
Герметизація
міжпанельних швів





Герметизація швів – це наділення міжпанельного температурного шва ефективними
фізико-технічними характеристиками, які перешкоджають конвекції повітряних мас між
приміщенням і навколишнім середовищем і перешкоджають потраплянню вологи всередину
стіни.



Для чого потрібно ремонтувати шви?

Разгерметізація швів відбувається через неоднакове розширення-звуження матеріалу при нагріванні-охолодженні. При
нагріванні бетонна плита розширюється умовно на 0,5 мм за 10 градусів Цельсія, а матеріал шва на 0,3 мм. Так у шві виникає
велика напруга, в результаті чого він лопається і утворюється тріщина. Потім в тріщину під час дощу потрапляє вода, яка
насичує стіни і частково залишається в порожнинах стиків. Восени волога від опадів або конденсату накопичується в плиті, а в
зимовий період замерзає, утворюючи лід і руйнуючи шов, плити з більшою силою.

Щоб позбутися несприятливих явищ, необхідно регулярно проводити роботу з герметизації швів - місць
з'єднання панельних плит, що утворюють зовнішні стіни будівлі.



Технологія герметизації швів «Теплий шов»

1. Старий шов з цементного розчину повністю розшивається.

3. Очищений шов обробляється компресорною установкою
для видалення залишкового пилу та сміття, для поліпшення
адгезії теплоізоляційних матеріалів.

4. Розшитий і очищений шов зволожується для виконання
наступного тех. процесу з утеплення та герметизації шва.

2. Розшитий шов очищується від старого утеплювача і герметика.



5. В очищений і зволожений шов щільним шаром задувається
герметизируюча однокомпонентна поліуретанова піна.

6. У незастиглу порожнину піни утрамбовується
ущільнювальний водовідштовхувальний джгут зі спіненого
поліетилену.

7. Зовнішня частина шва закладається двокомпонентним
гідроізолюючим еластичним герметиком.



Характеристика матеріалів

Монтажна герметизируюча піна

Країна виробник: Бельгія. Піна Flexifoam.
Сфера застосування: створення тепло / звукоізоляційного екрану для
герметизації щілин, швів.
Тех. дані: відмінна адгезія до багатьох будівельних матеріалів, хороша
теплоізоляція і звукоізоляція, висока щільність, висока продуктивність і
стабільність параметрів, короткий час полімеризації, газ нешкідливий для
озонового шару - 0% емісії MDI (при застосуванні не виділяє токсичних
парів ізоціанатів).
Компанія регулярно проходить аудиторську перевірку і працює відповідно

до вимог системи управління якістю
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Двокомпонентний поліуретановий герметик для закладення стиків

Країна виробник: Латвія TENAX.
Сфера застосування: Герметизація стиків вертикальних і похилих будівельних
конструкцій, герметизація швів і тріщин в горизонтальних конструкціях (підлогах) за
відсутності механічного навантаження, герметизація деформаційних швів з
максимальною деформацією ± 25%, герметизація монолітних і збірних залізобетонних
конструкцій.
Властивості: відповідає нормам EN ISO 11600 тип F, клас 25LM, термін служби - 15
років, не протікає в вертикальних швах, хороша адгезія до бетону, металу і дерева,
стійкий до впливу кліматичних факторів, УФ-випромінювання, зберігає еластичність в
великому діапазоні температур (інтервал температур експлуатації від - 50 ° C до + 70 °
C), фарбується акриловими фарбами, відносне подовження в момент розриву ≥300-
450%.

Джгут зі спіненого поліетилену

Країна виробник: Україна, ТЕРІОС, POLYIZOL.
Сфера застосування: для тепло-, гідроізоляції стиків панелей в будівництві споруд, для
заповнення деформаційних і температурних швів, для закладення швів при монтажі
дверей і вікон, звукоізоляції стін і перекриття, як елемент тепло- і гідроізоляції
підземних комунікацій, служить ущільнювачем при установці побутових
кондиціонерів.
Властивості: висока теплоізоляція, низька теплопровідність, високий опір
проникненню вологи, пружність, міцність, легкість, гнучкість, технологічність монтажу,
довговічність, сумісність з іншими будівельними матеріалами.



Наші переваги:

1. Гарантія від 5 років.
2. Документально підтверджена кваліфікація наших співробітників.

Обов'язкове дотримання всіх норм охорони праці.
3. Зрозумілий та прозорий кошторис із зазначенням цін на кожен вид робіт.
4. У нас діє внутрішній контроль якості. Перед здачею роботи замовнику -

об'єкт приймає керівник проекту.
5. Ми налаштовані на довгострокову співпрацю і працюємо так, щоб у

замовника не виникало зауважень.
6. Працюємо з 2012 р.

Працювати з нами легко: ми приймаємо готівкові та безготівкові гроші.
Ми юридична особа, на єдиному податку, 3 категорія. Ми не платники

ПДВ.
При великих обсягах - знижки.

Перед остаточним визначенням ціни ми обов'язково оглядаємо об'єкт.
Виїжджаємо на огляд БЕЗКОШТОВНО.

З цінами на інші послуги ви можете ознайомитися на сайті

http://sk-pauk.com/


Компанія має дозвіл Державної служби
гірничого нагляду та промислової безпеки України
на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Охорона праці



Наші клієнти

Мийка вікон та фасадів
1000  м2

Монтаж банера 170 м2

Чищення покрівлі від снігу та 
льоду 1200 м2

Електромонтажні роботи на 
висоті: зміна схеми
електропроводки, заміна б/ж.

Мийка фасаду та 
скління вхідної групи
500 м2 Утеплення фасаду 

швейного цеху 1200 м2



Монтаж банера 200 м2

Чистка тентової покрівлі від
снігу та криги понад 10 000 м2Зварювальні роботи на промисловому

димарі при монтажі антенно-фідерного
обладнання (2 баз.станціі)

Монтаж антенно-фідерного
обладнання (3 баз.станціі)



Ціни на роботи з герметизації міжпанельних швів

Герметизация швов. Работаем с заказами от 50 пог.м.

Наименование Ед.изм. Цена

Тёплый шов (включая стоимость материалов) м.п. 350 грн

Тёплый и КРАСИВЫЙ шов (включая стоимость материалов) м.п. 450 грн

Швы просто мастикой не мажем, по нашему мнению, это неэффективно.

Минимальный заказ - 50 пог.м.



ТОВ "Будівельна компанія "Павук" Україна Харків

Наша адреса:
Харків, 61003, пер.Подольскій, 5, оф.№332, 333

Час роботи:
пн-пт з 9:00 до 18:00.

Вихідні: субота, неділя.

МТС: +38 066-555-44-33
KS: +38 098-642-42-42

Сайт:

Контакти

http://sk-pauk.com/
https://www.facebook.com/skpaukcom/
https://www.instagram.com/ooo_sk_pauk/
https://vk.com/sk_pauk
https://www.youtube.com/channel/UCkUsnqeys_k-POWil5qz-Aw/featured


Телефонуйте!  Із задоволенням проконсультуємо
та приїдемо на замір!


