
ТЕХНОЛОГІЯ ВЛАШТУВАННЯ
ВІДКОСІВ

ВСТАНОВЛЮЄТЕ ВІКНА?
НЕ ЗАБУДЬТЕ УТЕПЛИТИ ВІДКОСИ!

Просто та зручно наносити;

Не потребує додаткових кріплень;

Монолітна система, без стиків і швів;

Теплоізоляція та вирівнювання одночасно;

На основі природних мінералів, екологічно чиста.

ІдеальНо для влашТуваННя вІдкосІв. 
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ЧОМУ ВІДКОСИ МОЖУТЬ БУТИ ХОЛОДНИМИ? 
Тому що відстань між зовнішнім та внутрішнім відкосами фактично дорівнює товщині віконної рами, усього 6-8 см. 
Зовнішня температура швидко долає таку відстань, безпосередньо через матеріали стін і розповсюджується  
по поверхні внутрішнього відкоса. 

ЯКА ПРИЧИНА ПРОТЯГІВ ПОВІТРЯ БІЛЯ ЩІЛЬНО ЗАКРИТИХ ВІКОН  
АБО ДВЕРЕЙ? 
Повітря проходить через щілини між утеплювачем, стіною і гіпсокартоном всередині кімнати. Необхідно мати  
суцільний шар теплоізоляції, без стиків і додаткового кріплення. Якісно утеплені відкоси – це вимога сучасних 
енергоефективних технологій.

ТеПловеР - Це ПРосТо Та ЗРуЧНо.Теплоізоляційні штукатурки не потребують рівних поверхонь.  
Чим більше нерівностей на відкосі, тим міцніше тримається розчин. Особливо це відчутно при заміні старих
вікон та дверей, які мають нестандартні форми відкосів.

ТеПловеР - Не РуЙНуЄ сТІНу оТвоРаМИ. Непотрібно створювати додаткові конструкції і кріплення для
монтажу теплоізоляції. Тепла штукатурка утримується на горизонтальній поверхні із запасом міцності на
зсування у 50 разів.

ТеПловеР - Це МоНолІТНа сИсТеМа уТеПлеННя. Теплоізоляція вкриває поверню суцільно, без стиків  
і щілин, що забезпечує її герметичність. Як наслідок - відсутність протягів через нещільності монтажних
конструкцій і теплоізоляції.

ТеПловеР - для Будь-якИХ вИдІв вІдкосІв. Відкоси можуть бути будь-якої форми і товщини. Товщина 
може змінюватися по площині відкосів.

ТеПловеР - Це вИРІвНЮваННя Та ТеПлоІЗоляЦІя одНоЧасНо. Тепловер - це вирівнювання та
утеплення поверхні одночасно. До складу матеріалів Тепловер додається перліт та вермікуліт, тому вони не
тільки вирівнюють поверхню, а ще й утеплюють.

ТеПловеР - Це БеЗПеЧНо І коМФоРТНо. Матеріали Тепловер виготовлені із неорганічних природних
мінералів, що не горять, не виділяють шкідливих речовин, навіть при температурах вищих 1000°С. Вони
допомагають створити безпечний і комфортний для життя людини простір.

ТеПловеР - Це уТеПлеННя На все ЖИТТя. Термін ефективної експлуатації матеріалів Тепловер переви-
щую 25 років, а механічні та теплоізоляційні характеристики тільки покращуються з плином часу.

ЗРУЧНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ УТЕПЛЕННЯ ВІДКОСІВ  
ЗА ДОПОМОГОЮ ЛЕГКИХ УТЕПЛЮЮЧИХ 

ШТУКАТУРОК ТЕПЛОВЕР
УТеПлеННЯ ВНУТрішНіх ВіДКОСіВ УТеПлеННЯ ЗОВНішНіх ВіДКОСіВ
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1    Стіна

2    Глибокопроникаюча
          грунтовка

3    Тепловер-Набриск

4    Штукатурка Тепловер

5    Склосітка

6    Тепловер-Шпаклівка

7    Гіпсова
          шпаклівка
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8    Фарба

21В

21В


