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Від надійності даху залежить термін служби усієї
будівлі, тому при його облаштуванні дрібниць не буває. Фахівці «Спеціального конструкторського бюро
«Нові технологічні системи» потурбувалися про те,
щоб дах був надійним і безпечним упродовж всього
життєвого циклу будівлі. Продукція компанії – ущільнювачі для даху, фасаду, гіпсокартонних конструкцій
і сендвіч-панелей, елементи безпеки даху – виготовлена за прогресивними технологіями з сировини і матеріалів провідних вітчизняних і зарубіжних
виробників. Усі замовлення, у тому числі нестандартні, виконуються в найкоротші терміни, а ціни
цілком прийнятні завдяки оптимізації виробництва.

При облаштуванні даху дрібниць не буває
аксесуари від СКБ «Нові технологічні системи»
«Спеціальне конструкторське бюро
«Нові технологічні системи» завоювало
репутацію надійного партнера за рахунок
чіткого планування роботи, жорсткого
дотримання встановлених принципів виробництва та індивідуального підходу до
розвитку регіональних продажів.
Нашу компанію відрізняє можливість
отримати необхідні матеріали «з перших
рук» за найбільш вигідними цінами, виключаючи посередників. Кожен наш клієнт заслуговує на особливу увагу. Ми не
йдемо на компроміси в питаннях якості продукції та сервісу, тому використовуємо високоякісну сировину та матеріали провідних вітчизняних і зарубіжних
виробників, впроваджуємо новітні технології, розробляємо гнучкі, індивідуальні рішення і таким чином налагоджуємо
взаємовигідні партнерські відносини.
Особлива увага приділяється розробкам з оптимізації експлуатаційних властивостей ущільнювачів: екологічність,
щільність, стійкість в агресивному середовищі, еластичність, пожежна безпека тощо.
Продукція виготовляється на німецькому і польскому обладнанні Kraus Reichert,

Einhell, Hoffman, а також на виробничих лініях, сконструйованих і виготовлених фахівцями СКБ «Нові технологічні системи».
Принципово нова розробка компанії –
покрівельний ущільнювач Multipoler ®,
що пройшов випробування на будівельних об’єктах. Багатоцільовий самоклеючий ущільнювач Multipoler® (аналог універсального ущільнювача з пористого
поліуретану) виготовляється у вигляді
прямокутних смуг заданого розміру.
Робочий ефект досягається за рахунок унікальності його конструкції, яка полягає у тому, що ущільнюючий шар складається з тонких шарів термоскріплених
волокон поліестеру, розташованих перпендикулярно до основи ущільнювача.
Ці тонкі шари, в свою чергу, частково
скріплені між собою. Під дією прикладених зусиль під час монтажу покрівельних матеріалів зазначені шари термоскріпленого поліестеру стискаються
(деформуються), рівномірно заповнюючи всі пустоти навіть складних геометричних форм.
Другий варіант Multipoler® – профільований ущільнювач, виготовлений з тер-

москріпленого волокна поліестеру. Його
форма збігається з профілем черепиці,
профнастилу та інших будівельних елементів. Як і багатоцільовий, цей ущільнювач є самоклеючим.
Термін експлуатації багатоцільового та
профільованого ущільнювача Multipoler® –
не менше 50 років. Для основи ущільнювачів використовується полімерний
клей з високим ступенем адгезії. Ущільнювачі стійкі до ультрафіолетового випромінювання, атмосферних впливів,
не вбирають вологу, забезпечують
ефективне провітрювання покрівельного простору, що сприяє видаленню
конденсату.
Випускаються декількох типорозмірів
і профілів для використання з покрівельними профілями висотою від 20 до 80 мм.
«Спеціальне конструкторське бюро
«Нові технологічні системи» постачає
продукцію таким компаніям, як «АрсеналЦентр», «Рууккі Україна», «Прушиньскі»,
«Покрівля та Фасад», які не лише реалізують ущільнювачі, а й використовують їх
у власному виробництві.
Вироби також можна придбати у мережі
будівельних гіпермаркетів «Епіцентр-К».

Прохід покрівельний універсальний застосовують для герметизації покрівлі
при монтажі димоходів, систем вентиляції, електричних виходів, антен, щогл
та іншого. Його дуже легко монтувати на всі типи матеріалів покрівлі, включаючи метал, полімери, керамічну плитку, гумову мембрану та інше. Завдяки
еластичності матеріалу манжета легко набуває будь-якої кофігурації поверхні даху, створюючи ідеальну герметичність незалежно від місця розташування труби, і при цьому гасить її вібрацію і зсув, що викликані розширенням
і стисканням, а також тиском маси снігу, що накопичується на поверхні даху.

Ущільнювачі універсальні (самоклеючі)
Універсальний ущільнювач виготовляють з пінополіуретану EL2240 (поролону), з боку основи він має самоклеючий шар на основі акрилового
клею, захищений антиадгезійним папером або плівкою, що істотно полегшує монтаж.
Застосовують на елементах, розташованих горизонтально (прилягання,
злам покрівлі) – між коньком (карнизом) та металочерепицею або покрівельним профнастилом в багатоскатних шатрових дахах, між внутрішньою
єндовою та металочерепицею (черепицею), а також у системах, де коньок
кладуть діагонально до нахилу металочерепиці.
Ущільнювачі профільні
Виготовлені зі спіненого поліетилену
високого тиску (ПВТ) – легкого, еластичного матеріалу з повністю закритими комірками, який зберігає експлуатаційні характеристики при прямому
контакті з водою, не піддається гниттю,
стійкий до хімічного впливу, ультрафіолетового випромінювання, нешкідливий для довкілля.
Укладаються між коньком (карнизом)
та металочерепицею або покрівельним
профнастилом у багатоскатних шатрових дахах для захисту внутрішнього
простору покрівлі та фасаду від потрапляння вологи, снігу, пилу, бруду
тощо, а також при монтажі покрівельних сендвіч-панелей.
Для кожного типу металочерепиці і
покрівельного профнастилу передбачені карнизний і коньковий ущільнювач
відповідної форми і розміру.

Більшість ущільнювачів мають вентиляційні отвори, завдяки яким конструкції
провітрюються, а на внутрішній стороні
фасаду або покрівельного матеріалу не
утворюється конденсат.
Виробляються під будь-яке профільне покриття, що застосовують у будівництві. Їхня форма співпадає з формою
хвилі металочерепиці або профнастилу
(«Монтерей», «Дюна», «Ефект», «Престиж», «Скандинавія», «Ондулін», П 20,
П 35, П 45, П 57, П 60, П 75, П 128).
На відміну від універсального, профільний ущільнювач довговічніший: термін
його експлуатації – не менше 20 років.
Ущільнюючі термопрокладки
Підприємство виробляє три види самоклеючих термопрокладок для тепло-,
звукоізоляції на основі спіненого поліетилену, які різняться за механічними і фізико-хімічними властивостями:
– Izolon поєднує в собі високу еластичність, вологостійкість, стійкість до
впливу УФ, довговічність і високу адгезію до різних видів матеріалів;
- Рolifoam має високу УФ-стабільність,
вологостійкість, довговічність, високу
адгезію до різних видів матеріалів, але
менш еластичний;
- Рolyizol має ті ж властивості, що й
Іzolon і Рolifoam, але менш довговічний
через невисоку УФ-стабільність і нижчу
адгезію. Є альтернативою в тих місцях,
де немає УФ-випромінювання, оскільки
коштує значно дешевше.
Євген Полянський
директор СКБ
«Нові технологічні системи»
+38 044 520 97 86, 067 238 09 01
www.skb-nts.com

Для покращення якості монтажу та зручності застосування
виготовляється самоклеючий профільний ущільнювач
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Термопрокладки поєднують у собі еластичність, вологостійкість, стійкість до впливу ультрафіолету, довговічність і високу адгезію до різних видів матеріалів.

Елемент безпеки даху, призначений для пересування по покрівлі та попередження падіння під час
обслуговування й ремонту. Найчастіше встановлюється вздовж карниза по периметру покрівлі.

Трубчасті cнігозатримувачі пропускають лід і сніг між
трубками порційно. Використовуються на покрівлях
з металочерепиці, профнастилу, фальцевій, бітумній
та інших. Стандартна довжина труб – три метри.

Багатоцільовий ущільнювач Multipoler® – міцний і не деформується
навіть в умовах різких перепадів температури та вологості

