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N-Thermon 
Тонка інноваційна система ізоляції 

Застосування Інноваційна система теплоізоляції, яка дозволяє 

заощадити простір і ідеально підходить для 

внутрішніх поверхонь, таких як холодні і вологі стіни, 

стелі, підвали, комори, а також за радіаторами і 

меблями. Також придатна для теплоізоляції зовнішніх 

конструкцій. 
Характеристики і переваги • Мінімізує теплові втрати і витрати на обігрів і 

охолодження. 

• Загальна економія енергії до 28,3%. 

• У поєднанні з охолоджуючими покриттями Silatex 

Reflect і Neoroof економія енергії може зрости до 

37,4%. 

• Забезпечує прискорений нагрів приміщень. 

• Система сприяє економії цінного простору завдяки 

своїй товщині, що є дуже важливим, особливо в 

проектах реконструкції існуючих будівель. 

• Ідеальна система для ремонтів і оновлень в 

існуючих будівлях, таких як окремі будинки, 

квартири, котеджі, будинки в стилі неокласицизму, 

готелі, громадські будівлі і т. п. 

• Блокує утворення вологості і розвиток грибків. 

• Просте і швидке встановлення без втрат простору, 

розбирання будівлі. 

• Вогнестійкість для системи N-Thermon - клас Β, s1, 

d0. 

• Висока ударна міцність завдяки спеціально 

розробленій вогнезахисній штукатурці на основі 

смол Deplast сертифікованої за CE (стандарт EN 

998-1). 

• Екологічна, знижує викиди CO2. 

• Нульові виділення газів (летючі органічні сполуки 

відсутні). 

• Запобігає утворенню затінень на температурних 

мостах (містках холоду). 

• Стійка до хімічного впливу різних речовин, що 

містяться в будівельних матеріалах (цемент, вапно, 

гіпс і т. д.), а також лугів і солей. 

• Демонструє низьке водопоглинання (всього лише 

0,1% по об'єму) завдяки своїй щільності та 

структурі із закритими порами. Тим самим вона 

зберігає свої ізолюючі властивості довгий час. 

• • Плити не гниють і не розкладаються. 
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Інформація про систему Конструкція системи 

Дана система складається з наступних шарів: 

клей N-Thermon: спеціально розроблений засіб 

проти цвілі (витрата: 500 - 700 г / м2). 

N-Thermon: плити з екструдованого полістиролу 

товщиною 6 мм і 9 мм. 

Грунтовка N-Thermon: високоміцна клейова 

грунтовка з кварцовим піском (витрата: 330 - 400 г / 
м2). 

Сітка N-Thermon ном. 90: біла скловолоконна сітка, 

стійка до впливу лугів. 

Deplast: сірувато-біла, еластична, армована 

полімером штукатурка (витрата: 1,5 кг/м2/мм). 

Технічні характеристики плит N Thermon 

 6 мм 9 мм 

Щільність піни (s) (EN ISO 845) 33 кг/м3 35 кг/м3 

Теплопровідність (λ) (DIN 52612) 0,0306 Вт/м*К 0,0307 Вт/м*К 

Теплотривалість (R або 1 / Λ) 0,1961 м2 К/Вт 0,293 м2К/Вт 

Теплопроникність (b) 2,4 кДж / м2год1/2K 2,4 кДж/м2год1/2K 

Водопоглинання (DIN 53434) <0,1% об. <0,1% об. 

Коефіцієнт опору водо/паропроникності 

(μ) (DIN 52615) 450 300 

Дифузія водяної пари – еквівалентна 

товщина повітряного шару (sd = μ * s / 

1000) (DIN 52615) 

2,7 м 2,7 м 

Показник зниження ударного шуму (в 

поєднанні з паркетом) Δ / W (DIN 

52210) 

+16 дБ 

Енергозбереження 
17,7% 28,3% 

Габарити плит 
1,25 х 0,80 м 

Інструкція по монтажу Нанесення клею N-Thermon 

Після очищення будь-яких можливих чорних плям на 

стіні, викликаних цвіллю, і ремонту можливих 

нерівностей, клей N-Thermon наноситься рівномірно 

на поверхню зубчастим шпателем. Час витримки 5 

хвилин. 

Установка плит N-Thermon 
Плита встановлюється на свіжий клей притисненням 

її до стіни циліндровим валиком або навіть руками. 

Повітря виходить при натисканні на бічні краю 
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плити. Важливо починати від середини плити і 

працювати в напрямку крайок щоб уникнути 

утворення повітряних бульбашок. Плити повинні 

обрізатися по висоті стіни таким чином, щоб точно 

відповідати їй. 

Наступні приклеювання 
Плити підганяються на стіні двома способами: поруч 

один з одним із з'єднанням кромок без зазору між 

ними, або з взаємним перекриттям з підрізуванням 

крайок і видаленням відрізаних смуг. 

Ідеальне приклеювання 
Циліндр необхідно притискати до підрізаним 

крайкам. Стики зачищаються тонким наждачним 

папером або при необхідності знову покриваються 

клеєм N-Thermon. 

Час висихання 
Клей набуває остаточні властивості через 24 години 

після нанесення. Перед будь-яким подальшим 

нанесенням необхідно перевірити приклеювання 

плити N-Thermon до основи. Нанесення на 

поверхню плити N-Thermon грунтовки N-Thermon 

створює поверхню з високим зчепленням. 

Через 24 години 
Нанесення 1-го шару штукатурки на основі смол 

Deplast®. 
Просочення стекловолоконной сітки N-Thermon 

ном. 90 в першому шарі свіжої штукатурки (для 

забезпечення її роботи як армування). 

Через 12 годин 
Нанесення 2-го шару штукатурки на основі смол 

Deplast. 

Через 2 години 
Розгладження поверхні (з використанням шпателя з 

прямою плоскою кромкою). 

Через 24 години 
Поверхня готова до фарбування складом Neotherm 

AC. 
 


