроводів в системах опалення 

і водопостачання;
• ізоляція кліматичного обладнання;
• відбивна ізоляція за радіаторами опалення;
• теплоізоляція в автомобілебудуванні, суднобудуванні.

Теплоізоляційний фольгований матеріал 
Алюфом® С ФС

Переваги:
• висока адгезія (липкість)  

до більшості матеріалів;
• високі теплоізоляційні властивості;
• екологічно чистий, не містить 

небезпечних для життя речовин.

фіз. зшитий ППЕ

фольга

клейовий шар

антиадгезійна плівка

Алюфом® С ФС – являє собою комплексний відбивний тепло-пароізоляційний матеріал, 
який складається з фізично зшитого спіненого поліетилену, спеціальної алюмінієвої фольги, 
клейового шару підвищеної липкості й антиадгезійної плівки.

Розміри:

Розміри:

Характеристики:

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ 

Щільність ППЕ-Р кг/м3 30 – 33

Коефіцієнт теплопровідності λ Вт/м×°С
при 20 °С, 

не менше 0,031

Водопоглинання (96 год.), за об’ємом % менше 0,8

Межа міцності при стиску:
• на 10 %
• на 25 %

МПа не менше 0,015
не менше 0,036

Динамічний модуль 
пружності EД при навантаженнях:
• 2000 Н/м²
• 5000 Н/м²

МПа
0,26
0,72

Індекс зниження наведеного
ударного шуму при товщині 5 мм

Дб не менше 21

Клейкість до сталі (адгезія) Н/25мм 15

Липкість методом кулі, що котиться см 6 – 7 
Робоча температура експлуатації °C -36 – +75

Характеристики:

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ 

Щільність ППЕ-Р кг/м3 30 – 33

Коефіцієнт теплопровідності λ Вт/м×°С
при 20 °С, 

не менше 0,031

Коефіцієнт теплового відбиття 
поверхні

% більше 95

Водопоглинання (96 год.), за об’ємом % менше 0,8

Межа міцності при стиску:
• на 10 %
• на 25 %

МПа не менше 0,015
не менше 0,036

Динамічний модуль 
пружності EД при навантаженнях:
• 2000 Н/м²
• 5000 Н/м²

МПа
0,26
0,72

Індекс зниження наведеного
ударного шуму при товщині 5 мм

Дб не менше 21

Клейкість до сталі (адгезія) Н/25мм 15

Липкість методом кулі, що котиться см 6 – 7 

Робоча температура експлуатації °C -36 – +75

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 12

ІЗОЛЯЦІЯ НА ОСНОВІ
ФІЗИЧНО ЗШИТОГО
ПІНОПОЛІЕТИЛЕНУ

ТОВЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 1000

ТОВЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ

2, 3, 4, 5, 8, 10 1000
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Теплоізоляційний фольгований матеріал 
Алюфом® A

Теплоізоляційний фольгований матеріал 
 Алюфом® B

Алюфом® А – являє собою комплексний відбивний тепло-пароізоляційний матеріал, який 
складається з хімічно зшитого спіненого поліетилену і спеціальної алюмінієвої фольги.

Алюфом® B – являє собою комплексний відбивний тепло-пароізоляційний матеріал, який 
складається з хімічно зшитого спіненого поліетилену, покритого с обох боків спеціальною 
алюмінієвою фольгою.

Застосування:
• ізоляція стін, стель, покрівель,  

горищних і мансардних приміщень;
• ізоляція систем повітроводів;
• ізоляція труб, трубопроводів;
• ізоляція кліматичного обладнання;
• відбивна ізоляція за радіаторами опалення.

Застосування:
• ізоляція стін, стель, покрівель,  

горищних і мансардних приміщень;
• ізоляція систем повітроводів;
• ізоляція труб, трубопроводів;
• ізоляція кліматичного обладнання;
• ізоляція приміщень в банях і саунах;
• відбивна ізоляція за радіаторами опалення.

Переваги:
• високі теплоізоляційні й тепловідбивні 

властивості;
• екологічно чистий, не містить 

небезпечних для життя речовин.

Переваги:
• високі теплоізоляційні й 

тепловідбивні властивості;
• екологічно чистий, не містить 

небезпечних для життя речовин.

фольга
хім. зшитий ППЕ

фольга

хім. зшитий ППЕ

фольга
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Характеристики:

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ 

Щільність ППЕ кг/м3 30 – 33

Коефіцієнт теплопровідності λ Вт/м×°С
при 20 °С, 

не менше 0,031

Коефіцієнт теплового відбиття 
поверхні

% більше 95

Водопоглинання (96 год.), за об’ємом % менше 0,8

Межа міцності при стиску:
• на 10 %
• на 25 %

МПа не менше 0,014
не менше 0,035

Динамічний модуль 
пружності EД при навантаженнях:
• 2000 Н/м²
• 5000 Н/м²

МПа
0,25
0,71

Індекс зниження наведеного
ударного шуму при товщині 5 мм 

Дб не менше 23

Робоча температура експлуатації °C -36 – +90

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 12

Характеристики:

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ 

Щільність ППЕ кг/м3 30 – 33

Коефіцієнт теплопровідності λ Вт/м×°С
при 20 °С, 

не менше 0,033

Коефіцієнт теплового відбиття 
поверхні

% більше 97

Водопоглинання (96 год.), за об’ємом % менше 0,5

Межа міцності при стиску:
• на 10 %
• на 25 %

МПа не менше 0,015
не менше 0,037

Динамічний модуль 
пружності EД при навантаженнях:
• 2000 Н/м²
• 5000 Н/м²

МПа
0,26
0,73

Індекс зниження наведеного
ударного шуму при товщині 5 мм 

Дб не менше 23

Робоча температура експлуатації °C -36 – +100

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 12

Розміри:

ТОВЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ

2, 3, 4, 5, 8 1200
8, 10 1000

Розміри:

ІЗОЛЯЦІЯ НА ОСНОВІ
ХІМІЧНО ЗШИТОГО
ПІНОПОЛІЕТИЛЕНУ

ТОВЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ

2, 3, 4, 5, 8 1200
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Теплоізоляційний фольгований матеріал  
Алюфом® С
Алюфом® С – являє собою комплексний відбивний тепло-пароізоляційний матеріал, який 
складається з хімічно зшитого спіненого поліетилену, спеціальної алюмінієвої фольги, 
клейового шару підвищеної липкості та антиадгезійної плівки.

Застосування:
• ізоляція стін, стель, покрівель,  

горищних і мансардних приміщень;
• ізоляція вентиляційних систем;
• ізоляція труб, трубопроводів у системах опалення 

і водопостачання;
• ізоляція кліматичного обладнання;
• відбивна ізоляція за радіаторами опалення;
• теплоізоляція в автомобілебудуванні, суднобудуванні.

Переваги:
• висока адгезія (липкість) до більшості 

матеріалів;
• високі теплоізоляційні й тепловідбивні 

властивості;
• екологічно чистий, не містить 

небезпечних для життя речовин.

хім. зшитий ППЕ

фольга

клейовий шар

антиадгезійна плівка

3-2

Теплоізоляційний матеріал Полотно ППЭ ХС

Полотно ППЭ ХС – являє собою теплоізоляційний матеріал, який складається з хімічно 
зшитого спіненого поліетилену, клейового шару підвищеної липкості та антиадгезійної 
плівки.

Застосування:
• ізоляція стін, стель, покрівель, 

горищних і мансардних приміщень;
• ізоляція вентиляційних систем;
• ізоляція труб, трубопроводів в системах опалення 

і водопостачання;
• теплоізоляція в автомобілебудуванні, суднобудуванні.

Переваги:
• висока адгезія (липкість) до більшості матеріалів;
• високі теплоізоляційні й тепловідбивні 

властивості;
• екологічно чистий, не містить 

небезпечних для життя речовин.

хім. зшитий ППЕ

клейовий шар

антиадгезійна плівка

Розміри:

Характеристики:

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ 

Щільність ППЕ кг/м3 30 – 33

Коефіцієнт теплопровідності λ Вт/м×°С
при 20 °С, 

не менше 0,031

Коефіцієнт теплового відбиття 
поверхні

% більше 95

Водопоглинання (96 год.), за об’ємом % менше 0,8

Межа міцності при стиску:
• на 10 %
• на 25 %

МПа не менше 0,014
не менше 0,035

Динамічний модуль 
пружності EД при навантаженнях:
2000 Н/м² / 5000 Н/м²

МПа
0,25 / 0,71

Індекс зниження наведеного
ударного шуму при товщині 5 мм 

Дб не менше 23

Клейкість до сталі (адгезія) Н/25мм 15

Липкість методом кулі, що котиться см 6 – 7 

Робоча температура експлуатації °C -36 – +75

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 12

Характеристики:

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ 

Щільність ППЕ кг/м3 30 – 33

Коефіцієнт теплопровідності λ Вт/м×°С
при 20 °С, 

не менше 0,031

Водопоглинання (96 год.), за об’ємом % менше 0,8

Межа міцності при стиску:
• на 10 %
• на 25 %

МПа не менше 0,014
не менше 0,035

Динамічний модуль 
пружності EД при навантаженнях:
2000 Н/м² / 5000 Н/м²

МПа
0,25 / 0,71

Індекс зниження наведеного
ударного шуму при товщині 5 мм 

Дб не менше 23

Клейкість до сталі (адгезія) Н/25мм 15

Липкість методом кулі, що котиться см 6 – 7 

Робоча температура експлуатації °C -36 – +75

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 12

Розміри:

ТОВЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ

3, 4, 5, 8, 10, 12, 16 1000

ТОВЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ

3, 4, 5, 8, 10 1000

ІЗОЛЯЦІЯ НА ОСНОВІ
ХІМІЧНО ЗШИТОГО
ПІНОПОЛІЕТИЛЕНУ



www.normaizol.com

Теплоізоляційний фольгований 
матеріал  Алюфом® PET А

Теплоізоляційний фольгований 
матеріал Алюфом® PET С

Алюфом® PET А – являє собою комплексний відбивний тепло-пароізоляційний матеріал, 
який складається з хімічно зшитого спіненого поліетилену, спеціальної алюмінієвої фольги 
та захисної поліетилентерефталатної плівки.

Алюфом® PET С – являє собою комплексний відбивний тепло-пароізоляційний матеріал, 
який складається з хімічно зшитого спіненого поліетилену, спеціальної алюмінієвої 
фольги, захисної поліетилентерефталатної плівки, клейового шару підвищеної липкості 
та антиадгезійної плівки.

Застосування:
• ізоляція стін, стель, покрівель,  

горищних і мансардних приміщень;
• ізоляція повітроводів;
• ізоляція труб, трубопроводів;
• ізоляція кліматичного обладнання;
• ізоляція в системі “тепла підлога”;
• відбивна ізоляція за радіаторами опалення.

Застосування:
• ізоляція стін, стель, покрівель,  

горищних і мансардних приміщень;
• ізоляція повітроводів;
• ізоляція труб, трубопроводів;
• ізоляція кліматичного обладнання;
• ізоляція в системі “тепла підлога”;
• відбивна ізоляція за радіаторами опалення.

Переваги:
• високі теплоізоляційні 

й тепловідбивні властивості;
• висока стійкість до розчинів кислот, 

лугів і миючих засобів ;
• екологічно чистий, не містить 

небезпечних для життя речовин.

Переваги:
• високі теплоізоляційні й тепловідбивні 

властивості;
• висока стійкість до розчинів кислот, 

лугів і миючих засобів ;
• екологічно чистий, не містить 

небезпечних для життя речовин.

хім.  зшитий ППЕ

ПЕТ

фольга

антиадгезійна плівка

ПЕТ
фольга

хім. зшитий ППЕ
клейовий шар

3-3

Розміри:

Розміри:

Характеристики:

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ 

Щільність ППЕ кг/м3 30 – 33

Коефіцієнт теплопровідності λ Вт/м×°С
при 20 °С, 

не менше 0,031

Коефіцієнт теплового відбиття 
поверхні

% більше 95

Водопоглинання (96 год.), за об’ємом % менше 0,8

Межа міцності при стиску:
• на 10 %
• на 25 %

МПа не менше 0,014
не менше 0,035

Динамічний модуль 
пружності EД при навантаженнях:
2000 Н/м² / 5000 Н/м²

МПа
0,25 / 0,71

Індекс зниження наведеного
ударного шуму при товщині 5 мм 

Дб не менше 23

Робоча температура експлуатації °C -36 – +90

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 12

Характеристики:

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ 

Щільність ППЕ кг/м3 30 – 33

Коефіцієнт теплопровідності λ Вт/м×°С
при 20 °С, 

не менше 0,031

Коефіцієнт теплового відбиття 
поверхні

% більше 95

Водопоглинання (96 год.), за об’ємом % менше 0,8

Межа міцності при стиску:
• на 10 %
• на 25 %

МПа не менше 0,014
не менше 0,035

Динамічний модуль 
пружності EД при навантаженнях:
2000 Н/м² / 5000 Н/м²

МПа
0,25 / 0,71

Індекс зниження наведеного
ударного шуму при товщині 5 мм 

Дб не менше 23

Клейкість до сталі (адгезія) Н/25мм 15

Липкість методом кулі, що котиться см 6 – 7 

Робоча температура експлуатації °C -36 – +75

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 12

ТОВЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ

3, 4, 5, 8, 10 1000

ТОВЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ

3, 4, 5, 8, 10 1000

ІЗОЛЯЦІЯ НА ОСНОВІ
ХІМІЧНО ЗШИТОГО
ПІНОПОЛІЕТИЛЕНУ
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Теплоізоляційний фольгований матеріал 
 Алюфом® PET ТП

Алюфом® PET ТП – являє собою комплексний відбивний тепло-пароізоляційний матеріал, 
який складається з хімічно зшитого спіненого поліетилену, спеціальної алюмінієвої фольги 
і захисної поліетилентерефталатної плівки.

Застосування:
• ізоляція в системі “тепла підлога”;
• ізоляція стін, стель, покрівель,  

горищних і мансардних приміщень;
• ізоляція кліматичного обладнання.

Переваги:
 • високі теплоізоляційні й тепловідбивні 

властивості;
• екологічно чистий, не містить 

небезпечних для життя речовин.

хім. зшитий ППЕ

ПЕТ

фольга

3-4

Звукоізоляційний матеріал Терафом®

Терафом® – являє собою комплексний теплозвукоізоляційний матеріал ударного 
шуму, який складається з хімічно зшитого спіненого поліетилену та гідроізоляційної 
поліетиленової плівки.

Применение:
• звукоізоляція, тепло- і гідроізоляція перекриттів -
«плаваюча підлога»;
• ізоляція повітроводів;
• звукоізоляція в автомобілебудуванні, суднобудуванні;
• звукоізоляція труб, трубопроводів.

Переваги:
• високі звукоізоляційні (ударного шуму) 

і теплоізоляційні властивості;
• екологічно чистий, не містить 

небезпечних для життя речовин.

гідроізоляційна 
плівка

хім. зшитий ППЕ

Розміри:

ТОВЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ

3, 4, 5, 8, 10 1500

Розміри:

Характеристики:

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ 

Щільність ППЕ кг/м3 30 – 33

Коефіцієнт теплопровідності λ Вт/м×°С
при 20 °С, 

не менше 0,032

Водопоглинання (96 год.), за об’ємом % менше 0,8

Межа міцності при стиску:
• на 10 %
• на 25 %

МПа
не менше 0,015
не менше 0,036

Динамічний модуль 
пружності EД при навантаженнях:
2000 Н/м² / 5000 Н/м²

МПа 0,28 / 0,75

Індекс зниження наведеного
ударного шуму при товщині 5 мм 

Дб не менше 25

Робоча температура експлуатації °C -36 – +90

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 12

Характеристики:

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ 

Щільність ППЕ кг/м3 30 – 33

Коефіцієнт теплопровідності λ Вт/м×°С
при 20 °С, 

не менше 0,031

Коефіцієнт теплового відбиття 
поверхні

% більше 95

Водопоглинання (96 год.), за об’ємом % менше 0,8

Межа міцності при стиску:
• на 10 %
• на 25 %

МПа не менше 0,014
не менше 0,035

Динамічний модуль 
пружності EД при навантаженнях:
• 2000 Н/м²
• 5000 Н/м²

МПа
0,25
0,71

Індекс зниження наведеного
ударного шуму при товщині 5 мм 

Дб не менше 23

Робоча температура експлуатації °C -36 – +90

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 12

ТОВЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ

3, 4, 5 1000

ІЗОЛЯЦІЯ НА ОСНОВІ
ХІМІЧНО ЗШИТОГО
ПІНОПОЛІЕТИЛЕНУ
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Характеристики:

Теплоізоляційний фольгований матеріал
Відбивна ізоляція за радіатори Алюфом®

Відбивна ізоляція за радіатори Алюфом® – являє собою 
теплоізоляційний матеріал, який складається з хімічно зшитого спіненого 
поліетилену та спеціальної алюмінієвої фольги.

Застосування:
• ізоляція стін, стель, покрівель,  

горищних і мансардних приміщень;
• ізоляція кліматичного обладнання;
• відбивна ізоляція за радіаторами опалення.

Переваги:
• високі теплоізоляційні й тепловідбивні 

властивості;
• екологічно чистий, не містить 

небезпечних для життя речовин.

фольга
хім. зшитий ППЕ

4-1

Розміри:

ТОВЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ ДОВЖИНА, М

3 600 5

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ  

Щільність ППЕ кг/м3 30 – 33

Коефіцієнт теплопровідності λ Вт/м×°С при 20 °С, не менше 0,030

Коефіцієнт теплового відбиття поверхні % більше 97

Водопоглинання (96 год.), за об’ємом % менше 0,8

Межа міцності при стиску:
• на 10 %
• на 25 %

МПа не менше 0,014
не менше 0,035

Динамічний модуль пружності EД при навантаженнях:
• 2000 Н/м²
• 5000 Н/м²

МПа 0,25
0,71

Робоча температура експлуатації °C -36 – +90

Термін зберігання в оригінальній упаковці місяць 12

ІЗОЛЯЦІЯ НА ОСНОВІ
ХІМІЧНО ЗШИТОГО 
ПІНОПОЛІЕТИЛЕНУ
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Застосування:
• ізоляція стін, стель, покрівлі,  

горищних і мансардних приміщень;
• ізоляція систем повітроводів;
• ізоляція труб, трубопроводів;
• відбивна ізоляція за радіаторами опалення.

Застосування:
• ізоляція стін, стель, покрівлі,  

горищних і мансардних приміщень;
• ізоляція труб, трубопроводів;
• ізоляція систем повітроводів;
• відбивна ізоляція за радіаторами опалення.

Теплоізоляційний фольгований матеріал 
Алюфом® НПЕ А

Теплоізоляційний фольгований матеріал 
Алюфом® НПЕ B

Алюфом® НПЕ А – являє собою комплексний відбивний тепло-пароізоляційний 
матеріал, який складається з незшитого поліетилену та алюмінієвої фольги.

Алюфом® НПЕ B – являє собою комплексний відбивний тепло-пароізоляційний матеріал, 
який складається з незшитого пінополіетилену, покритого з обох боків спеціальною 
алюмінієвою фольгою.

Переваги:
• високі теплоізоляційні й тепловідбивні 

властивості;
• екологічно чистий, не містить 

небезпечних для життя речовин.

Переваги:
• високі теплоізоляційні й тепловідбивні 

властивості;
• екологічно чистий, не містить 

небезпечних для життя речовин.

фольга
незшит. пінополіетилен 

фольга

незшит. пінополіетилен 

фольга

5-1

Розміри:

ТОВЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ

3, 4, 5, 8, 10 1000

Розміри:

ТОВЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ

3, 4, 5, 8, 10 1000

Характеристики:

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ 

Щільність НПЕ кг/м3 20 – 22

Коефіцієнт теплопровідності λ Вт/м×°С
при 20 °С, 

не менше 0,044

Коефіцієнт теплового відбиття 
поверхні

% більше 95

Водопоглинання (96 год.), за об’ємом % менше 0,8

Індекс зниження наведеного
ударного шуму при товщині 5 мм

Дб не менше 22

Робоча температура експлуатації °C -36 – +75

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 12

Характеристики:

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ 

Щільність НПЕ кг/м3 20 – 22

Коефіцієнт теплопровідності λ Вт/м×°С
при 20 °С, 

не менше 0,046

Коефіцієнт теплового відбиття 
поверхні

% більше 97

Водопоглинання (96 год.), за об’ємом % менше 0,6

Індекс зниження наведеного
ударного шуму при товщині 5 мм

Дб не менше 22

Робоча температура експлуатації °C -36 – +80

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 12

ІЗОЛЯЦІЯ НА ОСНОВІ
НЕЗШИТОГО
ПІНОПОЛІЕТИЛЕНУ
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Алюфом® НПЕ C – являє собою комплексний відбивний тепло-пароізоляційний матеріал, 
який складається з незшитого поліетилену, спеціальної алюмінієвої фольги, клейового 
шару підвищеної липкості та антиадгезійної плівки.

Застосування:
• ізоляція стін, стель, покрівлі;  

горищних і мансардних приміщень;
• ізоляція вентиляційних систем;
• ізоляція труб, трубопроводів в системах 

опалення і водопостачання;
• ізоляція кліматичного обладнання.

Переваги:
• висока адгезія (липкість) до більшості 

матеріалів;
• високі теплоізоляційні й тепловідбивні 

властивості;
• екологічно чистий, не містить 

небезпечних для життя речовин.

Характеристики:

незшит. пінополіетилен 

фольга

клейовий шар

антиадгезійна плівка

5-2

Застосування:
• ізоляція стін, стель, покрівлі;  

горищних і мансардних приміщень;
• ізоляція вентиляційних систем;
• ізоляція труб, трубопроводів;
• ізоляція кліматичного обладнання.

Теплоізоляційний матеріал НПЕ ЛУ

НПЕ ЛУ – являє собою відбивний теплоізоляційний матеріал, який складається з незшитого 
поліетилену, металізованої поліетилентерефталатної плівки, клейового шару підвищеної 
липкості та антиадгезійної плівки.

Переваги:
• висока адгезія (липкість) до більшості 

матеріалів;
• високі теплоізоляційні властивості;
• екологічно чистий, не містить 

небезпечних для життя речовин.

Характеристики:

незшит. пінополіетилен

метал ПЕТ

клейовий шар

антиадгезійна плівка

Розміри:

Розміри:

ТОВЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ

3, 4, 5, 8, 10 1000

ТОВЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ

3, 4, 5, 8, 10 1000

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ  

Щільність НПЕ кг/м3 20 – 22

Коефіцієнт теплопровідності λ Вт/м×°С
при 20 °С, 

не менше 0,044

Коефіцієнт теплового відбиття 
поверхні

% більше 95

Водопоглинання (96 год.), за об’ємом % менше 0,8

Індекс зниження наведеного ударного 
шуму при товщині 5 мм

Дб не менше 22

Клейкість до сталі (адгезія) Н/25мм 14

Липкість методом кулі, що котиться см 8 – 9 

Робоча температура експлуатації °C -30 – +75

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 12

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ 

Щільність НПЕ кг/м3 20 – 22

Коефіцієнт теплопровідності λ Вт/м×°С
при 20 °С, 

не менше 0,044

Коефіцієнт теплового відбиття 
поверхні

% більше 90

Водопоглинання (96 год.), за об’ємом % менше 0,8

Індекс зниження наведеного ударного 
шуму при товщині 5 мм

Дб не менше 22

Клейкість до сталі (адгезія) Н/25мм 14

Липкість методом кулі, що котиться см 8 – 9 

Робоча температура експлуатації °C -30 – +75

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 12

ІЗОЛЯЦІЯ НА ОСНОВІ
НЕЗШИТОГО
ПІНОПОЛІЕТИЛЕНУ

Теплоізоляційний фольгований матеріал 
Алюфом® НПЕ С
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Теплоізоляційний фольгований 
матеріал Алюфом® R

Теплоізоляційний фольгований 
матеріал  Алюфом® RС

Алюфом® R – являє собою комплексний відбивний тепло-пароізоляційний матеріал, який 
складається зі спіненого синтетичного каучуку, спеціальної алюмінієвої фольги і захисної 
поліетилентерефталатної плівки. 

Алюфом® RС – являє собою комплексний відбивний тепло-пароізоляційний матеріал, який 
складається зі спіненого синтетичного каучуку, спеціальної алюмінієвої фольги, акрилового 
клейового шару підвищеної липкості з армованою сіткою та антиадгезійної плівки.

Застосування:
• ізоляція стін, стель, покрівлі, горищних і мансардних приміщень;
• ізоляція вентиляційних систем;
• ізоляція труб, трубопроводів в системах опалення 

і водопостачання;
• ізоляція кліматичного обладнання;
• шумоізоляція в автомобілебудуванні, суднобудуванні.

Застосування:
• ізоляція стін, стель, покрівлі; 
• ізоляція вентиляційних систем;
• ізоляція труб, трубопроводів в системах опалення 

і водопостачання;
• ізоляція кліматичного обладнання;
• шумоізоляція в автомобілебудуванні, суднобудуванні.

Переваги:
• високі теплоізоляційні й 

тепловідбивні властивості;
• екологічно чистий, не містить 

небезпечних для життя речовин.

Переваги:
• високі теплоізоляційні й тепловідбивні 

властивості;
• висока адгезія (липкість) до більшості 

матеріалів;
• екологічно чистий, не містить 

небезпечних для життя речовин.

Характеристики:

Розміри:

Характеристики:

Розміри:

сп. синт. каучук

ПЕТ

фольга

ПЕТ
фольга

сп. синт. каучук
акриловий клей

армована сітка
антиадгезійна плівка
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НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ  

Щільність каучуку кг/м3 40 – 60

Коефіцієнт теплопровідності 
згідно з ГОСТ 16381-77 п.2.2

Вт/(м×К)

Товщини ≤ 25 мм
-20°С = 0,031
    0°С = 0,033
+20°С = 0,035
+40°С = 0,037

Коефіцієнт теплового відбиття 
поверхні

% 95

Опір дифузії водяної пари 
(фактор μ) за EN 12086 (DIN 52615)

– ≥ 9 000

Клас пожежної безпеки;
Група горючості ДСТУ Б В.2.7-19-95

–
1,
Г1

Масло і бензостійкість – хороша

Стійкість до хімічних реагентів – висока

Робоча температура експлуатації °C -40 – +100

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 12

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ 

Щільність каучуку кг/м3 40 – 60

Коефіцієнт теплопровідності 
згідно з ГОСТ 16381-77 п.2.2

Вт/(м×К)

Товщини ≤ 25 мм
-20°С = 0,031
    0°С = 0,033
+20°С = 0,035
+40°С = 0,037

Коефіцієнт теплового відбиття 
поверхні

% 95

Опір дифузії водяної пари 
(фактор μ) за EN 12086 (DIN 52615)

– ≥ 9 000

Клас пожежної безпеки;
Група горючості ДСТУ Б В.2.7-19-95

–
1,
Г1

Масло і бензостійкість – хороша

Стійкість до хімічних реагентів – висока

Клейкість до сталі (адгезія) 14

Липкість методом кулі, що котиться 
(PSTC-6)

см 7 – 8

Робоча температура експлуатації °C -40 – +100

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 12

ТОВЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ

6, 8, 10, 13, 16,
19, 25, 32, 40, 50

1000

ТОВЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ

6, 8, 10, 13, 16,
19, 25, 32, 40, 50

1000

ІЗОЛЯЦІЯ НА ОСНОВІ 
СПІНЕНИХ СИНТЕТИЧНИХ 
КАУЧУКІВ
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Теплоізоляційний фольгований 
матеріал Алюфом® R-Алюхолст

Теплоізоляційний фольгований 
матеріал Алюфом® RС-Алюхолст

Алюфом® R-Алюхолст – являє собою композиційний тепло-пароізоляційний матеріал, 
який складається зі спіненого синтетичного каучуку і захисного покриття Алюхолст®. 

Алюфом® RС-Алюхолст – являє собою композиційний тепло-пароізоляційний матеріал, 
який складається зі спіненого синтетичного каучуку, захисного покриття Алюхолст®, 
акрилового клейового шару підвищеної липкості з армованою сіткою та антиадгезійної плівки.

Застосування:
• ізоляція стін, стель, покрівлі; 
• ізоляція вентиляційних систем, повітроводів;
• ізоляція труб промислового обладнання;
• ізоляція труб, трубопроводів в системах опалення 

і водопостачання;
• ізоляція кліматичного обладнання.

Застосування:
• ізоляція стін, стель, покрівлі; 
• ізоляція вентиляційних систем, повітроводів;
• ізоляція труб промислового обладнання;
• ізоляція труб, трубопроводів в системах опалення 

і водопостачання;
• ізоляція кліматичного обладнання.

Переваги:
• високі теплоізоляційні й тепловідбивні 

властивості;
• висока стійкість до розчинів кислот, лугів 

та миючих засобів;
• екологічно чистий, не містить 

небезпечних для життя речовин.

Переваги:
• високі теплоізоляційні й тепловідбивні 

властивості;
• висока стійкість до розчинів кислот, 

лугів та миючих засобів;
• екологічно чистий, не містить 

небезпечних для життя речовин.

Характеристики:

Характеристики:

Розміри:

Розміри:

6-2

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ 

Щільність каучуку кг/м3 40 – 60

Коефіцієнт теплопровідності 
згідно з ГОСТ 16381-77 п.2.2

Вт/(м×К)

Товщини ≤ 25 мм
-20°С = 0,031
    0°С = 0,033
+20°С = 0,035
+40°С = 0,037

Коефіцієнт теплового відбиття 
поверхні

% 95

Опір дифузії водяної пари 
(фактор μ) за EN 12086 (DIN 52615)

– ≥ 9 000

Клас пожежної безпеки;
Група горючості ДСТУ Б В.2.7-19-95 
(ГОСТ 30244-94)

–
1,
Г1

Масло і бензостійкість – хороша
Стійкість до хімічних реагентів – висока
Стійкість до розчинів кислот, лугів 
та миючих засобів

– висока

Робоча температура експлуатації °C -40 – +100
Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 12

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ 

Щільність каучуку кг/м3 40 – 60

Коефіцієнт теплопровідності 
згідно з ГОСТ 16381-77 п.2.2

Вт/(м×К)

Товщини ≤ 25 мм
-20°С = 0,031
    0°С = 0,033
+20°С = 0,035
+40°С = 0,037

Коефіцієнт теплового відбиття 
поверхні

% 95

Опір дифузії водяної пари 
(фактор μ) за EN 12086 (DIN 52615)

– ≥ 9 000

Клас пожежної безпеки;
Група горючості ДСТУ Б В.2.7-19-95
(ГОСТ 30244-94)

–
1,
Г1

Масло і бензостійкість – хороша
Стійкість до хімічних реагентів – висока
Стійкість до розчинів кислот, лугів 
та миючих засобів

– висока

Клейкість до сталі (адгезія) 14
Липкість методом кулі, що котиться 
(PSTC-6)

см 7 – 8

Робоча температура експлуатації °C -40 – +100
Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 12

ТОВЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ

6, 8, 10, 13, 16,
19, 25, 32, 40, 50

1000

ТОВЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ

6, 8, 10, 13, 16,
19, 25, 32, 40, 50

1000

ІЗОЛЯЦІЯ НА ОСНОВІ
СПІНЕНИХ СИНТЕТИЧНИХ 
КАУЧУКІВ

каучук

фольга

склотканина

ПЕТ

фольга
склотканина

каучук
акриловий клей

армована сітка
антиадгезійна плівка

ПЕТ
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Теплоізоляційний фольгований матеріал RUBBER С

Теплоізоляційний матеріал
Рулонна каучукова ізоляція

RUBBER С – являє собою теплоізоляційний матеріал, який складається зі спіненого 
синтетичного каучуку, акрилового клейового шару підвищеної липкості з армованою 
сіткою та антиадгезійної плівки.

Рулонна каучукова ізоляція  – являє собою теплоізоляційний матеріал, 
який складається зі спіненого синтетичного каучуку.

Застосування:
• ізоляція стін, стель, покрівлі; 
• ізоляція вентиляційних систем;
• ізоляція труб, трубопроводів в системах опалення 

і водопостачання;
• ізоляція кліматичного обладнання;
• шумоізоляція в автомобілебудуванні та суднобудуванні.

Переваги:
• висока адгезія (липкість) до більшості 

матеріалів;
• екологічно чистий, не містить 

небезпечних для життя речовин.

Переваги:
• високі теплоізоляційні властивості;
• екологічно чистий, не містить 

небезпечних для життя речовин.

Характеристики:

Характеристики:

Розміри:

сп. синт. каучук

акриловий клей

сп. синт. каучук

армована сітка

антиадгезійна плівка
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НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ 

Щільність каучуку кг/м3 40 – 60

Коефіцієнт теплопровідності 
згідно з ГОСТ 16381-77 п.2.2

Вт/(м×К)

Товщини ≤ 25 мм
-20°С = 0,031
    0°С = 0,033
+20°С = 0,035
+40°С = 0,037

Опір дифузії водяної пари 
(фактор μ) за EN 12086 (DIN 52615)

– ≥ 9 000

Клас пожежної безпеки;
Група горючості ДСТУ Б В.2.7-19-95
(ГОСТ 30244-94)

–
1,
Г1

Масло і бензостійкість – хороша
Стійкість до хімічних реагентів – висока
Клейкість до сталі (адгезія) 14
Липкість методом кулі, що котиться 
(PSTC-6)

см 7 – 8

Робоча температура експлуатації °C -40 – +100
Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 12

Розміри:

ТОВЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ

6, 8, 10, 13, 16,
19, 25, 32, 40, 50

1000

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ 

Щільність каучуку кг/м3 40 – 60

Коефіцієнт теплопровідності 
згідно з ГОСТ 16381-77 п.2.2

Вт/(м×К)

Товщини ≤ 25 мм
-20°С = 0,031
    0°С = 0,033
+20°С = 0,035
+40°С = 0,037

Опір дифузії водяної пари 
(фактор μ) за EN 12086 (DIN 52615)

– ≥ 9 000

Клас пожежної безпеки;
Група горючості ДСТУ Б В.2.7-19-95
(ГОСТ 30244-94)

–
1,
Г1

Масло і бензостійкість – хороша

Стійкість до хімічних реагентів – висока

Робоча температура експлуатації °C -40 – +100

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 12

ІЗОЛЯЦІЯ НА ОСНОВІ
СПІНЕНИХ СИНТЕТИЧНИХ 
КАУЧУКІВ

ТОВЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ

6, 8, 10, 13, 16,
19, 25, 32, 40, 50

1000
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Застосування:
• ізоляція вентиляції, кондиціювання;
• ізоляція труб, трубопроводів в системах 

опалення і водопостачання;
• ізоляція кліматичного обладнання;
• ізоляція об’єктів нафтохімії.

Теплоізоляційний матеріал
Трубна каучукова ізоляція

Теплоізоляційний матеріал
Трубна каучукова ізоляція NORMATUBE™ SK

NORMATUBE™ SK – являє собою теплоізоляційний матеріал, який складається зі спіненого 
синтетичного каучуку і поздовжньо-розрізаного шва зі спеціальним клеєм підвищеної 
липкості. Ця система розроблена для економії часу установлення і зменшення затрат 
на монтажні роботи.

Застосування:
• ізоляція вентиляції, кондиціювання;
• ізоляція труб, трубопроводів в системах 

опалення і водопостачання;
• ізоляція кліматичного обладнання;
• ізоляція об’єктів нафтохімії.

Характеристики:

Переваги:
• високі теплоізоляційні властивості;
• екологічно чистий, не містить 

небезпечних для життя речовин.

Характеристики:

Переваги:
• високі теплоізоляційні властивості;
• екологічно чистий, не містить 

небезпечних для життя речовин.

7-1

Трубна каучукова ізоляція – являє собою теплоізоляційний матеріал, який складається 
зі спіненого синтетичного каучуку.

Розміри:

Розміри:

ТОВЩИНА, ММ ДІАМЕТР, ММ ДОВЖИНА, М

6, 9, 13, 19, 25, 32 6 - 160 2

ТОВЩИНА, ММ ДІАМЕТР, ММ ДОВЖИНА, М

6, 9, 13, 19, 25, 32 6 - 160 2

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ 

Щільність каучуку кг/м3 40 – 60

Коефіцієнт теплопровідності 
згідно з ГОСТ 16381-77 п.2.2

Вт/(м×К)

Товщини ≤ 25 мм
-20°С = 0,031
    0°С = 0,033
+20°С = 0,035
+40°С = 0,037

Опір дифузії водяної пари 
(фактор μ) за EN 12086 (DIN 52615)

– ≥ 9 000

Клас пожежної безпеки;
Група горючості ДСТУ Б В.2.7-19-95
(ГОСТ 30244-94)

–
1,
Г1

Масло і бензостійкість – хороша

Стійкість до хімічних реагентів – висока

Робоча температура експлуатації °C -40 – +100

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 12

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ 

Щільність каучуку кг/м3 40 – 60

Коефіцієнт теплопровідності 
згідно з ГОСТ 16381-77 п.2.2

Вт/(м×К)

Товщини ≤ 25 мм
-20°С = 0,031
    0°С = 0,033
+20°С = 0,035
+40°С = 0,037

Опір дифузії водяної пари 
(фактор μ) за EN 12086 (DIN 52615)

– ≥ 9 000

Клас пожежної безпеки;
Група горючості ДСТУ Б В.2.7-19-95
(ГОСТ 30244-94

–
1,
Г1

Масло і бензостійкість – хороша

Стійкість до хімічних реагентів – висока

Робоча температура експлуатації °C -40 – +100

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 12

ІЗОЛЯЦІЯ НА ОСНОВІ
СПІНЕНИХ СИНТЕТИЧНИХ
КАУЧУКІВ
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Теплоізоляційний матеріал.Трубна каучукова ізоляція
із захисним покриттям NORMATUBE™ AL GF
NORMATUBE™ AL GF – являє собою теплоізоляційний матеріал, який складається 
зі спіненого синтетичного каучуку та захисного покриття Алюхолст®.

NORMATUBE™ AL GF SK – являє собою теплоізоляційний матеріал, який 
складається зі спіненого синтетичного каучуку і поздовжньо-розрізаного 
шва зі спеціальним клеєм підвищеної липкості. Ця система розроблена 
для економії часу установлення і зменшення затрат на монтажні роботи.

Застосування:
• ізоляція вентиляції, кондиціювання;
• ізоляція труб, трубопроводів в системах 

опалення і водопостачання;
• ізоляція кліматичного обладнання;
• ізоляція об’єктів нафтохімії.

Характеристики:

Переваги:
• високі теплоізоляційні властивості;
• висока стійкість до розчинів, лугів, 

миючих засобів;
• екологічно чистий, не містить 

небезпечних для життя речовин.

Переваги:
 • високі теплоізоляційні властивості;
• висока стійкість до розчинів, лугів, миючих засобів;
• екологічно чистий, не містить небезпечних для життя речовин.

Характеристики:

Застосування:
• ізоляція вентиляції, кондиціювання;
• ізоляція труб, трубопроводів в системах опалення 

і водопостачання;
• ізоляція кліматичного обладнання;
• ізоляція об’єктів нафтохімії.

Теплоізоляційний матеріал. Трубна каучукова ізоляція 
із захисним покриттям NORMATUBE™ AL GF SK

7-2

Розміри:

Розміри:

ТОВЩИНА, ММ ДІАМЕТР, ММ ДОВЖИНА, М

6, 9, 13, 19, 25, 32 6 - 160 1

ТОВЩИНА, ММ ДІАМЕТР, ММ ДОВЖИНА, М

6, 9, 13, 19, 25, 32 6 - 160 1

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ 

Щільність каучуку кг/м3 40 – 60

Коефіцієнт теплопровідності 
згідно з ГОСТ 16381-77 п.2.2

Вт/(м×К)

Товщини ≤ 25 мм
-20°С = 0,031
    0°С = 0,033
+20°С = 0,035
+40°С = 0,037

Опір дифузії водяної пари 
(фактор μ) за EN 12086 (DIN 52615)

– ≥ 9 000

Клас пожежної безпеки;
Група горючості ДСТУ Б В.2.7-19-95
(ГОСТ 30244-94)

–
1,
Г1

Масло і бензостійкість – хороша
Стійкість до хімічних реагентів – висока
Стійкість до розчинів, лугів, миючих 
засобів

– висока

Робоча температура експлуатації °C -40 – +100
Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 12

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ 

Щільність каучуку кг/м3 40 – 60

Коефіцієнт теплопровідності 
згідно з ГОСТ 16381-77 п.2.2

Вт/(м×К)

Товщини ≤ 25 мм
-20°С = 0,031
    0°С = 0,033
+20°С = 0,035
+40°С = 0,037

Опір дифузії водяної пари 
(фактор μ) за EN 12086 (DIN 52615)

– ≥ 9 000

Клас пожежної безпеки;
Група горючості ДСТУ Б В.2.7-19-95
(ГОСТ 30244-94)

–
1,
Г1

Масло і бензостійкість – хороша
Стійкість до хімічних реагентів – висока
Стійкість до розчинів, лугів,
миючих засобів

– висока

Робоча температура експлуатації °C -40 – +100
Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 12

ІЗОЛЯЦІЯ НА ОСНОВІ
СПІНЕНИХ СИНТЕТИЧНИХ
КАУЧУКІВ
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Ізоляційний фольгований матеріал 
Фолар® А

Ізоляційний фольгований матеріал 
Фолар® B

Фолар® А – являє собою композиційний ізоляційний матеріал. Виготовляється на основі 
спеціальної алюмінієвої фольги, армованої сітки високої міцності та поліолефінової 
плівки. Для з’єднання алюмінієвої фольги, склосітки та поліолефінової плівки між собою 
застосовується поліуретановий клей.

Фолар® B – являє собою композиційний ізоляційний матеріал. Виготовляється на основі 
двох шарів спеціальної алюмінієвої фольги та армованої високоміцної скловолокнистої 
сітки. Для з’єднання алюмінієвої фольги і склосітки між собою застосовується 
високотехнологічний термостійкий поліуретановий клей.

Застосування:
• ізоляція труб, трубопроводів;
• ізоляція систем повітроводів;
• внутрішнє утеплення стін бань і саун.

Застосування:
• внутрішнє утеплення стін бань і саун.
• ізоляція елементів промислового 

обладнання, ємностей;
• ізоляція труб, трубопроводів;
• ізоляція систем повітроводів.

Переваги:
• високі тепловідбивні показники;
• висока стійкість до розчинів, лугів, 

миючих засобів;
• екологічно чистий, не містить 

небезпечних для життя речовин.

Переваги:
• високі робочі температури експлуатації;
• високі тепловідбивні показники;
• екологічно чистий, не містить 

небезпечних для життя речовин.

Характеристики:

Розміри:

Характеристики:

Розміри:

поліолеф. плівка
склосітка

фольга

фольга
склосітка

фольга

9-1

ПЛОЩА, М.КВ ШИРИНА, ММ

50 1000

ПЛОЩА, М.КВ ШИРИНА, ММ

50 1000

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ  

Колір – металік

Поверхнева щільність г/м2 140 ± 15

Товщина мкм 200

Коефіцієнт теплового відбиття
поверхні

% 95

Опір паропроникності (м²×ч×Па)/мг 9,6 – 10,2

Робоча температура експлуатації °C -40 – +90

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 24

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ  

Колір – металік

Поверхнева щільність г/м2 200 ± 15

Товщина мкм 210

Коефіцієнт теплового відбиття 
поверхні

% 95

Опір паропроникності (м²×ч×Па)/мг 10 – 10,5

Робоча температура експлуатації °C
-40 – +250

(короткочасно
+ 300 °C)

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 24

ІЗОЛЯЦІЯ НА ОСНОВІ
СКЛОСІТКИ
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Ізоляційний фольгований матеріал 
Фолар® А із захисним покриттям

Ізоляційний фольгований матеріал 
Фолар® С

Фолар® А із захисним покриттям – являє собою композиційний ізоляційний матеріал. 
Виготовляється на основі спеціальної алюмінієвої фольги, армованої високоміцної 
скловолокнистої сітки, поліетилентерефталатної та поліолефінової плівок. Для з’єднання 
алюмінієвої фольги, склосітки і плівок між собою застосовується поліуретановий клей.

Фолар® С – являє собою композиційний ізоляційний матеріал. Виготовляється на основі 
спеціальної алюмінієвої фольги, високоміцної армованої поліестерової сітки, клейового 
шару підвищеної липкості та антиадгезійного паперу.

Застосування:
• ізоляція труб, трубопроводів;
• ізоляція систем повітроводів;
• внутрішнє утеплення стін бань і саун.

Застосування:
• ізоляція елементів промислового 

обладнання, ємностей;
• покривний шар для технічної ізоляції;
• ізоляція труб, трубопроводів;
• ізоляція систем повітроводів.

Переваги:
 • високі тепловідбивні показники;
• висока стійкість до розчинів кислот, 

лугів, миючих засобів;
• екологічно чистий, не містить 

небезпечних для життя речовин.

Переваги:
• висока липкість (адгезія);
• високі тепловідбивні показники;
• екологічно чистий, не містить 

небезпечних для життя речовин.

Характеристики:

Розміри:

Характеристики:

Розміри:

поліолеф. плівка
армована склосітка

фольга
ПЕТ

антиадгезійна плівка
клейовий шар

армована поліестерова склосітка
фольга

9-2

ПЛОЩА, М.КВ ШИРИНА, ММ

50 1000

ПЛОЩА, М.КВ ШИРИНА, ММ

50 1000

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ  

Колір – металік

Поверхнева щільність г/м2 150 ± 15

Товщина мкм 210

Коефіцієнт теплового відбиття
поверхні

% 95

Опір паропроникності (м²×ч×Па)/мг 9,6 – 10,2

Робоча температура експлуатації °C -40 – +90

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 24

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ 

Колір – металік

Поверхнева щільність г/м2 80 ± 5

Товщина мкм 60

Коефіцієнт теплового відбиття 
поверхні

% 95

Опір паропроникності (м²×ч×Па)/мг 6 – 7

Клейкість до сталі Н/25мм 15

Робоча температура експлуатації °C -40 – +80

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 24

ІЗОЛЯЦІЯ НА ОСНОВІ
СКЛОСІТКИ
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Ізоляційний фольгований матеріал  
Алюхолст® AL

Ізоляційний фольгований матеріал
Алюхолст® AL+PET

Алюхолст® AL – являє собою композиційний ізоляційний матеріал. Виготовляється 
на основі спеціальної алюмінієвої фольги і високоміцної склотканини. Для з’єднання 
алюмінієвої фольги і склотканини між собою застосовується високотехнологічний 
термостійкий поліуретановий клей.

Алюхолст® AL+PET – являє собою композиційний ізоляційний матеріал. Виготовляється на 
основі спеціальної алюмінієвої фольги, високоміцної склотканини і поліетилентерефталатної 
плівки. Для з’єднання алюмінієвої фольги, склотканини і плівки ПЕТ між собою 
застосовується високотехнологічний термостійкий поліуретановий клей.

Застосування:
• ізоляція елементів промислового обладнання, 

ємностей;
• ізоляція труб, трубопроводів гарячого 

і холодного водопостачання, паропроводів;
• як захисний покривний шар для технічної 

ізоляції;
• ізоляція систем повітроводів.

Застосування:
• ізоляція елементів промислового обладнання, 

ємностей;
• ізоляція труб, трубопроводів гарячого 

і холодного водопостачання, паропроводів;
• як захисний покривний шар для технічної 

ізоляції;
• ізоляція систем повітроводів.

Переваги:
• високі робочі температури експлуатації;
• екологічно чистий, не містить 

небезпечних для життя речовин.

Переваги:
• високі робочі температури експлуатації;
• висока стійкість до розчинів кислот, лугів та 

миючих засобів;
• екологічно чистий, не містить 

небезпечних для життя речовин.

Характеристики:

склотканина
фольга

ПЕТ

Характеристики:

склотканина
фольга

10-1

Размеры:

Розміри:

ПЛОЩА, М.КВ ШИРИНА, ММ

30, 50 1000

ПЛОЩА, М.КВ ШИРИНА, ММ

30, 50 1000

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ  

Колір – металік

Поверхнева щільність г/м2 210 ± 5

Товщина мкм 210

Коефіцієнт теплового відбиття
поверхні

% 95

Опір паропроникності (м²×ч×Па)/мг 10 – 10,4

Робоча температура експлуатації °C
-40 – +200

(короткочасно
+ 250 °C)

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 24

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ 

Колір – металік

Поверхнева щільність г/м2 230 ± 15

Товщина мкм 210

Коефіцієнт теплового відбиття 
поверхні

% 95

Опір паропроникності (м²×ч×Па)/мг 10 – 10,4

Робоча температура експлуатації °C
-40 – +200

(короткочасно
+ 250 °C)

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 24

ІЗОЛЯЦІЯ НА ОСНОВІ
СКЛОСІТКИ
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Ізоляційний фольгований матеріал 
Алюхолст® AL+PET С

Алюхолст® AL+PET С – являє представляє собою композиційний ізоляційний матеріал. 
Виготовляється на основі спеціальної алюмінієвої фольги, високоміцної склотканини, 
поліетилентерефталатної плівки, клейового шару підвищеної липкості та антиадгезійної 
плівки. Для з’єднання алюмінієвої фольги, склотканини і плівки ПЕТ між собою 
застосовується високотехнологічний термостійкий поліуретановий клей.

Застосування:
• ізоляція елементів промислового 

обладнання, ємностей;
• ізоляція труб, трубопроводів гарячого 

і холодного водопостачання, паропроводів;
• як захисний покривний шар для технічної 

ізоляції;
• ізоляція систем повітроводів.

Переваги:
• високі робочі температури експлуатації;
• висока стійкість до розчинів кислот, лугів та 

миючих засобів;
• екологічно чистий, не містить 

небезпечних для життя речовин.

Характеристики:

антиадгезійна плівка
клейовий шар

склотканина
фольга

ПЕТ

10-2

Розміри:

ПЛОЩА, М.КВ ШИРИНА, ММ

30, 50 1000

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ  

Колір – металік

Поверхнева щільність г/м2 250 ± 5

Товщина мкм 220

Коефіцієнт теплового відбиття
поверхні

% 95

Опір паропроникності (м²×ч×Па)/мг 10 – 10,4

Клейкість до сталі Н/25мм 14

Липкість методом кулі, що котиться см 7 – 8

Робоча температура експлуатації °C -40 – +80

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 24

ІЗОЛЯЦІЯ НА ОСНОВІ 
СКЛОТКАНИНИ
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Ізоляційний фольгований матеріал 
Алюбонд® AL

Ізоляційний фольгований матеріал 
Алюбонд® AL+PET

Алюбонд® AL – являє собою ізоляційний фольгований матеріал. 
Виготовляється на основі спеціальної алюмінієвої фольги та нетканого полотна (спанбонд).

Алюбонд® AL+PET – являє собою композиційний ізоляційний матеріал. 
Виготовляється на основі спеціальної алюмінієвої фольги, нетканого полотна (спанбонд) 
і поліетилентерефталатної плівки.

Застосування:
• ізоляція елементів промислового 

обладнання, ємностей;
• ізоляція труб, трубопроводів;
• як захисний зовнішній шар для 

теплоізоляційних матеріалів.

Застосування:
• ізоляція елементів промислового 

обладнання, ємностей;
• ізоляція труб, трубопроводів;
• як захисний зовнішній шар 

теплоізоляційних матеріалів.

Переваги:
• високі тепловідбивні показники;
• екологічно чистий, не містить 

небезпечних для життя речовин.

Переваги:
• високі тепловідбивні показники;
• висока стійкість до розчинів кислот, лугів 

та миючих засобів;
• екологічно чистий, не містить 

небезпечних для життя речовин.

Характеристики:

Характеристики:

Розміри:

неткане полотно (спанбонд)
фольга

неткане полотно (спанбонд)
фольга

ПЕТ

11-1

Розміри:

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ 

Колір – металік

Поверхнева щільність г/м2 145 ± 10

Товщина мкм 100

Коефіцієнт теплового відбиття
поверхні

% 95

Опір паропроникності (м²×ч×Па)/мг 9,8 – 10

Робоча температура експлуатації °C -40 – +100

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 24

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ 

Колір – металік

Поверхнева щільність г/м2 150 ± 10

Товщина мкм 100

Коефіцієнт теплового відбиття
поверхні

% 95

Опір паропроникності (м²×ч×Па)/мг 9,9 – 10,1

Робоча температура експлуатації °C -40 – +100

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 24

ІЗОЛЯЦІЯ НА ОСНОВІ 
НЕТКАНОГО ПОЛОТНА

ПЛОЩА, М.КВ ШИРИНА, ММ

30, 50 1000

ПЛОЩА, М.КВ ШИРИНА, ММ

30, 50 1000
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Ізоляційний фольгований матеріал 
Алюбонд® AL+PET С

Алюбонд® AL+PET С – являє собою композиційний ізоляційний матеріал. 
Виготовляється на основі спеціальної алюмінієвої фольги, нетканого полотна (спанбонд), 
поліетилентерефталатної плівки, клейового шару підвищеної липкості та антиадгезійної 
плівки.

Застосування:
• ізоляція елементів промислового 

обладнання, ємностей;
• ізоляція труб, трубопроводів;
• як захисний зовнішній шар 

теплоізоляційних матеріалів;
• ізоляція систем повітроводів.

Переваги:
• високі тепловідбивні показники;
• висока стійкість до розчинів кислот, лугів 

та миючих засобів;
• екологічно чистий, не містить 

небезпечних для життя речовин.

Характеристики:

антиадгезійна плівка
клейовий шар

неткане полотно (спанбонд)
фольга

ПЕТ

11-2

Розміри:

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ 

Колір – металік

Поверхнева щільність г/м2 150 ± 10

Товщина мкм 100

Коефіцієнт теплового відбиття
поверхні

% 95

Опір паропроникності (м²×ч×Па)/мг 9,9 – 10,1

Клейкість до сталі Н/25мм 14

Липкість методом кулі, що котиться см 7 – 8

Робоча температура експлуатації °C -40 – +100

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 24

ІЗОЛЯЦІЯ НА ОСНОВІ 
НЕТКАНОГО ПОЛОТНА

ПЛОЩА, М.КВ ШИРИНА, ММ

30, 50 1000
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Стрічка віконна внутрішня  ALENOR® ОВ ТМ, 
ALENOR® універсальна ОВ ТМ

Характеристики:

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ 

Опір паропроникненню (м²×ч×Па)/мг 9,5 – 9,8

Водонепроникність (не менш 600 Па) Па відсутня

Адгезійна міцність зчеплення МПа 0,27 – 0,3

Робоча температура експлуатації °C -40 – +90
Рекомендована температура 
застосування °C +5 – +40

Термін експлуатації (довговічність) умов. років не менш 20

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 12

15-1

Alenor® ОВ ТМ – внутрішня пароізоляційна віконна стрічка 
на основі захисного фольгованого покриття, синтетичного 
нетканого матеріалу мембранного типу і двох клейових 
смужок: акрилова клейова смужка призначена для 
кріплення стрічки до світлопрозорої конструкції, 
бутилкаучукова смужка – для кріплення стрічки до 
внутрішнього відкосу стіни з попередньо підготовленими 
поверхнями (див. регламент експлуатації віконних стрічок  
Alenor®).

Alenor® універсальна  Alenor® ОВ ТМ має дві акрилові
клейові смужки та одну бутилкаучукову, що дає можливість монтажу 
стрічки двома способами залежно від методу встановлення вікна. 
Віконна стрічка Alenor® ОВ ТМ має високу силу зчеплення.

Переваги:
• висока липкість до будь-яких поверхонь;
• висока стійкість до старіння;
• тривалий термін експлуатації;
• екологічна, не містить небезпечних для життя речовин.

Застосування:
Внутрішня пароізоляційна стрічка  Alenor® ОВ ТМ безпосередньо готова до застосування та не потребує спеціаль-
них інструментів при установці. Стрічка призначена для внутрішньої пароізоляції монтажних швів вузлів приєд-
нання світлопрозорих конструкцій (віконні та балконні блоки, вітражі тощо) до поверхні стінного (світлового) 
прорізу. Стрічка призначена для послідовного штукатурення внутрішніх відкосів (завдяки нетканому полотну має 
хорошу адгезію зі штукатурним складом). Допустимо застосування при обробці відкосів «сухим способом» (гіпсо-
картоном). Стрічка Alenor® ОВ ТМ забезпечує надійний захист монтажної пінки від зволоження з боку приміщен-
ня та запобігає випадінню конденсату на поверхні внутрішніх відкосів.

БЕЗ БІТУМУ!
ДОПУСТИМО ЗАСТОСУВАННЯ ВСЕРЕДИНІ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ!

Розміри:

ШИРИНА, ММ ДОВЖИНА, М

70, 80, 100, 150, 200 25

 ВІКОННІ СТРІЧКИ
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Alenor® універсальна Alenor® ОН Т має дві акрилові клейові смужки 
та одну бутилкаучукову, що дає можливість монтажу стрічки двома 
способами залежно від метода встановлення вікна.

Застосування:
Зовнішня гідроізоляційна паропроникна стрічка Alenor® ОН Т безпосередньо готова до застосування і не ви-
магає спеціальних інструментів при установці. Стрічка призначена для захисту будівельних монтажних швів від 
атмосферних опадів та забезпечує надійний захист монтажної пінки від зволоження із зовнішнього боку примі-
щення та забезпечує виведення вологи з піни на вуличний бік. При монтажі вікон стрічка використовується на 
нижньому горизонтальному шві зовні під відливом або по всьому периметру вікна при зовнішньому утепленні 
стін будинку.

БЕЗ БІТУМУ!

Переваги:
• висока липкість до будь-яких поверхонь;
• висока стійкість до атмосферних опадів;
• висока стійкість до старіння;
• тривалий термін експлуатації;
• екологічна, не містить небезпечних для життя речовин.

Стрічка віконна внутрішня  ALENOR® ОН Т, 
ALENOR® універсальна ОН Т

Характеристики:

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ

Опір паропроникненню (м²×ч×Па)/мг 0,055

Водонепроникність (не менш 600 Па) Па відсутня

Адгезійна стійкість до зчеплення МПа 0,27 – 0,3

УФ-стійкість (безпосередній вплив) месяц 3

Робоча температура експлуатації °C -40 – +90
Рекомендована температура 
застосування °C +5 – +40

Термін експлуатації (довговічність) умов. років не менш 20

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 12

Розміри:

ШИРИНА, ММ ДОВЖИНА, М

70, 80, 100, 150, 200 25

Alenor® ОН Т – зовнішня гідроізоляційна паропроникна 
віконна стрічка на основі синтетичного нетканого матеріалу 
мембранного типу та двох клейових смужок: акрилова 
клейова смужка призначена для кріплення стрічок до 
світлопрозорої конструкції, бутилкаучукова смужка 
– для кріплення стрічок до відкосу стін з попередньо 
підготовленими поверхнями (див. регламент експлуатації 
віконних стрічок Alenor®).

 ВІКОННІ СТРІЧКИ
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Стрічка віконна зовнішня ALENOR® ОН Т УФ
ALENOR® універсальна ОН Т УФ 

Alenor® ОН Т УФ – зовнішня гідроізоляційна 
паропроникна віконна стрічка на основі синтетичного 
нетканого матеріалу мембранного типу, захисного 
перфорованого фольгованого покриття та двох 
клейових смужок. Акрилова клейова смужка призначена 
для кріплення стрічок до світлопрозорої конструкції, 
бутилкаучукова смужка - для кріплення стрічки до 
відкосу стін із попередньо підготовленими поверхнями 
(див. регламент експлуатації віконних стрічок Alenor®).

Alenor® універсальна ОН Т УФ – має дві акрилові клейові смужки 
та одну бутилкаучукову, що дає можливість монтажу стрічок двома 
способами залежно від методу установки вікна.

Застосування:
Зовнішня гідроізоляційна паропроникна стрічка  Alenor® ОН Т УФ безпосередньо готова до застосування 
і не потребує спеціальних інструментів при установці. Стрічка призначена для захисту будівельних монтажних 
швів від атмосферних опадів та забезпечує надійний захист монтажної піни від зволоження із зовнішнього боку 
приміщення та виведення вологи з піни на вуличний бік. При монтажі вікон стрічка використовується на ниж-
ньому горизонтальному шві зовні під відливом або по всьому периметру вікна при зовнішньому утепленні стін 
будинку.

15-3

Переваги:
• висока стійкість до УФ-випромінювання;
• висока стійкість до атмосферних опадів;
• висока липкість до будь-яких поверхонь;
• висока стійкість до старіння;
• тривалий термін експлуатації;
• екологічна, не містить небезпечних для життя речовин.

Характеристики:

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ  

Опір паропроникненню (м²×ч×Па)/мг 0,057

Водонепроникність (не менш 600 Па) Па відсутня

Адгезійна стійкість до зчеплення МПа 0,27 – 0,3

УФ-стійкість (безпосередній вплив) месяц 6

Робоча температура експлуатації °C -40 – +90

Рекомендована температура 
застосування °C +5 – +40

Термін експлуатації (довговічність) умов. років не менш 20

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 12

БЕЗ БІТУМУ!

Розміри:

ШИРИНА, ММ ДОВЖИНА, М

70, 80, 100, 150, 200 25

 ВІКОННІ СТРІЧКИ
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Стрічка віконна універсальна ALENOR® ОУ ТІ

Alenor® ОУ ТІ – універсальна теплоізоляційна віконна 
стрічка на основі хімічно зшитого спіненого поліетилену, 
синтетичного нетканого матеріалу мембранного типу 
і двох клейових смужок: акрилова клейова смужка 
призначена для кріплення стрічки до світлопрозорої 
конструкції, бутилкаучукова смужка - для кріплення 
стрічки до відкосу стіни з попередньо підготовленими 
поверхнями (див. регламент експлуатації віконних 
стрічок Alenor®).

Віконна стрічка Alenor® ОУ ТІ 
має високу силу зчеплення.

Застосування:
Alenor® ОУ ТІ безпосередньо готова до застосування і не потребує спеціальних інструментів при установці. 
Стрічка призначена для захисту будівельних монтажних швів від вологи і забезпечує надійний теплоізоляцій-
ний бар’єр. При монтажі вікон стрічка використовується на нижньому горизонтальному шві зовні під відливом 
або по всьому периметру вікна при зовнішньому утепленні стін будівлі.

Переваги:
• високі теплоізоляційні властивості;
• висока липкість до будь-яких поверхонь;
• висока стійкість до атмосферних опадів;
• висока стійкість до старіння;
• тривалий термін експлуатації;
• екологічна, не містить небезпечних для життя речовин.

Характеристики:

НАЙМЕНУВАННЯ ОД.ВИМ. ЗНАЧЕННЯ 

Коефіцієнт теплопровідності λ,  при 20 °С, 
не менше

Вт/м×°С 0,031

Коефіцієнт паропроникності мг/м×ч×Па 0,00001

Водонепроникність, (не менш 600 Па) Па відсутня

Адгезійна стійкість до зчеплення МПа 0,27 – 0,3

Робоча температура експлуатації °C -40 – +90

Рекомендована температура застосування °C +5 – +40

Термін експлуатації (довговічність) умов. років не менш 20

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 12

БЕЗ БІТУМУ! 
ДОПУСТИМЕ ЗАСТОСУВАННЯ ВСЕРЕДИНІ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ!

15-4

Розміри:

ШИРИНА, ММ ДОВЖИНА, М

70, 80, 100, 150, 200 12,5

 ВІКОННІ СТРІЧКИ
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Двобічна бутилкаучукова клейова стрічка 
ALENOR® K2

Alenor® К2 – бутилкаучукова стрічка з двобічною робочою поверхнею постійної липкості, 
яка захищена силіконизованим папером. Відмінно приклеюється до різних поверхонь: 
скло, алюміній, сталь, полімерні покриття, скловолокно та інші будівельні поверхні.

Характеристики:

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ  

Колір стрічки – сірий, чорний

Відносне подовження, % % ≥ 60

Міцність зчеплення з бетоном МПа 0,15

Міцність зчеплення зі сталлю МПа 0,16

Робоча температура експлуатації °C - 40 – +90

Рекомендована температура застосування °C +5 – +40

Термін зберігання в заводській упаковці місяць 24

Застосування:
 • склеювання покрівельних, пароізоляційних 

і гідроізоляційних плівок і мембран;
• герметизація примикань плівки по 

периметру покрівлі;
• герметизація стиків профільних листів 

покрівлі та фасаду;
• для металевих конструкцій, контейнерів, 

холодильних камер;
• для автомобільних фургонів;
• монтаж теплоізоляційних матеріалів.

Переваги:
• висока адгезія (липкість)до більшості матеріалів;
• руки та поверхня залишаються чистими;
• еластична по всій довжині;
• тривалий термін експлуатації;
• екологічна, не містить небезпечних для життя речовин;
• різноманітний колір (на замовлення).

СТРІЧКИ НА ОСНОВІ 
БУТИЛКАУЧУКОВОГО 
ГЕРМЕТИКА 

Розміри:

ШИРИНА, ММ ДОВЖИНА, М

15 15

15, 20, 50, 55 25

ТОВЩИНА,
ММ

ШИРИНА,
ММ

ДОВЖИНА,
ММ

0,8 – 2 10 – 100 15 – 45

На замовлення можливе 
виготовлення:

16-1

БЕЗ БІТУМУ!
ДОПУСТИМЕ ЗАСТОСУВАННЯ ВСЕРЕДИНІ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ!
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Герметизуючий бутилкаучуковий шнур ALENOR® 

Бутилкаучуковий шнур  ALENOR®  – герметизуючий шнур на основі бутилкаучукової 
композиції постійної липкості, яка захищена силіконизованим папером. Відмінно 
приклеюється до різних поверхонь: скло, алюміній, сталь, полімерні покриття, 
скловолокно та інші будівельні поверхні.

Застосування:
• герметизація стиків профільних листів покрівлі та фасаду;
• герметизація холодильного обладнання;
• герметизація примикань плівки по периметру покрівлі;
• герметизація в зерносховищах, силосах, елеваторах, металевих 

конструкціях і контейнерах;
• герметизація в авто-, авіа- и суднобудуванні;
• монтаж теплоізоляційних і монтажних матеріалів.

Переваги:
• висока адгезія (липкість)до більшості матеріалів;
• руки та поверхня залишаються чистими;
• еластична по всій довжині;
• тривалий термін експлуатації;
• екологічний, не містить небезпечних для життя речовин;
• різноманітний колір (на замовлення).

Характеристики:

Розміри:

Для індивідуальних замовлень можливі різні розміри шнура!

ДІАМЕТР, ММ ДОВЖИНА, М

3 - 40 0,5 - 10

16-2

БЕЗ БІТУМУ!
ДОПУСТИМЕ ЗАСТОСУВАННЯ 
ВСЕРЕДИНІ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ!

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ  

Колір шнура – сірий, чорний

Відносне подовження, % % ≥ 60

Міцність зчеплення з бетоном МПа 0,15

Міцність зчеплення зі сталлю МПа 0,16

Робоча температура експлуатації °C - 40 – +90

Рекомендована температура застосування °C +5 – +40

Термін зберігання в заводській упаковці місяць 24

СТРІЧКИ НА ОСНОВІ 
БУТИЛКАУЧУКОВОГО 
ГЕРМЕТИКА 
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Alenor® BF – фольгована стрічка на основі бутилкаучукової герметизуючої композиції постійної 
липкості, яка захищена силіконизованою плівкою. Відмінно приклеюється до різних поверхонь: 
скло, алюміній, сталь, полімерні покриття, скловолокно та інші будівельні поверхні.

ALENOR® BF

Застосування:
• герметизація козирків балконів, 

елементів покрівельного скління, 
мансардних вікон;

• герметизація тріщин і щілин;
• герметизація швів і стиків у 

конструкціях з різних матеріалів 
(бетон, метал, деревина, пластик, 
полікарбонат тощо);

• швидкий ремонт і герметизація 
елементів дахів, покрівель з різних 
матеріалів і систем водостоку;

• герметизація монтажних швів 
теплоізоляційних спінених матеріалів;

• герметизація фургонів автомобілів, 
човнів, металевого обладнання;

Переваги:
• відмінна висока адгезія (липкість) до більшості матеріалів;
• здатність до самогерметизації у разі проколів і порізів;
• висока стійкість до УФ-випромінювання;
• руки та поверхня залишаються чистими;
• еластична по всій довжині;
• тривалий термін експлуатації;
• екологічна, не містить небезпечних для життя речовин.

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ 

Товщина стрічки мм 1

Колір стрічки – сірий

Колір бутилкаучукової герметизуючої композиції – сірий, чорний

Коефіцієнт паропроникності мг/(м×ч×Па) 0,0002

Водонепроникність – відсутня

Міцність зчеплення з бетоном МПа 0,15

Міцність зчеплення зі сталлю МПа 0,16

Робоча температура експлуатації ºС - 50 – + 100

Рекомендована температура застосування ºС + 5 – + 40

Термін зберігання в заводській упаковці місяць 24
Термін служби років 10

Характеристики:

16-3

Розміри:
ШИРИНА, ММ ДОВЖИНА, М

45, 50, 75, 100, 150, 200, 225, 250 10

БЕЗ БІТУМУ! 
ДОПУСТИМЕ ЗАСТОСУВАННЯ ВСЕРЕДИНІ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ!

• герметизація елементів труб, 
трубопроводів тощо;

• гідроізоляція елементів фасадного 
скління та ін;

• віброізоляція металевої сантехніки 
(ванни, раковини);

• віброізоляція металевих віконних 
відливів.

СТРІЧКИ НА ОСНОВІ 
БУТИЛКАУЧУКОВОГО 
ГЕРМЕТИКА 
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Покрівельна герметизуюча стрічка ALENOR® BF 

Alenor® BF покрівельна  – фольгована стрічка на основі герметизуючої бутил-полімерної 
композиції постійної липкості, захищена силіконізованою плівкою.
Відмінно приклеюється до різних поверхонь: метал, шифер, керамічна черепиця, ондулін, 
деревина, полімерні покриття, бетон, скло та інші будівельні поверхні.
Зовнішній фольгований шар стрічки має високу стійкість до УФ-випромінювання і зберігає 
колір практично без змін протягом усього терміну служби (10 років).

Застосування:
• ізоляція примикань на плоских і скатних покрівлях;
• швидкий ремонт і герметизація елементів дахів, покрівель 

з різних матеріалів і систем водостоку;
• герметизація швів і стиків у конструкціях з різних матеріалів 

(бетон, метал, деревина, пластик, полікарбонат тощо);
• герметизація тріщин і щілин;
• герметизація фургонів автомобілів, човнів, металевого обладнання;
• герметизація елементів труб, трубопроводів тощо.

Переваги:
• відмінна висока адгезія (липкість) до більшості матеріалів;
• здатність до самогерметизації у разі проколів і порізів;
• висока стійкість до УФ-випромінювання;
• руки і поверхня залишаються чистими;
• еластична по всій довжині;
• тривалий термін експлуатації;
• екологічна, не містить небезпечних для життя речовин.

16-4

Колір:

бордова червона коричнева графітова теракотова зелена

Характеристики:

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ

Товщина стрічки мм 1,5

Коефіцієнт паропроникності мг/(м×ч×Па) 0,0002

Водопроникність – відсутня

Міцність зчеплення з бетоном МПа 0,15

Міцність зчеплення зі сталлю МПа 0,16

Робоча температура експлуатації ºС  40 – + 100
Рекомендована температура 
застосування

ºС + 5 – + 40

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць

місяць 24

Термін служби (не менш) рік 12

Розміри:

ШИРИНА, ММ ДОВЖИНА, М

50, 75, 100, 150, 200 10, 20

СТРІЧКИ НА ОСНОВІ 
БУТИЛКАУЧУКОВОГО 
ГЕРМЕТИКА 
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Фасадна бутилкаучукова стрічка ALENOR® BF-FR

Alenor® BF-FR (фасадна) – фольгована армована стрічка на основі бутилкаучукової 
герметизуючої композиції постійної липкості, яка захищена силіконизованою плівкою. 
Відмінно приклеюється до різних поверхонь: скло, алюміній, сталь, полімерні покриття, 
скловолокно, інші будівельні матеріали.

Характеристики:

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ  

Товщина стрічки мм 0,8

Колір стрічки – металік

Колір бутилкаучукової герметизуючої 
композиції – сірий  

Коефіцієнт паропроникності мг/(м×ч×Па) 0,0002

Водонепроникність – відсутній

Міцність зчеплення з бетоном МПа 0,15

Міцність зчеплення зі сталлю МПа 0,16

Робоча температура експлуатації ºС - 50 – + 100

Рекомендована температура 
застосування ºС + 5 – + 40

Термін зберігання в заводській упаковці місяць 24
Термін служби років 10

Розміри:

ШИРИНА, ММ ДОВЖИНА, М

45, 75, 100, 120 10

Застосування:
• герметизація монтажних швів світлопрозорих фасадних 

конструкцій;
• герметизація козирків балконів, елементів покрівельного 

скління, мансардних вікон;
• герметизація тріщин і щілин;
• герметизація швів і стиків у конструкціях з різних 
   матеріалів (бетон, метал, деревина, пластик, полікарбонат 

тощо);
• швидкий ремонт і герметизація елементів дахів, покрівель 

з різних матеріалів і систем водостоку;
• герметизація фургонів автомобілів, човнів, металевого 

обладнання;
• герметизація елементів труб, трубопроводів тощо.

Переваги:
• відмінна висока адгезія (липкість) до більшості матеріалів;
• не накручується на саморіз;
• здатність до самогерметизації у разі проколів і порізів;
• висока стійкість до УФ - випромінювання;
• руки і поверхні залишаються чистими;
• еластична по всій довжині;
• тривалий термін експлуатації;
• екологічна, не містить небезпечних для життя речовин.

16-5

БЕЗ БІТУМУ!

СТРІЧКИ НА ОСНОВІ 
БУТИЛКАУЧУКОВОГО 
ГЕРМЕТИКА 
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Герметизуюча бутилкаучукова стрічка ALENOR® BS 

16-6

СТРІЧКИ НА ОСНОВІ 
БУТИЛКАУЧУКОВОГО 
ГЕРМЕТИКА 

Alenor® BS – герметизуюча стрічка на основі нетканого полотна (спанбонду) і бутилкаучукової 
герметизуючої композиції постійної липкості, захищена силіконізованою плівкою. Відмінно 
приклеюється до різних поверхонь: бетон, скло, алюміній, сталь, полімерні покриття, 
скловолокно та інші будівельні поверхні.

Застосування:
• герметизація швів і стиків в конструкціях з різних матеріалів 

(бетон, метал, деревина, пластик, полікарбонат тощо);
• герметизація тріщин і щілин, швів сантехнічних приміщень, 

сантехнічних комунікацій;
• герметизація елементів автомобілів, човнів, металевого 

обладнання;
• герметизація труб, трубопроводів, вентиляційних систем 

тощо;
• віброізоляція металевих віконних відливів, металевої 

сантехніки (ванни, раковини).

Переваги:
• відмінна висока адгезія (липкість) до більшості матеріалів;
• здатність до самогерметизації в разі проколів і порізів;
• руки і поверхня залишаються чистими;
• еластична по всій довжині;
• тривалий термін експлуатації;
• екологічна, не містить небезпечних для життя речовин.

Характеристики:

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ  

Товщина стрічки мм 1,4

Колір бутилкаучукової композиції – сірий, чорний

Коефіцієнт паропроникності мг/(м×ч×Па) 0,0002

Водонепроникність – відсутня

Міцність зчеплення з бетоном МПа 0,15

Міцність зчеплення із сталлю МПа 0,16

Робоча температура експлуатації ºС - 50 – + 100

Рекомендована температура 
застосування ºС + 5 – + 40

Термін зберігання в заводській упаковці місяць 24
Термін служби років 10

Розміри:

ШИРИНА, ММ ДОВЖИНА, М

50, 75, 100, 150, 200 10, 20

БЕЗ БІТУМУ!
ДОПУСТИМО ЗАСТОСУВАННЯ ВСЕРЕДИНІ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ!
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Alenor® BT – гідроізоляційна стрічка на основі нетканого полотна і бутилкаучукової 
герметизуючої композиції постійної липкості, яка захищена силіконизованою плівкою. 
Відмінно приклеюється до різних поверхонь: бетон, скло, алюміній, сталь, полімерні 
покриття, деревина та інші будівельні поверхні.

Застосування:
• герметизація тріщин і щілин, швів сантехнічних 

приміщень, сантехнічних комунікацій;
• герметизація швів і стиків у конструкціях 

з різних матеріалів (бетон, метал, деревина, пластик, 
полікарбонат тощо);

• герметизація елементів автомобілів, човнів, 
металевого обладнання;

• герметизація труб, трубопроводів, вентиляційних 
систем тощо.

Характеристики:

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ  

Товщина стрічки мм 1,4

Колір бутилкаучукової композиції – сірий

Коефіцієнт паропроникності мг/(м×ч×Па) 0,0002

Водонепроникність – відсутня

Міцність зчеплення з бетоном МПа 0,15

Міцність зчеплення зі сталлю МПа 0,16

Робоча температура експлуатації ºС - 50 – + 100

Рекомендована температура 
застосування ºС + 5 – + 40

Термін зберігання в заводській упаковці місяць 24
Термін служби років 10

Розміри:

ШИРИНА, ММ ДОВЖИНА, М

50, 75, 100, 150, 200 10, 20

Переваги:
• відмінна висока адгезія (липкість) до більшості матеріалів;
• здатність до самогерметизації у разі проколів і порізів;
• руки і поверхня залишаються чистими;
• еластична по всій довжині;
• тривалий термін експлуатації;
• екологічна, не містить небезпечних для життя речовин.
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Герметизуюча бутилкаучукова стрічка ALENOR® BТ 

БЕЗ БІТУМУ!
ДОПУСТИМО ЗАСТОСУВАННЯ ВСЕРЕДИНІ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ!

СТРІЧКИ НА ОСНОВІ 
БУТИЛКАУЧУКОВОГО 
ГЕРМЕТИКА 
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Стрічка на основі нетканого полотна ALENOR® FIX

Стрічка двостороння ALENOR® FIX 2A

Alenor® Fix – стрічка на основі синтетичного нетканого матеріалу мембранного типу з акриловим 
клейовим шаром підвищеної липкості, який закритий антиадгезійною плівкою. Стрічка має високу 
силу зчеплення і прекрасну атмосферостійкість.

Alenor® Fix 2A – двобічна стрічка на основі спеціального акрилового клейового складу підвищеної 
липкості, армувальної сітки та силіконизованої плівки. Стрічка має високу силу зчеплення. Є тонкою 
та непомітною при склеюванні.

Характеристики:

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ  

Щільність  основи гр/м² 100

Колір основи – чорний

Опір паропроникненню (м²×ч×Па)/мг 0,053

УФ-стійкість (безпосередній вплив) місяць 3  

Липкість методом кулі, що котиться см 7 – 8

Клейкість до сталі (адгезія) Н/25мм 40

Робоча температура експлуатації °C - 40 – + 100

Рекомендована температура 
застосування °C + 5 – + 40

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 24

Характеристики:

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ  

Товщина клейового шару мкм 160

Колір – прозорий

Липкість методом кулі, що котиться см 6 – 7

Клейкість до сталі (адгезія) Н/25мм 45

Робоча температура експлуатації °C - 40 – + 100

Рекомендована температура 
застосування °C + 5 – + 40

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 24

Розміри:

ШИРИНА, ММ ДОВЖИНА, М

50, 60 20, 25

Застосування:
• монтаж будь-яких мембранних будівельних 

рулонних матеріалів, як між собою, так і до несучих 
огороджувальних конструкцій: цегли, бетону, 
алюмінію, металу, скла, пластику;

• ремонт будівельних плівок мембранного типу;
• герметизація стиків в елементах повітроводів 

і систем вентиляції.

Застосування:
• монтаж будь-яких дифузійних мембранних 

будівельних рулонних матеріалів, як між собою, 
так і до несучих огороджувальних конструкцій: 
алюмінію, металу, скла, пластику;

• ремонт будівельних плівок мембранного типу;
• герметизація примикань плівок і мембран до 

периметру покрівлі.

Переваги:
• висока липкість до будь-яких поверхонь;
• висока стійкість до атмосферних опадів;
• висока стійкість до старіння;
• тривалий термін експлуатації;
• екологічна, не містить небезпечних для 

життя речовин.

Переваги:
• висока липкість до будь-яких поверхонь;
• висока стійкість до атмосферних опадів;
• висока стійкість до старіння;
• тривалий термін експлуатації;
• екологічна, не містить небезпечних для 

життя речовин.
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Розміри:

ШИРИНА, ММ ДОВЖИНА, М

15, 20, 35, 40, 50 25

СТРІЧКИ НА ОСНОВІ 
АКРИЛОВОГО КЛЕЮ
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СТРІЧКИ НА ОСНОВІ 
АКРИЛОВОГО КЛЕЮ

Стрічка універсальна ALENOR® FIX 1А
Alenor® Fix 1А – стрічка на основі поліетиленової LDPE плівки, спеціального акрилового клейового 
складу підвищеної липкості та армуючої сітки. Стрічка має високу силу зчеплення. Для внутрішніх 
і зовнішніх робіт.

Характеристики:

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ 

Основа – LDPE

УФ-стійкість (безпосередній вплив) місяць 6

Липкість методом кулі, що котиться см 6 - 7

Клейкість до сталі (адгезія) Н/25мм 43  

Робоча температура експлуатації °C - 40 – + 90

Рекомендована температура 
застосування °C + 5 – + 40

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 24

Розміри:

ШИРИНА, ММ ДОВЖИНА, М

50, 60 20

Застосування:
• з'єднання і проклеювання гідро- 
та пароізоляційних плівок;

• монтаж будь-яких мембранних будівельних 
рулонних матеріалів, як між собою, так і до несучих 
огороджувальних конструкцій: цегли, бетону, 
алюмінію, металу, скла, пластику;

• ремонт будівельних плівок мембранного типу;
• герметизація стиків між мембраною та елементами
  повітроводів (систем вентиляції).

Переваги:
• висока липкість на будь-які поверхні;
• висока стійкість до атмосферних опадів та 
УФ-випромінювання;

• висока стійкість до старіння;
• тривалий термін експлуатації;
• екологічна, не містить небезпечних для 
життя речовин.

17-2
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Стрічка двобічна ALENOR® DUO-BAND

Alenor ® Duo-Band – професійна двобічна стрічка на основі спеціального 
акрилового клейового складу підвищеної липкості, армувальної сітки 
і силіконизованої плівки. Стрічка має високу силу зчеплення. Має товстий шар 
клейового составу, забезпечує ідеальне зчеплення покрівельних плівок та мембран.

Застосування:
• монтаж будь-яких дифузійних мембранних 

будівельних рулонних матеріалів, як між собою, 
так і до несучих огороджувальних конструкцій: 
алюмінію, металу, скла, пластику;

• ремонт будівельних плівок мембранного типу;
• герметизація примикань плівок і мембран до 

периметру покрівлі.

Застосування:
• монтаж будь-яких мембранних будівельних 

рулонних матеріалів, як між собою, так і до несучих 
огороджувальних конструкцій: цегли, бетону, 
алюмінію, металу, скла, пластику;

• ремонт будівельних плівок мембранного типу;
• герметизація стиків між мембраною, елементами 

повітроводів і систем вентиляції.

Переваги:
• висока липкість до будь-яких поверхонь;
• висока стійкість до атмосферних опадів;
• висока стійкість до старіння;
• тривалий термін експлуатації;
• екологічна, не містить небезпечних для життя 
   речовин;
• висока стійкість до атмосферних опадів.

Характеристики:

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ 

Товщина клейового шару мкм 220

Колір – прозорий

Липкість методом кулі, що котиться см 6 – 7

Клейкість до сталі (адгезія) Н/25мм 55

Робоча температура експлуатації °C - 40 – + 100

Рекомендована температура 
застосування °C + 5 – + 40

УФ-стійкість (безпосередній вплив) – немає

Водопоглинання – немає

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 24

Характеристики:

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ  

Щільність основи гр/м2 130

Колір основи – чорний

Опір паропроникненню (м²×ч×Па)/мг 0,047

УФ-стійкість (безпосередній вплив) місяць 3

Липкість методом кулі, що котиться см 6 – 8 

Клейкість до сталі (адгезія) Н/25мм 50

Робоча температура експлуатації °C - 40 – + 100

Рекомендована температура 
застосування

°C + 5 – + 40

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 24

Розміри:

ШИРИНА, ММ ДОВЖИНА, М

30, 40, 50 25

Розміри:

ШИРИНА, ММ ДОВЖИНА, М

50, 60 25

Стрічка неткана ALENOR® M-BAND

17-3

Переваги:
• висока липкість до будь-яких поверхонь;
• висока стійкість до атмосферних опадів;
• висока стійкість до старіння;
• тривалий термін експлуатації;
• екологічна, не містить небезпечних для 

життя речовин.

Alenor ® M-Band  – професійна стрічка на основі синтетичного нетканого 
матеріалу мембранного типу з акриловим клейовим шаром підвищеної липкості, 
який закритий антиадгезійною плівкою. Стрічка має високу силу зчеплення 
і прекрасну атмосферостійкість.

СТРІЧКИ НА ОСНОВІ 
АКРИЛОВОГО КЛЕЮ
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СТРІЧКИ НА ОСНОВІ 
АКРИЛОВОГО КЛЕЮ

Стрічка універсальна ALENOR® MULTI-BAND

Alenor ® Multi-Band – стрічка універсальна на основі міцної поліетиленової LDPE 
плівки, акрилового клейового складу підвищеної липкості та армуючої сітки. 
Стрічка має високу силу зчеплення. Для внутрішніх і зовнішніх робіт.

Застосування:
• з'єднання і проклеювання гідро- 

та пароізоляційних плівок;
• монтаж будь-яких мембранних будівельних 

рулонних матеріалів, як між собою, так і до 
несучих огороджувальних конструкцій: цегли, 
бетону, алюмінію, металу, скла, пластику;

• ремонт будівельних плівок мембранного типу;
• герметизація стиків в елементах повітроводів 

і систем вентиляції.

Характеристики:

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ 

Основа – LDPE

Товщина клейового шару мкм 210

Липкість методом кулі, що котиться см 5 – 6

Клейкість до сталі (адгезія) Н/25мм 55

УФ-стійкість (безпосередній вплив) місяць 6

Робоча температура експлуатації °C - 40 – + 90

Рекомендована температура 
застосування °C + 5 – + 40

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 24

Розміри:

ШИРИНА, ММ ДОВЖИНА, М

50, 60, 70 25, 50

Переваги:
• висока липкість на будь-які поверхні;
• висока стійкість до атмосферних опадів 

та УФ-випромінювання;
• висока стійкість до старіння;
• тривалий термін експлуатації;
• екологічна, не містить небезпечних для 

життя речовин.
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Стрічка каучукова N-FLEX® TAPE
Стрічка каучукова N-Flex® Tape – стрічка на основі синтетичного каучуку 
із закритими порами, армувальної сітки і клейового шару постійної 
підвищеної липкості, який закритий антиадгезійним папером. Стрічка має 
високу силу зчеплення.

Застосування:
Призначена для роботи в місцях, важкодоступних для монтажу теплоізоляційного покриття 
(у вентилів, відводів тощо), а також для герметизації клейових швів і з’єднань з каучукової 
теплоізоляції. Стрічка використовується для ізоляції гарячих і холодних труб, особливо 
в холодильних установках і установках кондиціювання повітря.

Характеристики:

Для якісного монтажу стрічки Alenor® поверхня повинна бути сухою, очищеною та знежиреною!

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ  

Щільність каучуку кг/м3 50 ± 5

Коефіцієнт теплопровідності (товщини 
≤ 25 мм), згідно з ГОСТ 16381-77 п.2.2

Вт/(м×К)
0 °С = 0,033 

+20 °С = 0,035

Опір дифузії
водяного пара за EN 12086 (DIN 52615)

фактор μ ≥ 10 000

Клас пожежної безпеки,
Група горючості

–
–

1,
Г1

Клейкість до сталі (адгезія) Н/25мм 14

Липкість методом кулі, що котиться см 8 – 10

Робоча температура експлуатації °С - 40 – +80

Рекомендована температура застосування °С +10 – +40

Термін зберігання в оригінальній упаковці місяць 12

Розміри:

ТОВЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ ДОВЖИНА, М

3, 4, 5, 8, 10, 20 9, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50 3,  5, 10, 15, 20, 30

Розміри:

ТОВЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ ДОВЖИНА М

3, 6 50, 75, 100 15

Переваги:
• високі міцнісні властивості;
• висока стійкість до впливу атмосферних 

явищ;
• висока адгезія (клейкість) до більшості 

матеріалів;
• відсутність неприємного запаху;
• екологічна, не містить небезпечних 

для життя речовин.

Переваги:
• высокая адгезия (липкість) до большості матеріалів;
• екологічна, не містить небезпечних для життя речовин.

Застосування:
• ізоляції вікон, дверей в цивільному будівництві; 
• в автомобілебудуванні, суднобудуванні, 

авіабудуванні;
• електротехніці: як ущільнювач дверей електрошаф 

(зі ступенем захисту IP-54);
• герметизація в будівельних конструкціях;
• у вентиляційному та холодильному обладнанні;
• як ущільнювач металевих конструкцій.

Характеристики:

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ  

Щільність ЕПДМ кг/м3 120 – 130

Міцність на розрив МПа 6,37

Клейкість до сталі (адгезія) Н/25мм 17

Липкість методом кулі, що котиться см 7 – 9

Робоча температура експлуатації °С -40 – +120

Рекомендована температура 
застосування °С +10 – +120

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 12

Стрічка ущільнювальна EPDM ALENOR®

18-1

Стрічка ущільнювальна EPDM Alenor®– клейова стрічка на основі ЕПДМ 
(етилен-пропілен-дієн-мономерна піногума), армувальної сітки і спеціального 
акрилового клейового складу підвищеної липкості, який закритий антиадгезійною 
плівкою. Стрічка має високу силу зчеплення. Матеріал EPDM стійкий до впливу 
більшості хімічних речовин, витримує високі та низькі температури, 
має низьке водопоглинання.

СТРІЧКИ НА ОСНОВІ 
СПІНЕНОГО КАУЧУКА
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Стрічка звукоізоляційна ХС ALENOR®

Стрічка звукоізоляційна ФС ALENOR®

Стрічка звукоізоляційна ХС Alenor® – клейова стрічка на основі пружного 
хімічно зшитого спіненого поліетилену, клейового шару підвищеної липкості 
та антиадгезійної плівки. Стрічка має високу силу зчеплення. Змонтована 
каркасна перегородка без звукоізоляційної стрічки діє як барабан, посилюючи 
звукові коливання. Звукоізоляційна стрічка ФС Alenor ® - це необхідна умова для 
каркасного будівництва.

Стрічка звукоізоляційна ФС Alenor® – клейова стрічка на основі еластичного 
фізично зшитого спіненого поліетилену, клейового шару підвищеної липкості та 
антиадгезійної плівки. Стрічка має високу силу зчеплення. Змонтована каркасна 
перегородка без звукоізоляційної стрічки діє як барабан, посилюючи звукові 
коливання. Звукоізоляційна стрічка ФС Alenor ® – це необхідна умова для 
каркасного будівництва.

Застосування:
Стрічка звукоізоляційна ХС Alenor® використовується для запобігання передачі звукових 
коливань через сполучні елементи конструкцій, металеві профілі, комунікаційні короби тощо.

Застосування:
Стрічка звукоізоляційна ФС Alenor® використовується для запобігання передачі звукових 
коливань через сполучні елементи конструкцій, металеві профілі, комунікаційні короби тощо.

СТРІЧКИ НА ОСНОВІ 
ФІЗИЧНО ЗШИТОГО 
ПІНОПОЛІЕТИЛЕНУ

Характеристики:

Характеристики:

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ

Щільність ППЕ кг/м³ 30 – 33

Водопоглинання (96 г), за об’ємом % менше 0,8
Межа міцності при стиску, не менше:
– на 10 %
– на 25 %

МПа 0,014
0,035

Динамічний модуль пружності EД 
при навантаженнях:
– 2000 Н/м²
– 5000 Н/м²

Мпа
0,25
0,71

Клейкість до сталі (адгезія) Н/25мм 15

Липкість методом кулі, що котиться см 6 – 7 

Робоча температура експлуатації °C - 40 – + 75
Термін зберігання в оригінальній упаковці місяць 12

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ 

Щільність ППЕ кг/м³ 30 – 33

Водопоглинання (96 г), за об’ємом % менше 0,8
Межа міцності при стиску, не менше:
– на 10 %
– на 25 %

МПа 0,015
0,036

Динамічний модуль пружності EД 

при навантаженнях:
– 2000 Н/м²
– 5000 Н/м²

Мпа
0,26
0,72

Клейкість до сталі (адгезія) Н/25мм 15

Липкість методом кулі, що котиться см 6 – 7 

Робоча температура експлуатації °C - 40 – + 75
Термін зберігання в оригінальній упаковці місяць 12

19-1

Розміри:
* Можливе виготовлення стрічок заданої товщини та намотування

ТОВЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ ДОВЖИНА, М

3, 5, 8 30, 40, 50, 70, 90 10, 25, 30

Переваги:
• висока адгезія (липкість) до більшості матеріалів;
• екологічна, не містить небезпечних для життя речовин.

Переваги:
• висока адгезія (липкість) до більшості матеріалів;
• екологічна, не містить небезпечних для життя речовин.

Розміри:

ТОВЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ ДОВЖИНА, М

3, 5, 8 30, 40, 50, 70, 90 10, 25, 30
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Стрічка ущільнювальна ПСУЛ ALENOR®

Стрічка ущільнювальна, що саморозширюється ПСУЛ Alenor® – клейова стрічка на 
основі пінополіуретану, просоченого спеціальним розчином (дисперсією акрилату), що 
надає стрічці підвищену пружність, еластичність і здатність до саморозширення в процесі 
експлуатації. Відмінною особливістю ущільнювальної стрічки на клейовій основі є здатність 
одночасно пропускати вологу, конденсат і водяні пари, що утворюються всередині шва, 
і захищати стики від попадання води зовні.

Застосування:
Стрічка ПСУЛ Alenor® застосовується для герметизації технологічних 
стиків і швів, звукоізоляції, захисту вузлів і з’єднань від атмосферних 
впливів і корозії.

Для якісного монтажу стрічки Alenor® поверхня 
повинна бути сухою, очищеною та знежиреною!

1. Повне розширення ущільнювача - 
    втрата всіх основних характеристик.
2. Пилонепроникність.
3. Термо- і пилонепроникність.
4. Оптимальне розширення ущільнювача з кращими 

характеристиками:
гідро-, термо-, звуко- і пилонепроникність.

5. Повна стійкість до зливи, гідро-, термо-, звуко- 
    і пилонепроникність.
6. Повне стиснення (початковий стан) стрічки.

Коли слід застосовувати ПСУЛ?
Волога, яка проникає в монтажний шов, призводить до 
руйнування піни і значно знижує теплотехнічні харак-
теристики поліуретану. Для запобігання попадання 
вологи з боку приміщення монтажний шов захищається 
спеціальними паронепроникними віконними стрічками. 
Волога, яка потрапила в шов, виводиться на вулицю 
через паропроникну стрічку ПСУЛ, що захищає монтаж-
ний шов. Використання стрічки ПСУЛ значно збільшує 
термін служби монтажного шва, отже, і вікон загалом.

Як використовувати стрічку ПСУЛ:
вибір необхідного розміру.
Максимальну ступінь захисту забезпечує стрічка ПСУЛ, 
розмір якої в герметизуючому шві відповідає маркуван-
ню (робочому розширенню). Застосування ПСУЛ зі свідо-
мо меншим розміром, ніж необхідно, може привести до 
прискореного старіння стрічки, виникнення протікань.

20-15
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Розміри:

ТОВЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ ДОВЖИНА, М

2, 3, 4, 6, 8 10, 15, 20, 25, 30 4,  5.6,  8,  12.5

Розширення ПСУЛ в %

Характеристики ущільнювача ПСУЛ
в залежності від ступеня розширення (в%)

Переваги:
• висока адгезія (липкість) до більшості матеріалів;
• екологічна, не містить небезпечних для життя речовин.

Характеристики:

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ  

Водонепроникність, (не менш 600 Па) Па непроникна

Клейкість до сталі (адгезія) Н/25мм 14

Робоча температура експлуатації °C -40 – +90

Рекомендована температура застосування °С +10 – +40

Термін зберігання в оригінальній упаковці місяць 12

СТРІЧКИ НА ОСНОВІ 
ПІНОПОЛІУРЕТАНУ
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СТРІЧКИ НА ОСНОВІ 
АЛЮМІНІЄВОЇ ФОЛЬГИ

Стрічка алюмінієва Alenor® – клейова стрічка на основі 
спеціальної полірованої алюмінієвої фольги і клейового шару 
підвищеної липкості, який закритий антиадгезійним папером. 
Стрічка має високу силу зчеплення.

Застосування:
Стрічка алюмінієва Alenor® використовується для проклеювання стиків і швів 
при монтажі відбивної теплоізоляції, систем вентиляції та кондиціювання. Стрічка 
здатна надавати тепловідбивні властивості будь-яким поверхням для запобігання 
втрат тепла. А також служить для герметизації з’єднувальних швів труб, захисту 
частин обладнання від проникнення бруду та пилу.

Характеристики:

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ ЗНАЧЕННЯ 

Розтягування на розрив, не менше % 3 

Липкість методом кулі, що котиться см 7 – 9

Клейкість до сталі (адгезія) Н/25мм 12

Робоча температура експлуатації °C - 40 – + 80

Рекомендована температура 
застосування °C + 10 – + 40

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 24

Стрічка алюмінієва армована  Alenor® – клейова стрічка на основі 
спеціальної полірованої алюмінієвої фольги, армувальної сітки 
і клейового шару підвищеної липкості, який закритий антиадгезій-
ним папером. Стрічка має високу силу зчеплення.

Характеристики:

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ  

Розтягування на розрив, не менше % 12 

Липкість методом кулі, що котиться см 7 – 9

Клейкість до сталі (адгезія) Н/25мм 10

Робоча температура експлуатації °C - 40 – + 80

Рекомендована температура 
застосування °C + 10 – + 40

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 24

Стрічка клейова алюмінієва армована ALENOR®

Стрічка клейова алюмінієва ALENOR®

Застосування:
Стрічка алюмінієва армована Alenor® використовується для проклеювання стиків 
і швів при монтажі відбивної теплоізоляції, систем вентиляції та кондиціювання. 
Стрічка здатна надавати тепловідбивні властивості будь-яким поверхням для 
запобігання втрат тепла. А також служить для герметизації з’єднувальних швів 
труб, захисту частин обладнання від проникнення бруду та пилу.

21-1

Для якісного монтажу стрічки Alenor® 
поверхня повинна бути сухою, очищеною та знежиреною!

Для якісного монтажу стрічки Alenor® 
поверхня повинна бути сухою, очищеною та знежиреною!

Розміри:

ШИРИНА, ММ ДОВЖИНА, М

25, 50, 75, 100, 150 ……… 1000 10, 25, 40, 50, 100

Розміри:

ШИРИНА, ММ ДОВЖИНА, М

25, 50, 75, 100, 150 ……… 1000 10, 25, 40, 50, 100

Переваги:
• висока липкість до більшості поверхонь;
• тривалий термін експлуатації;
• екологічна, не містить небезпечних для життя речовин.

Переваги:
• висока липкість до більшості поверхонь;
• тривалий термін експлуатації;
• екологічна, не містить небезпечних для життя речовин.
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Стрічка високотемпературна акрилова ALENOR®

Характеристики:

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ 

Товщина алюмінієвої фольги мкм 40 

Навантаження на розрив Н/25мм 80

Липкість методом кулі, що котиться см 7 – 9

Клейкість до сталі (адгезія) Н/25мм 25

Робоча температура експлуатації °C - 40 – + 130
Рекомендована температура 
застосування °C + 5 – + 40

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці місяць 24

Стрічка високотемпературна акрилова Alenor® – клейова стрічка на 
основі спеціальної полірованої алюмінієвої фольги товщиною 40 мкм 
і спеціального акрилового клейового складу підвищеної липкості, який 
закритий антиадгезійною плівкою. Стрічка має високу силу зчеплення.

Застосування:
Стрічка високотемпературна акрилова Alenor® використовується для саун, камінів, 
систем вентиляції та кондиціювання, проклеювання стиків і швів при монтажі відбивної 
теплоізоляції. Стрічка здатна надавати тепловідбивні властивості будь-яким поверхням 
для запобігання втрат тепла. А також служить для герметизації з’єднувальних швів труб, 
захисту частин обладнання від проникнення бруду та пилу.

СТРІЧКИ НА АЛЮМІНІЄВІЙ 
ОСНОВІ САМОКЛЕЮЧІ

Стрічка клейова алюмінієва PET ALENOR®

Стрічка алюмінієва PET Alenor® – клейова стрічка на основі спеціальної 
полірованої алюмінієвої фольги, поліетилентерефталатної плівки 
і клейового шару підвищеної липкості, який закритий антиадгезійним 
папером. Стрічка має високу силу зчеплення. 

Застосування:
Стрічка алюмінієва PET Alenor® використовується для проклеювання стиків і швів при 
монтажі відбивної теплоізоляції, систем вентиляції та кондиціювання. Стрічка здатна 
надавати тепловідбивні властивості будь-яким поверхням для запобігання втрат тепла. 
А також служить для герметизації з’єднувальних швів труб, захисту частин обладнання 
від проникнення бруду та пилу.

Характеристики:

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ  

Навантаження на розрив % 25

Липкість методом кулі, що котиться см 7 – 9

Клейкість до сталі (адгезія) Н/25мм 12

Робоча температура експлуатації °C - 40 – + 80

Рекомендована температура 
застосування °C + 10 – + 40

Термін зберігання в оригінальній 
упаковці

місяць 25

21-2

ШИРИНА, ММ ДОВЖИНА, М

25, 50, 75, 100, 150 …… 1000 10, 15, 25, 40, 50,100

Розміри:

ШИРИНА, ММ ДОВЖИНА, М

25, 50, 75, 100, 150 …… 1000 10, 15, 25, 40, 50,100

Размеры:

Для якісного монтажу стрічки Alenor® 
поверхня повинна бути сухою, очищеною та знежиреною!

Для якісного монтажу стрічки Alenor® 
поверхня повинна бути сухою, очищеною та знежиреною!

Переваги:
• висока термостійкість клейового шва;
• висока стійкість до старіння;
• висока липкість до більшості поверхонь;

Переваги:
• висока стійкість до атмосферних явищ;
• високі міцнісні властивості;
• висока липкість до більшості поверхонь;

• тривалий термін експлуатації;
• екологічна, не містить небезпечних для 

життя речовин.

• тривалий термін експлуатації;
• екологічна, не містить 
    небезпечних для життя речовин.
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Car protector – захисна самоклеюча пластина 
на основі гнучкого і пружного хімічно зшитого 
пінополіетилену, жовто-чорної зносостійкої плівки, 
клейового шару підвищеної липкості та антиадгезійної 
плівки. Забезпечують максимальну видимість завдяки 
чорним і жовтим смугам, які є рекомендованими 
кольорами попередження. Підходять для розміщення 
в середніх і важких транспортних областях, а також 
для областей з рухомими візками (карами).
Є ідеальним рішенням для автостоянок, лікарень, 
лабораторій, готелів, шкіл, спортивних майданчиків 
і будь-яких інших об’єктів комерційної нерухомості. 

Розміри:

НАЙМЕНУВАННЯ ТОВЩИНА, ММ ШИРИНА, ММ ДОВЖИНА, ММ

Жовто-чорна пластина

10 150 1000

16 200 500

20 250 500

30 70 500

Сіра пластина 10 150 500, 1000

Стрічка жовто-чорна 3 100 15000

Застосування:
• захист від пошкодження кромок конструкційних колон;
• захист від пошкодження дверей, корпуса або інших частин 

автомобіля у випадках неправильного паркування. 

СПЕЦІАЛЬНІ СТРІЧКИ

30-1

Характеристики:

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ  

Щільність основи ППЕ кг/м³ 30

Водопоглинання (96 г), за об’ємом % менше 0,8
Межа міцності при стиску, не менше:
– на 10 %
– на 25 %

МПа 0,014 
0,035

Динамічний модуль пружності EД 
при навантаженнях:
– 2000 Н/м²
– 5000 Н/м²

Мпа
0,25
0,71

УФ-стійкість (безпосередній вплив) – відсутня

Клейкість до сталі (адгезія) Н/25мм 15

Липкість методом кулі, що котиться см 6 – 7 

Робоча температура експлуатації °C - 40 – + 70
Термін зберігання в оригінальній упаковці місяць 12

CAR PROTECTOR ALENOR®
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CAR PROTECTOR ALENOR® КУТОВИЙ

Розміри:

КУТ ОГЛЯДУ, ММ ДОВЖИНА, ММ ШИРИНА, ММ ТОВЩИНА, ММ

125х125 500 250 20

Переваги:
• висока адгезія (липкість) до більшості матеріалів;
• високі зносостійкі та міцнісні властивості;
• тривалий термін експлуатації;
• екологічно чистий, не містить небезпечних для життя речовин.

30-2

СПЕЦІАЛЬНІ СТРІЧКИ

Застосування:
• захист від пошкодження кромок конструкційних колон;
• захист від пошкодження дверей, корпуса або інших частин 

автомобіля у випадках неправильного паркування. 

Характеристики:

НАЙМЕНУВАННЯ ОД. ВИМ. ЗНАЧЕННЯ 

Щільність основи ППЕ кг/м³ 30

Водопоглинання (96 г), за об’ємом % менше 0,8
Межа міцності при стиску, не менше:
– на 10 %
– на 25 %

МПа 0,014 
0,035

Динамічний модуль пружності EД 
при навантаженнях:
– 2000 Н/м²
– 5000 Н/м²

Мпа
0,25
0,71

УФ-стійкість (безпосередній вплив) – відсутній

Клейкість до сталі (адгезія) Н/25мм 15

Липкість методом кулі, що котиться см 6 – 7 

Робоча температура експлуатації °C - 40 – + 70
Термін зберігання в оригінальній упаковці місяць 12

Car protector кутовий – захисна самокліюча пластина на основі 
гнучкого і пружного хімічно зшитого пінополіетилену, жовто-чорної 
зносостійкої плівки, клейового шару підвищеної липкості  
та антиадгезійної плівки. Пластина може бути закріплена на кутовій 
(до 90 °) і плоскій поверхнях. Забезпечують максимальну видимість 
завдяки чорним і жовтим смугам, які є рекомендованими кольорами 
попередження. Підходять для розміщення в середніх і важких 
транспортних областях, а також для областей з рухомими візками 
(карами). Є ідеальним рішенням для автостоянок, лікарень, лабораторій, 
готелів, шкіл, спортивних майданчиків і будь-яких інших об’єктів 
комерційної нерухомості. 



КОМПЛЕКСНІ ІЗОЛЯЦІЙНІ РІШЕННЯ

КИЇВСЬКЕ
ПРЕДСТАВНИЦТВО

(044) 451-27-79
03142, м. КиЇв,

вул. Ак. Кримського, 4а, оф.407

ХАРКІВСЬКЕ
ПРЕДСТАВНИЦТВО

(057) 740-97-89, (057) 740-91-38
62480, Харківська обл.,

Харківський р-н, село Хроли,
вул. Миколаївська, 14

ОДЕСЬКЕ
ПРЕДСТАВНИЦТВО

(067) 826-87-87
65005, м. Одеса,

вул. Бугаївська, 58-А

www.normaizol.com

www.alenor.com.ua


