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Корпорація ТЕХНОНІКОЛЬ - один з  найбільших в Україні та Росії виробників 
мінераловатних теплоізоляційних матеріалів

ПРО КОРПОРАЦІЮ 
ТЕХНОНІКОЛЬ 

ИСТОРІЯ | Позитивна динаміка розвитку

Корпорація ТЕХНОНІКОЛЬ є одним з найбільших торгово- промислових холдингів Росії. 
Вона займає лідируючі позиції на ринку рулонних покрівельних матеріалів, як в Росії та 
Україні так і в Європі. ТЕХНОНІКОЛЬ - це 31 завод, 200 торгових відділень. В даний час 
Корпорація здійснює комплексні постачання будівельних матеріалів в 35 країн світу.

31 завод

200 торгових

представництв

Поставки продукції 
в	35	країн світу.

Географія
виробництва
Географія розташування 

заводів дозволяє звести 

до мінімуму транспортні 

витрати і оптимізувати 

логістичні процеси

Заводи по виробництву кам’яної вати

На сьогоднішній день до складу виробничих активів Корпорації входять 6 заводів по ви-
робництву теплоізоляційних матеріалів на основі кам'яної вати.

 ТЕХНОНІКОЛЬ гарантує високу якість 
продукції, використовуючи передові 
технології виробництва і багатоступінчату 
систему контролю.

ГЕОГРАФІЯ | Економія за рахунок близькості виробництва

ЕКОЛОГІЯ | Турбота про навколишнє середовище

Турбота про навколишнє середовище при 
виробництві матеріалів - один з пріоритетів 

ТЕХНОНІКОЛЬ і ще одна область застосу-
вання інновацій. Заводи компанії працюють 
за технологією повторного використання 
відходів виробництва.

Як лідер виробництва кам'яної вати в 
Україні та Росії ТЕХНОНІКОЛЬ  постійно 
удосконалює свою продукцію і сервіс. 
Корпорація ТЕХНОНІКОЛЬ - це завжди ви-
сока якість і надійність.
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ЗАВОД
КОРПОРАЦІЇ
ТЕХНОНІКОЛЬ
По виробництву теплоізоляційних матеріалів на основі 
кам’яної вати у м. Черкаси.

КЛІЄНСЬКИЙ СЕРВІС
Завдяки вигідному географічному положенню завод може забезпечувати 
теплоізоляційними  матеріалами всі регіони України.

КАДРИ, СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
Одним з пріоритетів тих, що визначають характер діяльності 
корпорації «ТЕХНОНІКОЛЬ», є виключення негативної дії 
виробництва на здоров'ї і життя людей, на флору і фауну.

Проект заводу відповідає санітарно-епідеміологічним і 
екологічним вимогам. 

Успішна діяльність заводу   забезпечується не тільки 
інноваційними рішеннями у виробництві, але і високим  
професіоналізмом співробітників підприємства. 

Сьогодні на підприємстві працює боліше 200 чоловік. 
Співробітники проходять навчання і стажування,  передба-
чена система підвищення кваліфікації.

Для працівників підприємства передбачені всі необхідні 
соціальні гарантії. Особлива увага приділяється охороні 
праці. Для працівників передбачений спецодяг, додаткові 
засоби захисту. У виробничих приміщеннях  встановлена 
система циклонів і респірації, система відкачування повітря, 
фільтри. Заводська територія упорядкована і озеленюється. 

Місце розташування підприємства дозволяє оптимізувати 
терміни доставки сировини на підприємство, а також 
доставку продукції споживачам в будь-яку точку країни.

Сьогодні підприємство є лідером вітчизняного ринку 
за об'ємом і якостю продукції, що випускається. Його 
діяльність направлена на забезпечення українських 
споживачів якісними  матеріалами за оптимальною ціною і 
в необхідних об'ємах.

Технічна підтримка та рекомендації фахівців заводу що до 
використання теплоізоляційних матеріалів допомогають 
споживачам зробити отимальний вибір у широкому 
ассортименті  теплоізоляції ТЕХНОНІКОЛЬ

Подальші плани заводу передбачають:
   • Розширення виробництва  - запуск другої
      виробничої лінії.
   • Розширення асортименту продукції.
   • Налагодження системи сертифікації підрядних
      організацій, які здійснюють монтажні роботи.
   • Сертифікація заводу за системою ISO 9000

  Будівництво підприємство було почате в 
травні 2007 року. У першому кварталі  2009 
року відбувся запуск нового надсучасного 
виробництва.

Завод «ТЕХНО» - це унікальне підприємство 
повного циклу. Процес виробництва охоплює 
всі етапи - від переробки сировини до упа-
ковки  продукції.

Завод  оснащений високотехнологічним 
устаткуванням  виробництва Чехії і 
Німеччини. Таким чином, якість матеріалів, 
що випускаються, знаходиться на рівні 
світових стандартів.

Технологічна лінія володіе виробничою 
потужністю до 35 тис. тонн утеплювача 
в рік. Передове устаткування оснащене 
комп'ютерною системою управління, яка 
контролює весь технологічний процес і 
якість продукції, що випускається.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ
На заводі застосовується багатоступінчатий контроль якості, 
основні етапи якої:

ІСТОРІЯ ПІДПРИЕМСТВА ТА 
ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ
Завод “ТЕХНО” -найбільше сучасне вітчизняне підприємство по 
виробництву негорючої теплоізоляції в Україні.

- вхідний контроль якості всіх видів
   сировини;

- виміри якості продукції в процесі
   виробництва;

- контроль якості готової продукції.

Надсучасне	
виробництво
 -виробниці потужності 

підприемства ,понад 35000 т 

на рік

 

Багатоступеневий	
контроль	якості

- в устаткування лабораторії 

інвестовано понад 100 тис. евро.
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ВЛАСТИВОСТІ
КАМ'ЯНОЇ ВАТИ
ТЕХНОНІКОЛЬ
По великій кількості технологічних показників кам’яна вата
ТЕХНОНІКОЛЬ перевершує аналоги інших виробників.

СТІЙКІСТЬ ДО ДЕФОРМАЦІЇ
Застосовуючи  кам’яну вату ТЕХНОНІКОЛЬ, Ви можете бути упевнені, що 
теплоізоляція збереже свої первинні властивості впродовж всього терміну 
експлуатації.

 Кам'яна вата ТЕХНОНІКОЛЬ є високоефек-
тивним теплоізоляційним матеріалом. По 
термічній ефективності вона готова змагати-
ся з еталонним теплоїзолятором - повітрям в 
нерухомому стані. 

Високий опір теплопередачі досягається за 
рахунок утримання великої кількості повітря 
в нерухомому стані усередині утеплювача, за 
допомогою тісних переплетених якнайтон-
ших волокон мінеральної вати.

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
Застосовуючи кам’яну вату ТЕХНОНІКОЛЬ, Ви піклуєтеся про 
свою безпеку і про безпеку людей, які Вам довіряють.

ЕФЕКТИВНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ

У різних конструкціях матеріал сприймає 
різні навантаження по силі, напрямку і за 
тривалістю дії. Для збереження форми, 
товщини і надійного кріплення матеріалу 
в конструкції теплоізоляційні матеріали 
повинні володіти високою стійкістю до 
деформацій. Це властивість, у свою чергу, 
необхідна для надійного і довговічного уте-
плення конструкції без збільшення втрати 
властивостей з часом.

Висока стійкість матеріалів ТЕХНОНІКОЛЬ до механічних навантажень забезпечується властивостями волок-
на і структурою мінеральної вати. Дані параметри задавалися індивідуально для кожного матеріалу лінійки 
ТЕХНОНІКОЛЬ, виходячи з області застосування теплоізоляції. 

Основною сировиною для виробництва 
кам'яної вати ТЕХНОНІКОЛЬ є гірські поро-
ди габбро-базальтової групи. Завдяки цьому 
вся продукція ТЕХНОНІКОЛЬ є негорючою. 
Температура плавлення волокон перевищує 
1000 С, що дозволяє застосовувати продукцію 
з мінеральної вати в широких межах робочих 
температур.

Теплоізоляція ТЕХНОНІКОЛЬ утримує від роз-
повсюдження тепло, утворене в результаті 
пожежі, і захищає будівельні конструкції від 
деформації і руйнування.

Це дає додатковий час, необхідний для 
евакуації людей, документів і майна. Важли-
вим чинником при виборі теплоізоляції є те, 
що при дії високих температур теплоізоляція 
ТЕХНОНІКОЛЬ не виділяє шкідливих для 
здоров'я або отруйливих речовин

Температура

плавлення волокон 

більше	1000	С°

Високий	опір
теплопередачі

 за рахунок утримання повітря

усередині утеплювача

 ВІДМІННЕ ЗВУКОПОГЛИНАННЯ
Застосовуючи кам’яну вату ТЕХНОНІКОЛЬ, Ви даруєте людям спокій і комфорт.

Волокниста структура виробів з мінеральної 
вати ТЕХНОНІКОЛЬ забезпечує відмінні 
акустичні і звукопоглинальні властивості 
матеріалу.
Продукція ТЕХНОНІКОЛЬ володіє високими 
коефіцієнтами звукопоглинання в широко-
му діапазоні частот, що сприяє зниженню 
рівня повітряного шуму при застосуванні в 
звукоізолюючих конструкціях різного типу: 
перегородки, підлоги і т.д.

Низький	рівень
шуму
Високі значення коефіцієнтів 

звукопоглинання дозволяють 

ефективно знижувати рівень як 

повітряного, так і ударного шуму.

ГІДРОФОБНІСТЬ
Застосовуючи кам’яну вату ТЕХНОНІКОЛЬ, Ви створюєте комфорт у Вашому будинку

Висока	стійкість
до механічних навантажень

Наявність вологи в утеплювачі негативно 
позначається на його теплоізоляційних вла-
стивостях і терміні служби. У разі намокання 
утеплювача потрібні дорогі і часовитратні 
заходи щодо усунення наслідків, які 
найчастіше полягають в заміні більшості 
елементів конструкції.

Матеріали ТЕХНОНІКОЛЬ стійкі до дії 
води, оскільки створені з каменя. Всі 
теплоізоляційні матеріали ТЕХНОНІКОЛЬ 
оброблені гІдрофобізуючими добавками, що 
додають утеплювачу водовідштовхувальні 
властивості. 

Завжди	сухо
Володіючи високою 

паропроникністю, мінеральна 

вата не затримує в собі вологу, 

що поступає з приміщення у 

вигляді пари, утвореної при 

життєдіяльності людини, і 

практично завжди залишається 

в сухому стані.
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Коефіцієнт	звукопоглинання	
Частота, Гц 125 250 500 1000 2000 4000

Товщина 50 мм 0,20 0,48 0,85 0,93 0,84 0,70 

Товщина 100 мм 0,38 0,68 0,97 1,00 0,91 0,80

Динамический модуль упругости

 Ед=0,81 МПа при нагрузке 5000 н/м2

ТЕХНОЛАЙТ
ТЕХНОЛАЙТ - це негорючі, гідрофобізовані, 
тепло-, звукоізоляційні плити з мінеральної 
вати на основі гірських порід базальтової 
групи. 

Застосування
Плити ТЕХНОЛАЙТ призначені для теп-
ло-, звукоізоляції будівельних конструкцій 
житлових будівель і промислових споруд, в 
яких утеплювач не сприймає зовнішнього 
навантаження. Рекомендовані для за-
стосування як ізоляція в горизонталь-
них, похилих і вертикальних конструкціях, 
таких як: вентильовані покриття скат-
них покрівель, мансарди, горищні пере-
криття, підлоги з укладанням утеплювача 
між лагами; каркасні стіни і перегородки. 

ТУ  У В .2.7-26.8-35492904-001:2008   

Фізико-механічні	властивості	ТехНолайТ
еКСТРа оПТИМа	 ПРоФ

Щільність, кг/м3 30 35 40

Стисливість % не більш 30 30 20

Теплопровідність:

при 10 °С, Вт/(м.°C) не більш 0,036 0,036 0,034

при 25 °С, Вт/(м.°C) не більш 0,039 0,038 0,036

за умов експлуатації А, не більш Вт/(м.°C) 0,034 0,046 0,040

за умов експлуатації Б, не більш Вт/(м.°C) 0,034 0,049 0,043

Паропроникність, мг/(м.ч.па) не менше 0,30 0,30 0,30

Вологість по масі % не більш 0,5 0,5 0,5

Водопоглинання за об'ємом % не більш 1,5 1,5 1,5

Вміст органічних речовин % не більш 2,5 2,5 2,5

Горючість, ступінь НГ НГ НГ

Геометричні		розміри
Довжина 1000, 1200 мм

Ширина 500, 600 мм

Товщина 40-200 мм, с шагом 10 мм

Вогнестійкість
Плити ТЕХНОЛАЙТ є негорючим 
матеріалом.  Температура застосування 
від -60 ° до +200°. Температура плавлення 
волокон більш 1000°с.

Плити	ТехНолайТ	характеризуються:
високою теплосберігаючою здатністю;	•
стійкістю до дії високих температур; 	•
стабільністю об'єму і форми;	•
низьким водопоглинанням; 	•
високою звукопоглинальною здатністю;	•
стійкістю до дії мікроорганізмів і гризунів;	•
нейтральністю при контакті з бетоном і металевими 	•
матеріалами;

простотою монтажу, легкістю нарізки і обробки - легко 	•
розрізають ножем або пилою

РОКЛАЙТ
РОКЛАЙТ - це легкі гідрофобізовані, 
негорючі тепло-, звукоізоляційні пли-
ти з мінеральної вати на основі гірських 
порід базальтової групи. Це універсальний 
матеріал для приватного будівництва. 

Застосування
Рекомендовані для застосування як 
ізоляція в горизонтальних, похилих і верти-
кальних конструкціях, таких як: мансарди, 
каркасні стіни, стіни з обробкою сайдінгом, 
підлоги і перекриття, перегородки.

Геометричні	розміри
Довжина 1000, 1200 мм

Ширина 500, 600 мм

Товщина 50 мм 

Вогнестійкість
Плити РОКЛАЙТ є негорючим матеріалом.  
Температура застосування від -60 ° до 
+200°. Температура плавлення волокон 
більш 1000°с.

ТУ У В.2.7-26.8-35492904-002:2008 

Фізико-механічні	властивості	РоКлайТ
Щільність, кг/м3 30

Стисливість % не більш 30

Теплопровідність:

при 25 °С, Вт/(м.°C) не більш 0,042

за умов експлуатації А, не більш Вт/(м.°C) 0,048

за умов експлуатації Б, не більш Вт/(м.°C) 0,051

Паропроникність, мг/(м.ч.па) не менше 0,3

Водопоглинання за об'ємом % не більш 2,0

Вміст органічних речовин % не більш 2,5

Горючість, ступінь НГ

Плити	РоКлайТ	характеризуються:
високою теплосберігаючою здатністю;	•
стійкістю до дії високих температур; 	•
стабільністю об'єму і форми;	•
низьким водопоглинанням;	•
високою звукопоглинальною здатністю;	•
стійкістю до дії мікроорганізмів і гризунів;	•
нейтральністю при контакті з бетоном і металевими 	•
матеріалами;

простотою монтажу, легкістю нарізки і обробки - легко 	•
розрізають ножем або пилою.

 



4	 Теплоізоляційні матеріали ТЕХНОНІКОЛЬ14 	 Теплоізоляційні матеріали ТЕХНОНІКОЛЬ    4 15

ТЕХНОВЕНТ 

ТЕХНОВЕНТ - це негорючі, гідрофобізовані 
тепло-, звукоізоляційні плити з мінеральної 
вати на основі гірських порід базальтової 
групи.

Застосування
У цивільному і промисловому будівництві 
як теплоізоляційний шар при будівництві і 
реконструкції будівель і споруд різного при-
значення. 

Плити ТЕХНОВЕНТ призначені для застосу-
вання як теплоізоляційний шар в системах 
утеплення з вентильованим повітряним 
зазором зовнішніх стін будівель (вентильо-
ваних фасадах). 

Геометричні	розміри
Довжина 1000, 1200 мм

Ширина 500, 600 мм

Товщина 30 – 200 мм з шагом 10 мм

Вогнестійкість
Плити ТЕХНОБЛОК є негорючим 
матеріалом. Температура застосування від 
-60 ° до +200°. Температура плавлення во-
локон більш 1000°с.

ТУ У В.2.7-26.8-35492904-001:2008

Фізико-механічні	властивості	ТехНоВеНТ
СТаНДаРТ оПТИМа	 ПРоФ

Щільність, кг/м3 80 90 100

Міцність на стиснення при 10% деформації, кпа не менше 10 12 15

Міцність на відрив шарів, кпа не менше 3 5 8

Теплопровідність:

при 10 °С, Вт/(м.°C) не більш 0,034 0,034 0,034

при 25 °С, Вт/(м.°C) не більш 0,036 0,036 0,037

за умов експлуатації А, не більш Вт/(м.°C) 0,039 0,041 0,044

за умов експлуатації Б, не більш Вт/(м.°C) 0,039 0,044 0,047

Паропроникність, мг/(м.ч.па) не менше 0,30 0,30 0,30

Вологість по масі % не більш 0,5 0,5 0,5

Водопоглинання за об'ємом % не більш 1,5 1,5 1,5

Вміст органічних речовин % не більш 3,0 3,0 4,0

Горючість, ступінь НГ НГ НГ

Плити	ТехНоВеНТ	характеризуються:
високою теплосберігаючою здатністю;	•
стійкістю до дії високих температур; 	•
стабільністю об'єму і форми;	•
низьким водопоглинанням; 	•
високою звукопоглинальною здатністю;	•
стійкістю до дії мікроорганізмів і гризунів;	•
нейтральністю при контакті з бетоном і металевими 	•
матеріалами;

простотою монтажу, легкістю нарізки і обробки - легко 	•
розрізають ножем або пилою. 

ТЕХНОБЛОК - це негорючі, гидрофобізовані, 
тепло-, звукоізоляційні плити з мінеральної 
вати на основі гірських порід базальтової 
групи. 

Застосування
Плити ТЕХНОБЛОК призначені для тепло 
-, звукоізоляції будівельних конструкцій 
житлових будівель і промислових споруд, в 
яких утеплювач не сприймає зовнішнього 
навантаження. 

Рекомендовані для застосування як 
ізоляція в горизонтальних, похилих і 
вертикальних конструкціях каркасного 
житла. Використовуються як середній 
теплоізоляційний шар в тришаровій 
полегшеній кладці з мілкоштучних 
матеріалів (шарувата, колодязна кладка).

ТУ  У В.2.7-26.8-35492904-001:2008

Фізико-механічні	властивості	ТехНоБлоК
СТаНДаРТ оПТИМа	 ПРоФ

Щільність, кг/м3 45 55 65

Стисливість % не більш 10 8 5

Теплопровідність:

при 10 °С, Вт/(м.°C) не більш 0,034 0,034 0,033

при 25 °С, Вт/(м.°C) не більш 0,036 0,036 0,035

за умов експлуатації А, не більш Вт/(м.°C) 0,039 0,041 0,040

за умов експлуатації Б, не більш Вт/(м.°C) 0,039 0,044 0,043

Паропроникність, мг/(м.ч.па) не менше 0,30 0,30 0,30

Вологість по масі % не більш 0,5 0,5 0,5

Водопоглинання за об'ємом % не більш 1,5 1,5 1,5

Вміст органічних речовин % не більш 2,5 2,5 2,5

Горючість, ступінь НГ НГ НГ

ТЕХНОБЛОК

Плити	ТехНоБлоК	характеризуються:
високою теплосберігаючою здатністю;	•
стійкістю до дії високих температур; 	•
стабільністю об'єму і форми;	•
низьким водопоглинанням; 	•
високою звукопоглинальною здатністю;	•
стійкістю до дії мікроорганізмів і гризунів;	•
нейтральністю при контакті з бетоном і металевими 	•
матеріалами;

простотою монтажу, легкістю нарізки і обробки - легко 	•
розрізають ножем або пилою.

Геометричні	розміри
Довжина: 1000, 1200 мм

Ширина: 500, 600 мм

Товщина: 30-200 мм, з шагом 10 мм

Вогнестійкість
Плити ТЕХНОБЛОК є негорючим 
матеріалом.  Температура застосування 
від -60 ° до +200°. Температура плавлення 
волокон більш 1000°с.



4	 Теплоізоляційні матеріали ТЕХНОНІКОЛЬ16 	 Теплоізоляційні матеріали ТЕХНОНІКОЛЬ    4 17

ТЕХНОФАС
ТЕХНОФАС - це негорючі, гидрофобізовані, 
тепло-, звукоізоляційні плити з мінеральної 
вати на основі гірських порід базальтової 
групи. 

Застосування

Негорючі мінераловатниє плити ТЕХНОФАС 
призначені для застосування в цивільному 
і промисловому будівництві як теплова 
ізоляція в системах зовнішнього утеплен-
ня стін із захисним-декоративним шаром з 
тонкошарової штукатурки.

Геометричні	розміри
Довжина 1000, 1200 мм.

Ширина 500, 600 мм. 

Товщина 40 – 200 мм, з шагом 10 мм.

Вогнестійкість
Плити ТЕХНОФАС є негорючим матеріалом.  
Температура застосування від -60 ° до 
+200°. Температура плавлення волокон 
більш 1000°с.

ТУ У В.2.7-26.8-35492904-001:2008

Фізико-механічні	властивості	ТехНоФаС
Щільність, кг/м3 145

Теплопровідність:

при 10 °С, Вт/(м.°C) не більш 0,036

 при 25 °С, Вт/(м.°C) не більш 0,038

за умов експлуатації А, не більш Вт/(м.°C) 0,045

за умов експлуатації Б, не більш Вт/(м.°C) 0,047

Міцність на стиснення при 10% деформації, кпа не менше 45

Межа міцності на відрив шарів  (ламінарна міцність), кпа, не менше 15

Водопоглинання за об'ємом  %, не більш 1

Паропроникність, мг/(м.ч.па) не менше 0,3

Вміст органічних речовин % не більш 4,5         

Вологість по масі % не більш 0,5                 

Горючість, ступінь НГ

Плити	ТехНоФаС	характеризуються:
низькою теплопровідністю; 	•
точністю геометрії; 	•
високими прочностними характеристиками; 	•
високою міцністю на відрив;	•
стійкістю до високих температур; 	•
100% стійкістю до циклів заморожування-відтавання 	•
низьким водопоглинанням; 	•
високою паропроникністю; 	•
хімічною нейтральністю по відношенню до будівельних 	•
матеріалів; 

хорошою звукоізоляцією.	•

ТЕХНОФЛОР
Негорючі, гидрофобізовані тепло-, 
звукоізоляційні плити з мінеральної вати 
на основі гірських порід габбро-базальтової 
групи.

Застосування
Плити ТЕХНОФЛОР ГРУНТ призначені для 
теплової і звукової ізоляції підлоги по грун-
ту, плаваючої підлоги, підлоги з підігрівом;
Плити ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ призначені 
для теплової і звукової ізоляції плаваючої 
підлоги при укладанні бетону або цементної 
стяжки безпосередньо  на теплоізоляцію;
Плити ТЕХНОФЛОР ПРОФ призначені 
для теплової і звукової ізоляції підлоги з 
підвищеними нормативними навантажен-
нями, зокрема плаваючої підлоги, полови з 
підігрівом, підлоги під стяжку виробничих, 
спортивних приміщень і складів.

Геометричні	розміри
Довжина 1000, 1200 мм.

Ширина 500, 600 мм. 

Товщина 40 –150 мм с шагом 10 мм, для ТЕХНОФЛОР 

ГРУНТ,  20 – 50 мм с шагом 10 мм для ТЕХ-

НОФЛОР СТАНДАРТ и ПРОФ

Вогнестійкість
Плити ТЕХНОФЛОР є негорючим 
матеріалом.  Температура застосування 
від -60 ° до +200°. Температура плавлення 
волокон більш 1000°с.

	ТУ 5762-043-17925162-2006

Фізико-механічні	властивості	ТехНоФлоР
ГРУНТ СТаНДаРТ ПРоФ

Щільність, кг/м3  90 110 170

Теплопровідність:

при 10 °С, Вт/(м.°C) не більш  0,034 0,035 0,038

 при 25 °С, Вт/(м.°C) не більш  0,036 0,037 0,040

за умов експлуатації А, не більш Вт/(м.°C)  0,044 0,034 0,044

за умов експлуатації Б, не більш Вт/(м.°C)  0,046 0,036 0,046

Міцність на стиснення при 10% деформації, кпа не менше 12 25 50

Водопоглинання за об'ємом  %, не більш 1,5 1,5 1,5

Паропроникність, мг/(м.ч.па) не менше 0,30 0,30 0,30

Вміст органічних речовин % не більш  4,5 4,5  4,5

Вологість по масі % не більш 0,5 0,5 0,5

Горючість, ступінь НГ НГ НГ

Плити	ТехНоФлоР	характеризуються:
низькою теплопровідністю; 	•
точністю геометрії; 	•
високими прочностними характеристиками; 	•
високою міцністю на відрив;	•
стійкістю до високих температур; 	•
низьким водопоглинанням; 	•
високою паропроникністю; 	•
хімічною нейтральністю по відношенню до будівельних 	•
матеріалів; 

хорошою звукоізоляцією.	•

Коефіцієнт	звукопоглинання	
Частота, Гц 125 250 500 1000 2000 4000

Товщина 30 мм 0,20 0,47 0,91 0,81 0,69 0,65 

Товщина 50 мм 0,49 0,96 1,00 1,00 0,69 0,70
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ТЕХНОРУФ Н

ТЕХНОРУФ Н - негорючі, жорсткі і щільні 
гідрофобізовані тепло-, звукоізоляційні плити 
на  синтетичному вяжучому. Виготовляються 
з мінеральної вати на основі гірських порід 
базальтової групи.

Застосування
 У цивільному і промисловому будівництві 
як теплоізоляційний шар при новому 
будівництві і реконструкції будівель і споруд 
різного призначення.

Плити ТЕХНОРУФ Н призначені для за-
стосування як теплоізоляційний шар в 
покриттях із залізобетону або металевого 
профільованого настилу з покрівельним 
килимом з рулонних і мастичних матеріалів. 
Плити рекомендується застосовувати в 
комбінації з плитами ТЕХНОРУФ В. 

Геометричні	розміри
Довжина 1000, 1200 мм.

Ширина 500, 600 мм. 

Товщина 50 – 200 мм, з шагом 10 мм.

Вогнестійкість
Плити ТЕХНОРУФ Н  є негорючим 
матеріалом.  Температура застосування 
від -60 ° до +200°. Температура плавлення 
волокон більш 1000°с.

Плити	ТехНоРУФ	Н	характеризуються:
високою теплосберігаючою здатністю; 	•
стійкістю до дії високих температур; 	•
високою стійкістю до деформацій і механічних 	•
навантажень; 

стабільністю об'єму і форми; 	•
низьким водопоглинанням; 	•
високою звукопоглинальною здатністю; 	•
стійкістю до дії мікроорганізмів і гризунів; 	•
нейтральністю при контакті з бетоном і металевими 	•
матеріалами; 

простотою монтажу, легкістю нарізки і обробки - легко 	•
розрізають ножем або пилою. 

Плити	ТехНоСеНДВІч	характеризуються:
низькою теплопровідністю; 	•
точністю геометрії; 	•
високими прочностними характеристиками; 	•
високою міцністю на відрив;	•
стійкістю до високих температур; 	•
100% стійкістю до циклів заморожування-відтавання 	•
низьким водопоглинанням; 	•
високою паропроникністю; 	•
хімічною нейтральністю по відношенню до будівельних 	•
матеріалів; 

хорошою звукоізоляцією.	•

ТУ У В.2.7-26.8-35492904-001:2008

Фізико-механічні	властивості	ТехНоРУФ	Н
Показатель ТехНоРУФ	Н	25 ТехНоРУФ	Н	30	 ТехНоРУФ	Н	35 ТехНоРУФ	Н	40

Щільність, кг/м3 95 100 110 120

Міцність на стиснення при 10% деформації, кпа не менше 25 30 35 40

 Теплопровідність при 10°с, Вт/(м.°C) не більш 0,036 0,036 0,035 0,037

 за умов експлуатації А, не більш Вт/(м.°C) 0,045 0,042 0,044 0,042

 за умов експлуатації Б, не більш Вт/(м.°C) 0,048 0,047 0,047 0,045

Паропроникність, мг/(м.ч.па) не менше 0,30 0,30 0,30 0,30

Вологість % по масі, не більш 0,5 0,5 0,5 0,5

Водопоглинання за об'ємом % не більш 1,5 1,5 1,5 1,5

Вміст органічних речовин % не більш 4,5 4,5 4,5 4,5

Горючість, ступінь НГ НГ НГ НГ

ТУ 5762-043-17925162-2006

Фізико-механічні	властивості	ТехНоСеНДВІч
Показник ТехНоСеНДВІч	БеТоН ТехНоСеНДВІч	С ТехНоСеНДВІч	К	

Щільність, кг/м3 100 105 140

Теплопровідність при 25°с, Вт/(м.°C) не більш 0,034 0,038 0,040

Міцність на стиснення при 10% деформації, кпа не менше 20 - -

Межа міцності на відрив шарів, кпа не менше - 100* 100*

Межа міцності на стиснення, кпа - 60* 100*

Міцність на зрушення (зріз), кпа не менше - 50* 75*

Водопоглинання за об'ємом % не більш 1,5 1,5 1,5

Водопоглинання при частковому зануренні % по масі, не більш 10 10 10

Паропроникність, мг/(м.ч.па) не менше 0,3 0,3 0,3

Вміст органічних речовин % не більш 4,5 4,5 4,5

Вологість % по масі, не більш 0,5 0,5 0,5

Горючість, ступінь НГ НГ НГ

ТЕХНОСЕНДВІЧ

Негорючі, гідрофобізовані тепло-, 
звукоізоляційні плити з мінеральної вати 
на основі гірських порід габбро-базальтової 
групи.

Застосування
Плити ТЕХНСЕНДВІЧ БЕТОН призначені для 
застосування як теплоізоляційний шар в три-
шарових бетонних і залізобетонних стінних 
панелях;

Плити ТЕХНОСЕНДВІЧ С призначені для 
застосування як теплоізоляційний шар в 
тришарових стінних сендвіч-панелях з мета-
левими обшивками;

Плити ТЕХНОСЕНДВІЧ К призначені для 
використання як теплоізоляційний шар в 
тришарових покрівельних сендвіч-панелях з 
металевими обшивками.

Геометричні	розміри
Довжина 1200, 2400 мм

Ширина 600, 627, 800, 1200 мм

Товщина 102 (122) мм 

Вогнестійкість
Плити ТЕХНОСЕНДВІЧ  є негорючим 
матеріалом.  Температура застосування 
від -60 ° до +200°. Температура плавлення 
волокон більш 1000°с.
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Плити	ТехНоРУФ	характеризуються:
високою теплосберігаючою здатністю; 	•
стійкістю до дії високих температур; 	•
високою стійкістю до деформацій і механічних 	•
навантажень; 

стабільністю об'єму і форми; 	•
низьким водопоглинанням; 	•
високою звукопоглинальною здатністю; 	•
стійкістю до дії мікроорганізмів і гризунів; 	•
нейтральністю при контакті з бетоном і металевими 	•
матеріалами; 

простотою монтажу, легкістю нарізки і обробки - легко 	•
розрізають ножем або пилою. 

ТЕХНОРУФ

 
ТЕХНОРУФ - це негорючі, гидрофобізовані, 
тепло-, звукоізоляційні плити з мінеральної 
вати на основі гірських порід базальтової 
групи. 

Застосування
У цивільному і промисловому будівництві 
як теплоізоляційний шар при новому 
будівництві і реконструкції будівель і споруд 
різного призначення.

Плити ТЕХНОРУФ призначені для застосу-
вання як основний теплоізоляційний шар 
в покриттях із залізобетону або металевого 
профільованого настилу з покрівельним ки-
лимом всіх типів, зокрема без застосування 
захисних стяжок.

Геометричні	разміри
Довжина 1000, 1200 мм

Ширина 500, 600 мм

Товщина 50-110 мм, з шагом 10 мм

Вогнестійкість
Плити ТЕХНОРУФ  є негорючим матеріалом.  
Температура застосування від -60 ° до 
+200°. Температура плавлення волокон 
більш 1000°с.

ТУ  У В.2.7-26.8-35492904-001:2008

Фізико-механічні	властивості		ТехНоРУФ
Показник ТЕХНОРУФ 45 ТЕХНОРУФ 50 ТЕХНОРУФ 60 ТЕХНОРУФ 70 

Щільність, кг/м3 140 160 170 180

Міцність на стиснення при 10% деформації, кпа не менше 45 50 60 70

Межа міцності на відрив шарів, кпа не менше 10 10 12 12

Теплопровідність:

 при 10 °С, Вт/(м.°C) не більше 0,036 0,036 0,037 0,038

 при 25 °С, Вт/(м.°C) не більше 0,039 0,039 0,039 0,040

 за умов експлуатації А, не більш Вт/(м.°C) 0,046 0,043 0,046 0,043

 за умов експлуатації Б, не більш Вт/(м.°C) 0,046 0,046 0,049 0,047

Паропроникність, мг/(м.ч.па) не менше 0,30 0,30 0,30 0,30

Вологість % по масі, не більш 0,5 0,5 0,5 0,5

Водопоглинання за об'ємом % не більш 1,5 1,5 1,5 1,5

Вміст органічних речовин % не більш 4,5 4,5 4,5 4,5

Горючість, ступінь НГ НГ НГ НГ

ТЕХНОРУФ В
ТЕХНОРУФ В- це негорючі, гидрофобізовані, 
тепло-, звукоізоляційні плити з мінеральної 
вати на основі гірських порід базальтової 
групи. 

Застосування
У цивільному і промисловому будівництві 
як теплоізоляційний шар при новому 
будівництві і реконструкції будівель і споруд 
різного призначення.Плити ТЕХНОРУФ 
В призначені для застосування в якості  
верхнього теплоізоляційного шару в по-
криттях із залізобетону або металевого 
профільованого настилу з покрівельним 
килимом з рулонних і мастичних матеріалів, 
зокрема без виконання захисних стяжок. 
Плити рекомендується застосовувати в 
комбінації з плитами ТЕХНОРУФ Н і/або 
ТЕХНОРУФ

Геометричні	разміри
Довжина: 1000, 1200 мм

Ширина: 500, 600 мм

Товщина: 30-50 мм, з шагом 10 мм

Вогнестійкість
Плити ТЕХНОРУФ В єнегорючим матеріалом. 
Температура застосування від -60 °до 
+200°.Температура плавлення волокон 
більш 1000°с.

ТУ  У В.2.7-26.8-35492904-001:2008

Фізико-механічні	властивості	ТехНоРУФ	В
Показник ТехНоРУФ	В	50	 ТехНоРУФ	В	60 ТехНоРУФ	В	70	

Щільність, кг/м3 170 180 190

Міцність на стиснення при 10% деформації, кпа не менше 50 60 70

 Міцність на відрив шарів, кпа не менше 15 15 15

Теплопровідність:

 при 10 °С, Вт/(м.°C) не більше 0,036 0,036 0,038

при 25 °С, Вт/(м.°C) не більше 0,040 0,039 0,040

 за умов експлуатації А, не більш Вт/(м.°C) 0,044 0,047 0,045

 за умов експлуатації Б, не більш Вт/(м.°C) 0,047 0,047 0,048

Паропроникність, мг/(м.ч.па) не менше 0,30 0,30 0,30

Вологість % по масі, не більш 0,5 0,5 0,5

Водопоглинання за об'ємом % не більш 1,5 1,5 1,5

Вміст органічних речовин % не більш 4,5 4,5 4,5

Горючесть, степень НГ НГ НГ

Плити	ТехНоРУФ	В	характеризуються:
високою теплосберігаючою здатністю; 	•
стійкістю до дії високих температур; 	•
високою стійкістю до деформацій і механічних 	•
навантажень; 

стабільністю об'єму і форми; 	•
низьким водопоглинанням; 	•
високою звукопоглинальною здатністю; 	•
стійкістю до дії мікроорганізмів і гризунів; 	•
нейтральністю при контакті з бетоном і металевими 	•
матеріалами; 

простотою монтажу, легкістю нарізки і обробки - легко 	•
розрізають ножем або пилою. 
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УПАКОВКА
Корпорація ТЕХНОНІКОЛЬ 
постійно удосконалює рівень 
сервісу, що представляється 
споживачам. Всі покупці  
продукції ТЕХНОНІКОЛЬ можуть 
на 30% скоротити свої витрати 
при транспортуванні «легких» 
марок.

Це стало можливим завдяки прогресивному 
способу упаковки теплоізоляції з кам'яної 
вати в особливо міцну компресійну пакуваль-
ну плівку, краї якої при цьому зварюються з 
усіх боків, утворюючи герметичну упаковку,  
на відміну від колишньої з відкритими тор-
цями. Пружні властивості матеріалу дозво-
ляють його стискати, тому в кожній упаковці 
міститься більше плит утеплювача. 

Пачки продукції після упаковки формуються 
групами по 4-7 штук і скріпляються додатко-
вою стрічкою, формуючи пакет - МУЛЬТИПАК. 
Далі мультипаки укладаються на піддон в 4 
ряди, після чого на піддон зверху одягається 
герметична пакувальна плівка СТРЕЙЧ-
ХУД (стрейч-пакет)  - це ще одне ноу-хау 
ТЕХНОНІКОЛЬ, яке корпорація упроваджує 
на українському ринку. Даний тип упаков-
ки дозволяє зберігати піддони з продукцією 
просто неба, без втрати товарного вигляду і 
погіршення експлуатаційних якостей.

 Після розтину упаковки теплоізоляція 
відразу приймає свої первинні геометричні 
розміри   і  утеплювач готовий до застосу-
вання. Нова упаковка, що отримується із 
застосуванням компресії, є вигідною для 
замовників. Знижуються витрати на достав-
ку за рахунок ефективнішого заповнення 
вантажного простору транспорту. Економія 
місця при зберіганні матеріалів дозволяє 
скоротити витрати на будівництво - така упа-
ковка дозволяє використовувати складські 
приміщення максимально раціонально. 

СЕРВІС
ГОТОВІ   ТЕХНІЧНІ  
РІШЕННЯ

www.TEpLO.TN.RU

Корпорацією ТЕХНОНІКОЛЬ був створений 
альбом готових технічних рішень, який 
пройшов сертифікацію  і рекомендований 
для використання проектним організаціям.  
Альбом містить  вузли застосування утеплю-
вача в конструкціях стін, покриттів, підлоги, 
перегородок, захищаючих конструкціях 
мансард і горищних перекриттів.

ЛОГІСТИЧНИЙ СЕРВІС           

Заводи Корпорації  ТЕХНОНІКОЛЬ пропону-
ють доставку продукції своїм транспортом до 
складів або будівельних майданчиків замов-
ника. Даний сервіс дозволяє заощадити час 
на пошук машин, а значить зробити бізнес 
наших партнерів ефективнішим.

ШВИДКИЙ ДОСТУП
ДО ІНФОРМАЦІЇ

Інформаційний портал       www.teplo.tn.ru 
покликаний забезпечити швидкий і зруч-
ний доступ до інформації про теплоізоляцію 
ТЕХНОНІКОЛЬ. Користувач даного ресурсу 
може отримати вичерпну інформацію про 
физико-механічні властивості матеріалу, 
про область застосування теплоізоляції, 
про найближчі місця продажів. На сайті 
розміщена вся технічна документація, 
сертифікати на продукцію, а також 
сертифікований альбом технічних рішень.



ІНШІ ПРОДУКТИ 
КОРПОРАЦІЇ

ДЛЯ ДОДАТКІВ

Рулонні матеріали, мастики
www.tn.ua

Бітумно-полімерні матеріали для покрівлі та гідроізоляції
www.technoelast.ru

Дифузійні і пароізоляційні плівки ТехноНІКОЛЬ
www.membrana.tn.ru

Композитна черепиця
www.luxard.ru

Полімерні мембрани
www.logicroof.ru

Гнучка черепиця
www.shinglas.ru

Торгова мережа
www.ts.tn.ru

Екструзіонний пінополістирол
www.technoplex .ru
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ДЛЯ ДОДАТКІВ



Корпорація ТехноНІКОЛЬ 2009
www.tn.ua

www.teplo.tn.ru
techno@ck.tn.ru

Контактна інформація
8 (0472) 71-97-90
8 (0472) 71-98-05


