
 ■ Еластичний матеріал насадки дозволяє 
встановлювати ї ї на сопла пістолетів для піни 
різного розміру.

 ■ Піна з високими звукопоглинаючими  
та теплоізоляційними характеристиками.

 ■ Спеціально розроблена конструкція насадки 
сопла допомагає нанести піну на поверхні 
рівномірним шаром.

 ■ Ізоляційна піна має однорідну та щільну 
структуру клітин.

 ■ Форма насадки у вигляді віяла дозволяє 
після кріплення насадки на пістолет вибрати 
вертикальний або горизонтальний спосіб 
розпилення.

 ■ Ідеально підходить для бетонних, дерев’яних, 
штукатурних, кам’яних і металевих поверхонь, 
ПВХ, полістиролу тощо.

 ■ Широкі краї дозволяють комфортно закріпити 
насадку на кінчику пістолета, а при зніманні 
зберігати руки чистими.

 ■  Насадка дозволяє легко регулювати товщину 
та ширину ізоляційного шару, змінюючи 
відстань пістолета від поверхні, швидкість  
і дозування нанесення.

Офіційне представництво в Україні:
ТОВ «Крімелте Україна»
03170 м. Київ, 
вул. Велика Кільцева 4, оф. 332
Тел.: +38 044 593 96 27, +38 050 593 0 593
ukraine@penosil.com
www.penosil.ua

РЕКОМЕНДОВАНО
Пістолет для монтажної піни 
PENOSIL Premium FoamGun S1.

PREMIUM INSULATION FOAM

ТЕПЛО- ТА 
ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ 

ШВИДКЕ ТА ПРОСТЕ 
НАНЕСЕННЯ

ОБИРАЙТЕ 
ТОВЩИНУ ШАРУ

ВИХІД ДО 2 М2

НАПИЛЮВАНИЙ 
ПОЛІУРЕТАНОВИЙ 
УТЕПЛЮВАЧ

ДО 2 М2



PREMIUM INSULATION FOAM

НАПИЛЮВАНИЙ ПОЛІУРЕТАНОВИЙ УТЕПЛЮВАЧ

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ 
PENOSIL PREMIUM INSULATION FOAM:

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
PENOSIL PREMIUM INSULATION FOAM:

ОЧИЩЕННЯ:

PREMIUM INSULATION FOAM10 ПЕРЕВАГ 
НАПИЛЮВАННОГО УТЕПЛЮВАЧА  

Ізоляційна піна в балоні є популярною альтернати-
вою класичним способам утеплення. Пінополіурета-
новий утеплювач напінюється на будь-яку поверх-
ню, збільшується в об’ємі та заповнює всі нерівності 
й порожнечі. При застиганні піна утворює жорстку  
і міцну поверхню, яка здатна більш 25 років зберіга-
ти високі звуко- і теплоізоляційні властивості.
 НАПИЛЮВАНИЙ ПОЛІУРЕТАНОВИЙ УТЕПЛЮВАЧ 
Premium Insulation Foam – новий продукт, створе-
ний в кращих традиціях бренду PENOSIL: енерго- 
ефективність рішень, незмінно висока якість ма-
теріалів і гарантія надійного результату.

 ■ Тепло- та звукоізоляція будівель
 ■ Усунення термічних мостів
 ■ Ізоляція труб та резервуарів
 ■ Запобігання утворення 

конденсату на холодних 
поверхнях

 ■ Вирівнювання поверхонь  
і заповнення порожнин

 ■ Для очищення незатверділої піни 
підходить  
PENOSIL Premium Foam Cleaner

 ■ Для видалення затверділої піни 
підходить  
PENOSIL Premium Foam Remover

 ■ Для очищення рук, одягу і пістолета 
від незатверділої піни підходять вологі 
чистячі серветки  
PENOSIL Premium Cleaning Wipes

ВЛАСТИВІСТЬ ОДИНИЦЯ ЗНАЧЕННЯ

Поверхневе висихання хвилина 5

Час повної полімеризації хвилина 60

Час розширення хвилина 10-12

Густина кг/м3 до 20

Подальше розширення % 100

Коефіцієнт теплопровідності λ Вт/м·К 0,033

Коефіцієнт звукопоглинання Rst, w дБ  60 

Температурна стійкість затверділої піни °C -50…+90

Вихід м²/балон до 2

1 ВИСОКІ ТЕПЛО- ТА ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ 

Використовуючи напилюваний утеплювач PENOSIL 
PREMIUM INSULATION FOAM, Ви отримуєте надійний 
захист від холоду, дощу і сторонніх звуків.

На вертикальні і горизонтальні поверхні, в тому числі 
у важкодоступні місця та на ділянки складної форми.

Утворення поверхневої плівки через 5 хвилин. Повна 
полімеризація через 60 хвилин.

Завдяки рівномірному нанесенню. Бездоганне 
заповнення швів і порожнин.

Крім тефлону, поліетиленової плівки, фольгованих  
і силіконових покриттів, а також фтор-пласта і бітуму.

Завдяки зручності розрахунку необхідної кількості 
балонів і транспортування, зручності нанесення  
і високій швидкості полімеризації матеріалу.

Підйом одного шару до 2,5 см. Другий шар ви можете 
наносити через 30 хвилин після першого нанесення.

Використовуйте PENOSIL PREMIUM INSULATION FOAM 
для внутрішньої і зовнішньої ізоляці ї житлових  
і нежитлових приміщень: фундамент, дах, фасад, стіни, 
підлога і стеля, перегородки і мансарди, гараж, склад, 
трубопровід, тощо.

Ізоляційна піна надійно захищає поверхню 
від негативного впливу агресивних чинників 
навколишнього середовища: вітру, цвілі, сирості, 
низьких температур, корозії, хімічних реагентів.

При захисті покриття від ультрафіолетових променів 
ізоляція здатна прослужити до 25 років.

2 ПРОСТОТА НАНЕСЕННЯ 

3 ШВИДКА ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ 

4 ВІДСУТНІСТЬ ШВІВ

5 ЧУДОВА АДГЕЗІЯ ДО ВСІХ БУДІВЕЛЬНИХ 
МАТЕРІАЛІВ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

6 ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ РОБІТ 

7 ПОВНА СВОБОДА ВИБОРУ ТОВЩИНИ 
ІЗОЛЯЦІЙНОГО ШАРУ 

8 ШИРОКА ОБЛАСТЬ НАНЕСЕННЯ 

9 ЕФЕКТИВНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПОВЕРХНІ,  
ЩО УТЕПЛЮЄТЬСЯ 

10 ДОВГОВІЧНІСТЬ МАТЕРІАЛУ 


