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Тепло, там де утеплюють
Усуває: тепловтрати, промерзання, грибок та плісняву, конденсат, надмірне охолодження чи
перегрівання, продовжує експлуатаційні характеристики.

Призначений для теплоізоляції (а також звукоізоляції та частково гідроізоляції):
огороджуючих конструкцій житлових будинків, промислових споруджень, складів та цехів,
технологічних трубопроводів та різноманітного устаткування, нафтопроводів, рефрижераторів
димоходів, цистерн, вагонів, кузовів, та ін., та для відновлення та реставрації архітектурних
пам’яток.
Застосовується для цементних, цегляних, бетонних, дерев’яних та металевих поверхонь
будь-якої форми складності.
ПРАЙС-ЛИСТ

01.02.2018

Об’єм партії*
л. на місяць

Ціна на водяній
основі, грн./л

1–5

105,00

Ціна на водяній
основі, білий,
грн./л
110,00

5-10

100,00

108,00

10 – 100

98,00

106,00

100 – 500

95,00

104,00

500 – 2 000

93,00

102,00

Від 2 000

За дом.

За дом.

* - базовий колір - сірий/білий. Можливе кольорування.
** - ціна вказана за 1 літр в грн. з урахуванням ПДВ, на умовах самовивозу (EXW).
Можлива доставка по Україні кур’єрськими службами.
Для забарвлення Керамоізолу на водяній основі використовуються барвники для
водоемульсійних фарб.
КЕРАМОІЗОЛ на водяній основі слід транспортувати, зберігати та використовувати при
температурі повітря не менше +5 0C !!!
Перед застосуванням Керамоізол необхідно ретельно перемішати.
Тара – поліетиленові відра 1, 5, 10 літрів.
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„Керамоізол” сертифікований продукт, виготовляється в Україні за ТУ У 8.2.7-24.6-32396113001:2006. Виробничі потужності м. Сєвєродонецьк, Луганська область.
Наявні кілька видів теплоізоляційного покриття „Керамоізол”: колір білий/сірий, основа водяна,
температура експлуатації від -50 до +220°С.
Температура оточуючого середовища при транспортуванні, зберіганні та нанесенні
„Керамоізолу” на водяній основі – більше +5оС.
„Керамоізол” – це рідка суспензія сірого/білого кольору.
Наноситься на поверхню пензлем (бажано середньої жорсткості), або фарбопультом (діаметр
форсунки 0,7 мм). Середній розхід при товщині покриття 1,5 мм – 1,5л/м2. Перед застосуванням
поверхню слід очистити, зволожити (бетонну поверхню) або нанести акрилове ґрунтування, металеву очистити від іржі та обезжирити бензином, розчинниками, чи керосином, нанести ґрунтування
(гліфталеві ґрунтовки, а також пентафталевi).
Нині «Керамоізол» успішно використовується для покриття технологічних трубопроводів,

дахів рефрижераторів, ангарів, нафтопроводів і нафтових цистерн, вагонів для покриття
зовнішніх огороджуючих конструкцій, будинків та споруд, металевих конструкцій,
архітектурних споруд, тощо.
Технічні характеристики:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Показника
Зовнішній вигляд (без додання барвнику)
Масова частка води, % не більше
Масова частка основної речовини, % не менше
Теплопровідність, Вт/м оС
Коефіцієнт теплопередачі від зовнішньої поверхні ізоляції,
Вт/м2 оС
Час полімеризації при 20оС, годин
Область робочих температур, оС
Міцність при розриві, кг/см2
Відносне подовження при розриві, кг/см2
Адгезія до сталі, МПа не менше
Адгезія до бетону, МПа не менше
Щільність, кг/м3, рідкої/твердої
Коефіцієнт парапроникненості, не більше, мг/м.год.Па
Водопоглинання за 24 години, поверхневе, г/см2

Гарантія виробника – 7 років на готове покриття

Норма
Рідина сірого кольору
40
60
0,0025
1,5
24
від -50 до +220
8,7
до 2%
0,6
1,0
800/500
0,02
0,08

