
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ  
ДЛЯ МОНТАЖУ ВІКОН



В ЄС НА БУДІВЛЮ ПРИПАДАЄ 40 % СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ. В ІСНУЮЧІЙ ДИРЕКТИВІ ЄС  
З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ БУДІВЕЛЬ ЗГАДУЄТСЬЯ, СЕРЕД ІНШОГО, ЩО ПІСЛЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ 
СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ В УСІХ НОВИХ БУДІВЛЯХ МАЄ БУТИ НАБЛИЖЕНЕ ДО НУЛЯ.

Фактори, що впливають на енергоефективність будівлі

Для досягнення цієї мети необхідна реалізація цілого ряду заходів та рішень, наприклад, 
використання високоефективних систем опалення, джерел відновлюваної енергії, теплообмінної 
вентиляції, а також потрібна наявність вдосконалених теплонепроникних конструкцій.

У зв’язку з вимогами до енергоефективності будівель, такі поняття як теплоізоляція, 
повітронепроникність та атмосферостійкість набули великого значення. Щоб досягти бажаного 
ефекту, потрібні професійні та добре продумані рішення від всіх залучених учасників: архітекторів, 
інженерів, підрядників та виробників будівельних матеріалів.

 

 

ВІДНОВЛЮВАНІ 
ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ 
(сонячні батареї, 

вітроенергетика,...)

ЕНЕРГЕТИЧНІ 
ПОТРЕБИ У БУДІВЛІ 

(опалення / охолодження, 
підігрів води, електричне 

обладнання, ...)

ВТРАТИ ТЕПЛА 
через огороджувальні 

конструкції

Термічні мости 

Теплопередача

Місця витоку повітря

ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ, ЩО 
ПОДАЮТЬСЯ У БУДІВЛЮ 
(централізоване опалення, 

електрика,...)



Існує декілька причин, через які встановлення вікон є настільки 
складним процесом:

Віконні шви повинні бути герметизовані з використанням матеріалів з теплопровідністю 
настільки низькою, наскільки це можливо, наприклад, з пінополіуретану. Крім теплопровідності, 
втрати тепла у швах також залежать від глибини самого шва (тобто, чим глибше шов,  
тим тепловтрати нижче).

При монтажі вікна завжди слід робити якісний теплоізоляційний шар, щоб зменшити ефект 
мостів тепла. Ефект термічних мостів також суттєво зменшується при виборі вікон з широкими 
відкосами та герметизації монтажних з’єднань монтажною піною з низькою теплопровідністю.

Упродовж життєвого циклу будівлі віконна рама та прилеглі стіни піддаються різним 
навантаженням, що викликають деформацію. Важливо, щоб шов між віконним відкосом 
і конструкцією стіни був зроблений з урахуванням усіх цих потенційних деформацій,  
а також, щоб матеріали, які використовуються на з’єднанні, могли витримати ці рухи, 
не втрачаючи своїх властивостей. Наприклад, рекомендується використовувати 
більш еластичні піни для великих вікон, де лінійне розширення віконної рами 
внаслідок температури і вологи більше, а герметики з більш високою рухливою 
здатністю також краще підходять для захисту від атмосферних впливів. 

Віконні шви повинні бути герметизовані з використанням матеріалів з теплопровідністю 
настільки низькою, наскільки це можливо, наприклад, з пінополіуретану. Крім теплопровідності, 
втрати тепла у швах також залежать від глибини самого шва (тобто, чим глибше шов,  
тим тепловтрати нижче).

Випадкова волога може означати вологість матеріалів під час будівництва  
або вологу, що потрапила всередину через погану техніку та / або конструкцію. Необхідно 
уникати «уловлювання» випадкової вологи в структурі, і вона повинна виводитися  
в потрібному напрямку. Це робиться за допомогою матеріалів з низькою паростійкістю,  
таких як спеціальні стрічки або саморозширюючі ущільнення.

Водяна пара рухається зсередини або зовні в залежності від кліматичних умов. 
Перший варіант ілюструє випадок в північних країнах більшу частину року, а другий – 
в більш теплих регіонах. Спеціальні стрічки, мембрани або мастики використовуються  
для запобігання проникнення водяної пари в приміщення. Ці матеріали зазвичай повітро-  
і паронепроникні одночасно. Слід також враховувати, що паронепроникна і повітронепроникна 
конструкція завжди повинна мати високоякісне, продумане рішення для вентиляції. 

Для задоволення цих вимог шви повинні бути заповнені ззовні високоякісним герметиком, 
що захищає від атмосферних впливів, або саморозширюючою стрічкою. Якщо шви заповнені 
зовні сильно паронепроникним матеріалом, волога повинна бути виведена зі структури, 
наприклад, через вентиляцію фасаду.

■ Втрати тепла повинні бути мінімізовані. 
 ■ Уникнення термічних мостів 

 ■ Вікно повинно мати здатність виконувати структурні рухи. 

 ■ При виконанні всіх перелічених вище вимог, вікно також повинно підтримувати 
естетичний вигляд як всередині, так і зовні. 

 ■ Вікно повинно бути герметичним, щоб уникнути втрат тепла через витоки повітря.

 ■ Необхідно забезпечити, щоб випадкова вологість і вода вийшли з конструкції.

 ■ Вікно має бути паронепроникним, щоб захистити конструкцію від надмірної 
вологості, яка може викликати руйнування конструкції, холодні мости та цвіль.

 ■ Всі внутрішні конструкції повинні бути захищені від зовнішніх погодних умов,  
таких як УФ-випромінювання, дощова вода, вітер тощо.

Одним з найскладніших вузлів в будівництві вважається віконний 
монтажний шов.

ДАНА БРОШУРА СКЛАДЕНА З МЕТОЮ ПРЕДСТАВИТИ ЛІНІЙКУ ПРОДУКТІВ PENOSIL,  
ЯКІ ВИКОНУЮТЬ ВАЖЛИВУ ТА ОСОБЛИВУ РОЛЬ В РЕАЛІЗАЦІЇ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ РІШЕНЬ. 
В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СИТУАЦІЇ ТА ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ МАКСИМАЛЬНО БАЖАНОГО РЕЗУЛЬТАТУ 
ТА ЕФЕКТУ, КОЖНИЙ ПРОДУКТ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ ОКРЕМО ТА РАЗОМ З ІНШИМИ 
ПРОДУКТАМИ.



РІШЕННЯ ДЛЯ МОНТАЖУ ВІКОН ДЛЯ ФАСАДНОЇ СИСТЕМИ БЕТОННИХ СЕНДВІЧ�ПАНЕЛЕЙ
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ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЯ PENOSIL

1 Монтаж вікон Еластична піна Elastic Gunfoam

2 Забезпечення повітро- та паронепроникності Внутрішня герметизуюча стрічка
Sealing Tape Internal

3 Атмосферостійке ущільнення периметру вікна Фасадний герметик 
Façade Joint Hybrid 25LM

4 Гідроізоляція швів під бляшаними елементами вікна Атмосферостійка стрічка

5 Монтаж та ізоляція бляшаних елементів вікна Еластична піна Elastic Gunfoam

6 Герметизація бляшаних елементів вікна Силіконовий герметик 
Building Silicone

7 Скління Силіконовий герметик 
Glazing Silicone

8 Монтаж підвіконня Клей-піна Polystyrol FixFoam 877 

9 Ущільнення шва між підвіконням та стіною Фасадний герметик 
Façade Joint Hybrid 25LM

10 Ущільнення шва між підвіконням та віконною рамою Силіконовий герметик 
Building Silicone

11 Монтаж гіпсової плити Клей-піна SpeedFix Construction 878

12 Внутрішнє оздоблення Акриловий герметик Acrylic Sealant

13 Приклеювання стрічок, які накладаються на шов Прозорий клей-герметик ClearFix 705 
/ SpeedFix Hybrid Crystal 799

14 Ґрунтування складних поверхонь Аерозольний ґрунт для стрічок 
Prime&Fix

15 Приклеювання пароізоляційної плівки на стіни Спеціальний клей Membrane Fix 629

РІШЕННЯ ДЛЯ МОНТАЖУ ВІКОН ДЛЯ ФАСАДНОЇ СИСТЕМИ БЕТОННИХ СЕНДВІЧ�ПАНЕЛЕЙ



РІШЕННЯ ДЛЯ МОНТАЖУ ВІКОН В СИСТЕМІ ШТУКАТУРНИХ ФАСАДІВ �ETICS�
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ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЯ PENOSIL

1 Монтаж вікон Еластична піна Elastic Gunfoam

2 Забезпечення повітро- та паронепроникності Внутрішня герметизуюча стрічка 
Sealing Tape Internal

3 Атмосферостійке ущільнення периметру вікна Стрічка ПСУС Expanding Tape 600

4 Гідроізоляція швів під бляшаними елементами вікна Атмосферостійка стрічка

5 Герметизація бляшаних елементів вікна Силіконовий герметик Building Silicone

6 Захист від вітру, дощу та снігу Стрічка ПСУС Expanding Tape 600

7 Скління Силіконовий герметик Glazing Silicone

8 Монтаж теплоізоляційних плит з пінопласту та XPS Клей-піна SpeedFix Construction 878

9 Монтаж підвіконня Клей-піна Polystyrol FixFoam 877

10 Ущільнення шва між підвіконням та стіною Фасадний герметик 
Façade Joint Hybrid 25LM

11 Ущільнення шва між підвіконням та віконною рамою Силіконовий герметик Building Silicone

12 Монтаж гіпсової плити Клей-піна SpeedFix Construction 878

13 Внутрішнє оздоблення Акриловий герметик Acrylic Sealant

14 Приклеювання стрічок, які накладаються на шов Прозорий клей-герметик ClearFix 705 / 
SpeedFix Hybrid Crystal 799

15 Ґрунтування складних поверхонь Аерозольний ґрунт для стрічок 
Prime&Fix

16 Приклеювання пароізоляційної плівки до стіни Спеціальний клей Membrane Fix 629

РІШЕННЯ ДЛЯ МОНТАЖУ ВІКОН В СИСТЕМІ ШТУКАТУРНИХ ФАСАДІВ �ETICS�

*зовнішня теплоізоляційна композитна система



РІШЕННЯ ДЛЯ МОНТАЖУ ВІКОН ДЛЯ ДЕРЕВ’ЯНИХ КАРКАСНИХ ФАСАДІВ РІШЕННЯ ДЛЯ МОНТАЖУ ВІКОН ДЛЯ ДЕРЕВ’ЯНИХ КАРКАСНИХ ФАСАДІВ

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЯ PENOSIL

1 Монтаж вікон Еластична піна Elastic Gunfoam

2 Забезпечення повітро- та паронепроникності Внутрішня герметизуюча стрічка 
Sealing Tape Internal

3 Атмосферостійке ущільнення периметру вікна Стрічка ПСУС Expanding Tape 600

4 Гідроізоляція швів під бляшаними елементами вікна Атмосферостійка стрічка

5 Скління Силіконовий герметик 
Glazing Silicone

6 Монтаж підвіконня Клей-піна Polystyrol FixFoam 877

7 Ущільнення шва між підвіконням та стіною Фасадний герметик 
Façade Joint Hybrid 25LM

8 Ущільнення шва між підвіконням 
та віконною рамою

Силіконовий герметик 
Building Silicone

9 Монтаж гіпсової плити Клей-піна SpeedFix Construction 878

10 Внутрішнє оздоблення Акриловий герметик Acrylic Sealant

11 Приклеювання стрічок, які накладаються на шов Прозорий клей-герметик ClearFix 705 / 
SpeedFix Hybrid Crystal 799

12 Приклеювання пароізоляційної плівки до стіни Спеціальний клей Membrane Fix 629

13 Ґрунтування складних поверхонь Аерозольний ґрунт для стрічок 
Prime&Fix
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РІШЕННЯ ДЛЯ МОНТАЖУ ВІКОН ДЛЯ ВЕНТИЛЬОВАНИХ ФАСАДІВ ІЗ ЦЕГЛИ РІШЕННЯ ДЛЯ МОНТАЖУ ВІКОН ДЛЯ ВЕНТИЛЬОВАНИХ ФАСАДІВ ІЗ ЦЕГЛИ

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЯ PENOSIL

1 Монтаж вікон Еластична піна Elastic Gunfoam

2 Забезпечення повітро- та паронепроникності Внутрішня герметизуюча стрічка 
Sealing Tape Internal

3 Атмосферостійке ущільнення периметру вікна Фасадний герметик 
Facade Hybrid 25LM

4 Захист від вітру Зовнішня герметизуюча стрічка 
Sealing Tape External

5 Герметизація бляшаних елементів вікна Силіконовий герметик Building Silicone

6 Захист від вітру, дощу та снігу Стрічка ПСУС Expanding Tape 300

7 Скління Силіконовий герметик Glazing Silicone

8 Монтаж підвіконня Клей-піна Polystyrol FixFoam 877

9 Монтаж шва між підвіконням та стіною Фасадний герметик 
Façade Joint Hybrid 25LM

10 Ущільнення шва між підвіконням 
та віконною рамою Силіконовий герметик Building Silicone

11 Монтаж гіпсової плити Клей-піна SpeedFix Construction 878

12 Внутрішнє оздоблення Акриловий герметик Acrylic Sealant

13 Приклеювання стрічок, 
які накладаються на шов

Прозорий клей-герметик ClearFix 705 / 
SpeedFix Hybrid Crystal 799

14 Ґрунтування складних поверхонь Аерозольний ґрунт для стрічок 
Prime&Fix

15 Приклеювання пароізоляційної плівки на стіни Спеціальний клей Membrane Fix 629
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ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ РІШЕННЯ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ВІКОН ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ РІШЕННЯ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ВІКОН

Expanding Tape 300 або 600 
Стрічка ПСУС для захисту від вітру, 
дощу та снігу

 ■ Абсолютна атмосферостікість – стрічка 
захищає конструкцію стіни від вітру, дощу 
та снігу.

 ■ Саморозширювальні властивості 
забезпечують щільне з’єднання  
між вікном та стіною.

 ■ Гарантовано довговічне рішення.

Building Silicone 
Силіконовий герметик для ущільнення 
бляшаних елементів вікна

 ■ Абсолютний захист від атмосферного 
впливу – силікон захищає конструкцію 
від ультрафіолету, дощу/снігу та вітру.

 ■ Нейтральне затвердіння,  
що не викликає корозію, підходить  
для контакту з металами.

 ■ Гладкий еластичний шов надає 
оздобленню естетичний вигляд  
та здатний витримувати деформації.

Elastic Gunfoam  
Еластична піна для монтажу вікон

 ■ Хороші тепло- та звукоізоляційні 
властивості мінімізують теплові втрати  
та знижують рівень шуму

 ■ Висока рухливість гарантує збереження 
теплоізоляційних властивостей навіть 
після можливих деформацій у шві.

 ■ Низький тиск при затвердінні виключає 
деформацію рами вікна та дозволяє 
користувачеві швидко навчитися 
поводитися з продуктом.

Sealing Tape Internal  
Внутрішня герметизуюча стрічка  
для забезпечення повітро-  
та паронепроникності

 ■ Повітронепроникність виключає зайву 
втрату тепла.

 ■ Висока стійкість до дифузії захищає  
від проникнення пари в конструкцію.

 ■ Еластична та стійка до розриву тканина 
витримує навіть сильні рухи конструкції.

Facade Hybrid 25LM 
Фасадний герметик  
для атмосферостійкого ущільнення 
периметру вікон

 ■ Абсолютний захист від атмосферного 
впливу – герметик захищає конструкцію 
від ультрафіолету, дощу/снігу та вітру.

 ■ Висока рухливість дозволяє 
витримувати різні деформації в стику,  
не втрачаючи еластичність та зчеплення.

 ■ Чистий та гладкий еластичний шов 
надає оздобленню естетичний вигляд.

Sealing Tape External  
Зовнішня герметизуюча стрічка  
для захисту від вітру

 ■ Повітронепроникна стрічка захищає  
від вітру та випадкової води.

 ■ Низький опір дифузії дозволяє виходити 
парі із конструкції. 

 ■ Разом з вітрозахисною мембраною 
утворює стійку до вітру комплексну 
систему для всієї будівлі.
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ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ РІШЕННЯ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ВІКОН ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ РІШЕННЯ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ВІКОН

Glazing Silicone 
Силіконовий герметик для скління

 ■ Абсолютний захист від атмосферного 
впливу при склінні – силікон захищає 
конструкцію від ультрафіолету, дощу/снігу 
та вітру.

 ■ Герметичне з’єднання між склом  
та віконною рамою.

 ■ Висока рухливість дозволяє 
витримувати різні деформації стику,  
не втрачаючи еластичності та зчеплення

8. Polystyrol FixFoam 877  
Клей-піна для монтажу підвіконь

 ■ Хороші теплоізоляційні властивості 
забезпечують зниження лінійної 
теплопровідності віконного шву.

 ■ Готове до застосування рішення  
для швидкого та зручного монтажу.

 ■ Ефективний спосіб заповнити  
всі нерівні проміжки.

Facade Hybrid 25LM  
Фасадний герметик для ущільнення 
шву між підвіконням та стіною

 ■ Чистий та гладкий еластичний шов 
забезпечує естетичне оздоблення.

 ■ Висока рухливість дозволяє 
витримувати різні деформації шву,  
не втрачаючи еластичності та зчеплення

 ■ Можна фарбувати – гарантує бажане 
оформлення інтер’єру.

Building Silicone 
Силіконовий герметик  
для ущільнення шву між підвіконням 
та рамою вікна

 ■ Еластичний та герметичний шов надає 
оздобленню естетичний вигляд.

 ■ Гладка поверхня спрощує 
обслуговування і чищення.

 ■ Вологонепроникний – захищає  
від раптового попадання води.

SpeedFix Construction 878 
Клей-піна для монтажу гіпсових плит

 ■ Хороші теплоізоляційні властивості 
знижують теплові втрати та ризики 
холодних відкосів вікна.

 ■ Готове до застосування рішення  
для швидкого та зручного монтажу.

 ■ Ефективний спосіб заповнити  
всі нерівні проміжки.

Acrylic Sealant 
Акриловий герметик  
для внутрішнього оздоблення

 ■ Чудово підходить для чистого  
та щільного шва.

 ■ Можна покривати фарбами – гарантує 
бажане оформлення інтер’єру. 

 ■ Достатньо еластичний – витримує 
невеликі деформації та виключає появу 
тріщин у фарбі.
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ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ РІШЕННЯ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ВІКОН ПІДСУМОК

ClearFix 705  
або SpeedFix Hybrid Crystal 799 
Прозорий клей-герметик  
для приклеювання стрічок,  
які накладаються на шви

 ■ Герметичне з’єднання віконних стрічок 
внапусток.

 ■ Еластичне та довговічне з’єднання.
 ■ Заповнення та ущільнення можливих 
місць втрати повітря.

Prime & Fix 
Аерозольний ґрунт для ґрунтування 
складних поверхонь 

 ■ Відмінний ґрунт для покращення 
зчеплення зі складними поверхнями, 
навіть при низьких температурах.

 ■ Аерозольний продукт зручний  
у використанні.

Membrane Fix 629 
Спеціальний клей для приклеювання 
пароізоляційних плівок на стіни 

 ■ Повітронепроникне з’єднання виключає 
зайві втрати тепла

 ■ Відмінна адгезія при з’єднанні 
пароізоляційних плівок з пористими 
поверхнями конструкції.

 ■ Добре приклеює навіть поліетиленові 
плівки.
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Кожний продукт відіграє важливу 
та особливу роль в досягненні 
енергоефективних рішень. Залежно  
від ситуації та для досягнення максимально 
бажаного результату та ефекту,  
кожний продукт можна використовувати 
окремо і разом з іншими продуктами. 

Для отримання технічної консультації 
щодо продукції TM PENOSIL, будь ласка, 
зв’яжіться з нашим представником!
Контакти представників та технічні 
дані всіх вище згаданих продуктів 
знаходяться на веб-сайті www.penosil.ua



Офіційне представництво в Україні:
ТОВ «Крімелте Україна»
03170 м. Київ, 
вул. Велика Кільцева 4, оф. 332
Тел.: +38 044 593 96 27
ukraine@penosil.com
www.penosil.ua

Офіційний дистриб`ютор




