
Енергоефективна 

модернізація  

будинків виробами 

ТМ FOVEO TECH   

 

від Групи компаній Śnieżka 



Розподіл споживання енергоносіїв в Україні у 2015 р.  

Споживання газу в 2015 році Споживання електроенергії в 2015 році 

Населення   

57 % 
17,20 млрд. м³ 

Промисловість   

38 % 
11,50 млрд. м³ 

Бюджетні установи  

5 % 
1,40 млрд. м³ 

Бюджетні установи  

7 % 
5,9 млрд. Квт.-год. 

Промисловість   

54 % 
50,10 млрд. Квт.-год. 

Населення   

39 % 
36,19 млрд. Квт.-год. 



Втрата тепла в неутеплених  
житлових будинках 

стіни 

30-40% 

Хто не утеплює – той несе збитки! 

Розподіл енерговитрат в неутеплених  
житлових будинках 

опалення  
приміщень 

55-70% 

приготування їжі 
10-15% 

побутова техніка 
5-10% 

освітлення 
2-5% 

підвали 
3-5% 

вікна 
17-24% 

дах 
3-6% 

вентиляція 
20-25% 



Чому варто утепляти будинок?  

Неутеплений будинок Утеплений будинок 

 Mешканці продовжують платити за втрачене 
тепло за зростаючими тарифами 

 
 Мешканці проводять внутрішні роботи, з 

енергозбереження, але в результаті це не 
зменшує фінансове навантаження на кожну 
сім’ю зокрема 

 Зменшує частку споживання ресурсів для 
мешканців 
 

 ОСББ вирішує, на які потреби будинку 
спрямувати зекономлені кошти 
 

 Вартість житла зростає  
 



Утеплення  
всього будинку 

Надійність  
регламентація державними 
 нормами, гарантія на систему 

Зниження енерговитрат 
до мінімуму 

Привабливість помешкання    
зниження витрат на опалення 
 

Комфорт 
підвищення звукоізоляції, 
комфортні умови проживання 

Естетичність 
покращення зовнішнього 
вигляду будівлі 

Утеплення «латкою» 

Незалежність від сусідів 
вирішую все сам 

 

Комфорт 
підвищення звукоізоляції 

Неестетичність 
порушення естетики 
будинку/міста 

Загрози 
грибок, пліснява, вогкість 

Ненадійність 
відсутність регламентаціі 
державними нормами 

Переваги утеплення всього будинку 

Зниження енерговитрат 
часткове 

Всі квартири в однакових умовах 
колективна порука 

 



Ефект від утеплення будинку 



Розподіл температур у зовнішній стіні будівлі 

Теплоізоляція 

+14°С 

0°С 

+20°С 

-20°С 

-15°С 

+18°С 

+9°С 

-17°С 

-20°С 

Не утеплений фасад Утеплений фасад 

0°С 



Що таке утеплення? 

  

                                  Схема: Приклад утеплення фасаду із застосуванням пінополістиролу та акрилової штукатурки 

 

Утеплення – це інвестиція, яка дає низку переваг: 

 зменшення тепловтрат ;                                  

 зменшення витрат на утримання ; 

 покращення естетичного вигляду;  

 

 захист конструкцій ;  

 збільшення терміну служби ;   

 зменшення впливу на довкілля; 



Найпоширеніші види теплоізоляційного матеріалу 

Система утеплення пінополістирол мінеральна вата 

Термоізоляція + + 

Звукоізоляція + 

Пожежобезпека + 

Паро- газопроникність + 

Водовідштовхування + 

Легкість обробки + 

Вага + 

Транспортування + 

Зберігання + 

Витрати на виконання + 



Пінополістирол (пінопласт) 

Пінополістирол 

                                                                           
Види                       ДСТУ  Б.В. 2.7-8-94 
                                       ЕN13 163:2008  

Марки плит   

ПСБ-С-15  ПСБ-С-25 ПСБ-С-35 

EPS 70,80,90 EPS 100,120,150 EPS 200,250 

Густина, кг/куб.м до 15 
от 15,1  
до 25,0 

от 25,1  
до 35,0 

Міцність на стиснення при 10% деформації 0,05 0,10 0,16 

Межа міцності у згині, мПа, не менше 0,07 0,18 0,25 

Теплопровідність в сухому стані при 
температурі 25 ±5ºС,        - Вт/м.К 

 0,042 0,039 0,037 

Водопоглинання за 24 год., % за об'ємом, 
не більше 

3,0 2,0 2,0 



Переваги та недоліки пінополістиролу 

Ціна  
Пінополістирол – один із найдешевших утеплювачів  
на сьогоднішній день. 

Вага 
Пінополістирол дуже легкий утеплювач,  
1 м³ якого важить 15-35 кг.  

Легкий монтаж  
З пінополістиролом значно легше працювати ніж з 
мінеральною ватою. 

Висока теплоізоляція 
Низька теплопровідність. 

Низьке водопоглинання 
Не втягує вологи 

Стійкість до вогню  
При горінні виділяє токсичні речовини. 

Звукоізоляція 
Має посередню звукоізоляцію. 

Стійкість до УФ-випромінювання 
Не стійкий до УФ-випромінювання 

Стійкість до хімічних речовин 
Не стійкий до хімічних речовин 



Мінеральна вата 

Різноманітність щільності, 
товщини  
та розміру 

від 100 до 400 кг/м³,   
від 50 до  100 мм,  
1250х610мм 

Маркування 
П-125 - ізоляція внутрішніх перегородок,  
ПЗ-175 - ізоляція стін,  
ППЖ-200 - ізоляція стін, підвищена вогнестійкість. 

Теплопровідність 
скловата - 0,030 - 0,052 Вт/м·К.  
кам’яна вата - 0,077 - 0,12 Вт/м·К.  
шлакова вата - 0,46 - 0,48 Вт/м·К.   

Пожежобезпека здатна витримати температуру в межах 700-1000 °С, залежно від виду 

Довговічність у продовж декількох десятків років не втрачає своїх експлуатаційних властивостей 

Стійкість до усадки 
частина волокон мінеральної вати розташована вертикально, що забезпечує високу жорсткість 
утеплювача і захищає його від усадки упродовж усього експлуатаційного терміну 

Гідрофобность і 
паропроникність 

волокниста структура мінеральної вати вільно пропускає водяну пару і, водночас, не вбирає 
вологу з повітря, оскільки має мінімальну сорбційну вологість 

Хімічна і біостійкість вата відноситься до хімічно пасивних матеріалів та біостійких 



Переваги та недоліки мінеральної вати 

Хороші термоізоляційні 
властивості 

Хороша звукоізоляція 

Не горить 

Дихає 

Недостатньо міцна 

Потребує пароізоляції 

Потребує гідроізоляції 

Фенолформальдегід –  
токсична речовина 

Потребує спеціальної утилізації 



Варіанти розміщення утеплювача 

БЕЗ УТЕПЛЕННЯ УТЕПЛЕННЯ З СЕРЕДИНИ УТЕПЛЕННЯ З ЗОВНІ 



Конструкція без утеплення 

Точка роси 
t = 0°C  

Зона  
промерзання 



Конструкція без утеплення 
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У товстій стіні, яка має великий опір 
тепла, вектори тепла та холоду 

затухають всередині. 

Товста стіна Тонка стіна 
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При інтенсивному опаленні 
стіна стає «батареєю», яка 

гріє вулицю. 

При недостатньому опаленні 
стіна стає «холодильником», 
яка охолоджує приміщення.  

Конструкція не правильна Конструкція правильна 



Конструкція утеплена з середини приміщення 
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Зона  
промерзання 

Зона  
конденсації 

водяної пари 

Стіни промерзають і термін їх 
експлуатації значно скорочується 

Пара конденсується всередині приміщення, 
що зумовлює виникнення грибка, плісняви, 

руйнування штукатурки та ін. 



Конструкція утеплена ззовні 

Точка роси 
t = 0°C  

Тепла зона 

«Точка» роси виноситься в утеплювач 

Тепло зберігається всередині приміщень 

Збільшується термін служби стіни 

Зовнішній утеплювач потрібно захищати 
якісними матеріалами від атмосферних 
факторів та механічних ушкоджень 



Висновок щодо розміщення утеплювача 

БЕЗ УТЕПЛЕННЯ УТЕПЛЕННЯ З СЕРЕДИНИ УТЕПЛЕННЯ З ЗОВНІ 

Проаналізувавши всі плюси і мінуси кожного 
розміщення утеплювача, з упевненістю можна сказати, 
що:  

зовнішнє утеплення фасадів є 
найраціональнішим у всіх аспектах. 



Етапи утеплення фасаду будинку пінополістиролом 

Підготовка основи Перевірка адгезії Ґрунтування 

Установка стартової або 
опорної планки 

Підготовка клейового розчину Нанесення клею на 
термоізоляційні плити 

Приклеювання 
термоізоляційних плит 

Правильне кріплення плит 
на кутах фасадних отворів 

Заповнення щілин 



Етапи утеплення фасаду будинку пінополістиролом 

Монтаж кріпильних дюбелів Зміцнення кутів 

Нанесення клейового розчину 
під армувальну сітку 

Занурення армувальної сітки Вирівнювання армованого 
шару 

Нанесення ґрунтувальної 
фарби 

Розмішування штукатурки Нанесення штукатурки 

Шліфування поверхні 
пінополістиролових плит 



Типові помилки 



Типові помилки 



Типові помилки 



Типові помилки 



Типові помилки 



Пропозиція виробів ТМ FOVEO TECH 

GN 30  
Силіконова Ґрунтовка 

GT 20  
Силікатна Ґрунтовка 

GA 10  
Акрилова Ґрунтовка 

PN 30 Силіконова 
Ґрунтувальна Фарба 

PT 20 Силікатна 
Ґрунтувальна Фарба 

PA 10 Акрилова 
Ґрунтувальна Фарба 

TD 50 Мозаїчна  
Штукатурка 

TM 10 Мінеральна  
Штукатурка 

TN 30 Силіконова  
Штукатурка 

TT 20 Силікатна  
Штукатурка 

TA 11 Акрилова  
Штукатурка 

КЛЕЇ 

ҐРУНТУВАЛЬНІ ФАРБИ ҐРУНТОВКИ ШТУКАТУРКИ 

KS 30 Клей для 
пінополістиролу 

KU 31 Клей для 
армувальної сітки 

KW 12 Клей для 
мінеральної вати 

ФАСАДНІ ФАРБИ 

FN 30 Силіконова  
Фасадна Фарба 

FT 20 Силікатна  
Фасадна Фарба 

FA 10 Акрилова  
Фасадна Фарба 

 Багатолітній досвід в утепленні фасадів 
 Довгий термін служби  
 Європейська якість 
 Наявність сертифікатів якості 
 Широка пропозиція виробів та кольорів 

Детальніше на www.foveotech.com.ua 



Система утеплення стін  
з використанням мінеральної вати  

Системи утеплення від FOVEO TECH  

Система утеплення перекриття  
від підвалу, гаража і т. інше.  

Система утеплення стін 
з використанням пінополістиролу  

Детальніше на www.foveotech.com.ua 



Системи утеплення перекриття на піддаші  



Системи утеплення перекриття на піддаші  



Системи утеплення перекриття на піддаші  



Системи утеплення перекриття на піддаші  



Системи утеплення перекриття на піддаші  



Системи утеплення плоских дахів 



Системи утеплення плоских дахів 



Комерційна пропозиція утеплення будинку  
виробами FOVEO TECH 

Ми співпрацюємо з підрядниками, які можуть утеплити Ваш будинок 

ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ                 +                      ВАРТІСТЬ РОБІТ 

 
=  430 - 450* грн. за 1 М²  

* залежить від товщини, виду матеріалу стіни та кількості поверхів  



Приклад приватних будинків утеплених FOVEO TECH  



Приклад багатоквартирних будинків утеплених FOVEO TECH  



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ 
ТА ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ! 

  

www.sniezka.ua/kontakt 

www.foveotech.com.ua 

 

За детальною інформацією звертайтесь:  

 

Жураківський  Орест  т. 067 37 00 217 

 

Козак  Василь                т. 067 37 42 262 


