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КОНТАКТИ

ECOSE® Technology

Природна мінеральна вата з 
ECOSE® Technology – це міне-
ральна вата нового покоління. 
Інноваційна мінеральна вата 

компанії Knauf Insulation вироб- 
ляється з природної і/або вто-
ринної сировини з використанням 
біотехнології з’єднання волокон 
на основі натуральних компонен-

тів без формальдегіду, фенолу, 
акрилу, штучних барвників і освіт-

люючих речовин. Завдяки викорис-
танню інноваційної зв’язуючої  речо-

вини нова мінеральна вата компанії 
Knauf Insulation з ECOSE® Technology 

має природний коричневий колір – без 
жодних барвників.

Компанія Knauf Insulation пропонує вам зручні та ефективні мінераловатні 
утеплювачі ТЕПЛОKNAUF в рулонах, вироблені за технологією ECOSE®. 

НАТУРАЛЬНИЙ УТЕПЛЮВАЧ БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ 
ФЕНОЛ-ФОРМАЛЬДЕГІДНИХ І АКРИЛОВИХ СМОЛ

НОВИНКА



ТЕПЛОKNAUF –
просто дуже зручно!

ПЕРЕВАГИ

ЗРУЧНО ДЛЯ РОБОТИ

БЕЗПЕЧНО ДЛЯ ЖИТТЯ

ТЕПЛОKNAUF ДЛЯ ДАХУ

Завдяки рулонному формату матеріал більш 
економно використовується в різнорозмірних 
та нестандартних конструкціях за рахунок 
можливості самостійно визначити й відрізати
необхідну кількість матеріалу.

Назва 
матеріалу Товщина Довжина Ширина м2 в 

упаковці
м3 в 

упаковці
Теплопровідність 

λD, Вт/мК

ТЕПЛОKNAUF 
для даху TR 

037 Aquastatik

50+50 6148 1220 15,0 0,75
0,037 

150 5500 1220 6,71 1

Мінераловатний утеплювач в рулонах товщиною 50 і 150 мм з посиленим 
вологовідштовхувальним ефектом розроблений спеціально для скатних да-
хів. Пружний рулон ідеально заповнює підпокрівельний простір і дуже ком-
фортний в роботі.

Завдяки структурі матеріалу і особливостям волокон мінераловатна про-
дукція ТЕПЛОKNAUF має високі теплоізоляційні властивості при малій вазі. 
Дана характеристика є основним показником будь-якого теплоізоляційно-
го матеріалу і необхідна для розрахунку опору теплопередачі будівельних 
конструкцій. Теплоізоляція дозволяє мінімізувати втрату тепла через ого-
роджувальні конструкції будівель та споруд і, як наслідок, значно знизити 
енерговитрати та підвищити енергоефективність будівель і споруд. Тепло- 
ізоляційні властивості матеріалу створюють максимально комфортні умови 
в середині будівель впродовж цілого року, зберігаючи тепло в холодну пору 
року, а в теплу – затишну прохолоду. МАЛОПИЛЬНИЙ

Створює на 27% 
менше пилу*

БЕЗ ЗАПАХУ
Не має яскраво вираженого 
хімічного запаху

НЕГОРЮЧИЙ
100% негорючий 
матеріал

ПРУЖНИЙ
На 14% більш пружний.* 
Ідеально стає врозпір і 
заповнює пустоти і нерівності

СТІЙКИЙ до впливу 
гризунів, комах, плісняви, 
грибків

ВОЛОГОВІДШТОВХУЮЧА 
ОБРОБКА 
Більш стійкий до впливу вологи 
завдяки технології Aquastatik

НЕ КОЛЕТЬСЯ
Приємний на дотик

ЛЕГКО РІЖЕТЬСЯ 
Швидка і зручна нарізка 
матеріалу

*В порівнянні з попереднім матеріалом ТЕПЛОKNAUF

Легендарна
німецька якість KNAUF

Високі тепло- та 
звукоізоляційні властивості

Довговічність

Енергозбереження

На основі переважно 
натуральних компонентів

Не містить фенол-
формальдегідних смол

Економія та зручність при 
транспортуванні та зберіганні 
завдяки стисненню матеріалу 
до 6 разів


