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Ыї§у¬±ує±®і їІј °±І№»уґ·µ» ії¬»®·їґ ©·¬ё ·І¬«і»Ѕ»І¬ шё»ї¬у»Ё°їІј·І№ч 

 »Ѕ¬т

Мїѕґ» ЮктНРтрппф М§°» їІј ј·і»І·±І

О±«Іј °ґ«№    Я Ю Ю±®» Юґ±Ѕµ НРЩ Я Ю Э Ь»іїІјсіn Э±·ґ Ф»І№¬ё

НРЩ кр ллуйр йр (лріі НРЩ порскрсоор пор кр оор Ѕїт пнл Н¬µт НРЩ пл крріі

НРЩ зр илупрр йр (иріі НРЩ оррскрсоор орр кр оор Ѕїт ин Н¬µт НРЩ оо крріі

НРЩ ппр прлупор йр (прріі НРЩ кррскрсоор орр кр оор Ѕїт ои Н¬µт НРЩ нр крріі

НРЩ пнл пнрупмл йр (поліі

НРЩ пкр пллупйр йр (плріі

НРЩ опр орлуоор йр (орріі

НРЩ Уї¬·Ѕ ·І Ѕї®¬®·ј№» ±є нпріґ

Ь·®»Ѕ¬·±І є±® ¬ё» ·І¬їґґї¬·±І

Ъ±® їЅё·»Є·І№ ї Ќ ®»у®»·¬їІ¬ »їґ·І№ ±є Ѕґї Нзр шЪзрч 

НРЩ Рґ«№ ёїЄ» ¬± ѕ» ·І¬їґґ»ј ѕїЅµу¬±уѕїЅµ шо °Ѕт »їЅё 

Ѕ±®» ё±ґ»чт НРЩ Юґ±Ѕµ ёїЄ» ¬± ѕ» ·І¬їґґ»ј ѕ§ ¬ё»·® ј»°¬ё 

±є оорііф ·Іј»°»Іј»І¬ ±є ©їґґ ±® Њ ±±® ¬ё·ЅµІ»т Щї° 

ѕ»¬©»»І ¬ё» °±І№» їІј Ѕїѕґ» ¬± ѕ» Ќ ґґ»ј ©·¬ё НРЩ Уї¬·Ѕт 
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М±ґ»®їІЅ» ±є ј·і»І·±Іж х оііф ј»І·¬§ж ї°°®±Ёт оорµ№сіmф ¬ё»®іїґ °її№»ж рфркЙ 
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±2mm, : 220kg/m3, : 0,06

Wm-1K-1 (DIN 52612, 30mm), : 42dB (DIN 5210).

 НРЩ сіо

135

83

28

SPG 310ml

  
S90 (F90)

SPG (
).

SPG 220 mm,
.

SPG .


