
Оптимальна тепло- і гідроізоляція вікон, а також вхідних
і балконних дверей. Завдяки з'єднанню типу «ластівчин хвіст»
профіль можна подовжувати до будь-якого розміру,
а відходи при роботі відсутні.

Характеристика продукту:

blaugelb

Підставочний ізоляційний профіль blaugelb з пінополістиролу (EPS)
Для прихованого монтажу під вікном і порогом для забезпечення теплоізоляції

Підставочний ізоляційний профіль blaugelb з пінополістиролу високої щільності 

(EPS) застосовується для оптимальної тепло- і гідроізоляції вікон, вхідних і 

балконних дверей з дерева, дерево-алюмінію, алюмінію і пластика. Міцний та 

стійкий до деформації, забезпечує теплоізоляцію і перешкоджає утворенню 

містків холоду в стандартних пластикових профілях. Не містить HFCKW, HFKW і 

HBCD. Спеціально розроблений для прихованого монтажу для забезпечення 

надійної теплоізоляції.

Інноваційне з'єднання «ластівчин хвіст» забезпечує геометричне замикання і 

можливість формування відрізків будь-якої довжини. З'єднання «ластівчин хвіст» 

дозволяє повністю виключити утворення відходів, а стандартна довжина 

профілю (1175 мм) спрощує транспортування і зберігання (на європіддоні). У разі 

пазогребневого з'єднання дані профілі мають паз з одного і гребінь з іншого краю 

і можуть з'єднуватися один з одним по вертикалі. Незначна вага і компактність 

профілю забезпечують простоту в застосуванні і швидкість переробки.

Переваги ізоляції порогів з даним профілем:

•

•

•

 ефективна і економічна ізоляція

зниження тепловтрат в області порога і підвищення, таким чином, рівня 

комфорту житла

запобігання утворенню цвілі та викликаних вологою ушкоджень

Переваги з'єднання «ластівчин хвіст»:

•

•
•

•

•

  можливість нескінченного подовження, з'єднання по вертикалі

відсутність металевих з'єднувальних деталей

можливість підготовки як на будівельному майданчику, так і в цеху

швидкий і простий монтаж

відсутність відходів

Матеріал: спінений полістирол
високої щільності (EPS)

Колір: сірий

Клас будівельних матеріалів:
DIN EN 4102-1

В1 (важкозаймистий) 

Вогнестійкість:
DIN EN 13501-1

клас E

Навантаження: > 200 кг/м

Теплопровідність:
DIN EN 12667

λ = 0,040 W/m*K

Стійкість до дифузії водяної пари:
DIN EN ISO 12572

30-55 µ

Міцність на вигин:
DIN EN 12089

≥ 650 кПа

Напруга при стисненні (10%) деформація:
DIN EN 13163:2015-04

≥ 2 500 кПа

Напруга при стисненні (2%) деформація:
DIN EN 13163:2015-04

≥ 1 100 кПа

Межа міцності при зсуві:
DIN EN  ISO 14130

0,217 Н/мм2

Деформаційна теплостійкість:

DIN ISO 75-1

короткострокова: до +95°C
довгострокова: до +85°C

Стійкість форми:
DIN EN 13163:2015-04

DIN 12087

дуже висока, в т.ч.
на відкритому повітрі

Гігроскопічність при 28-денній підводній
витримці:

≤ 1,5 % об.

Сумісність з широко поширеними будівельними
матеріалами:

так, крім розчинників / речовин,
що містять розчинники / речовин,
несумісних з пінополістиролом

 

Довговічність: стійкий до цвілі,
не схильний до гниття

 

Належним чином виконана ізоляція відповідно до DIN 18195-4 та на підставі 

вимог DIN 68800-2 (мал. A.11-14) забезпечує достатній захист від вологи, в першу 

чергу, при:

проникненні вологи знизу (плити підлоги)

проникненні вологи з навколишнього середовища (зливовий дощ)

проникненні вологи з приміщення (випадання конденсату, непроникність для 

дифузії пари)

проникненні вологи зі стін

Відповідно до документа «Ізоляція будівельних конструкцій» необхідно 

забезпечити використання ізоляційного полотна, що не містить розчинників і не 

підтримує горіння. Для ізоляції даних профілів від матеріалу рами елемента 

використовується гібридний полімер blaugelb Power Fix; для механічної фіксації 

ізоляційних профілів використовуються самонарізні гвинти.

•

•

•

•



Умови зберігання:

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому місці.

Утилізація:

Згідно з Постановою про перелік відходів:

кодовий номер 170604 (ізолюючий матеріал одного виду, пінополістирол);

кодовий номер 170904 (змішані будівельні відходи).

Рекомендація з техніки безпеки:

Згідно з наявними приписами і директивам продукт не є небезпечною речовиною.

Представлені в цьому документі данні, наскільки нам відомо, повністю 

відповідають наявній у нас інформації та технічним даним. Наші вказівки по 

переробці носять загальний рекомендаційний характер, і тому дії в конкретних 

випадках можуть відрізнятися від даних вказівок з урахуванням різних 

можливостей застосування продуктів. Дані вказівки не звільняють від 

необхідності виконувати власні проби. Ми залишаємо за собою право в 

будь-який час вносити технічні зміни та вдосконалення.

blaugelb

Stand 09.03.2016
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