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Външните сградни елементи включват компонентите на корпуса на сгра-
дата. По функции се доближават до тези на якето за всички сезони.

В тях се оформят отвори като прозорци и външни врати, коминни шахти 
и тръбопроводи. Точно тези места на свързване са невралгичните точки 
на сградата и те се нуждаят от специално внимание.

Тук си дават среща не само различни части от фазата на строителство 
– тук се поставят най-големите изисквания и са налице най-големите 
натоварвания на етап експлоатация на сградата.

От 1980-та година насам външните сградни елементи добиват все по-голяма 
важност в технически аспект с цел уплътняване на тези елементи, за да се 
намалят разходите за отопление. 

Междувременно промяната на климата вече е реалност. Екстремните 
климатични условия се появяват по-често и засягат пряко външните 
сградни елементи. За да се ограничи свързаното с това покачване на 
температурата, е абсолютно задължително да се намаляват емисиите  
на парников газ CO2.

В последно време се поставят строги законови изисквания за постигане 
на политически цели в областта на климата, които оказват допълнително 
влияние върху външните сградни елементи. 

Външни сградни елементи и климат

Фиг. Схема на жилищна сграда с класическо разпределение –  
мазе, сутерен и жилищен етаж.

Това изменение на климата ли е?
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Изискванията за икономия на енергия стават все по-строги и по-строги, за да 
стане възможно осъществяване на целите, свързани с климата. Законът за енер-
гийната ефективност на сградите (GEG), който влезе в сила от 1 ноември 2020 г., 
определя най-новите стандарти в тази посока. 

Той обобщава досега действащите закони във връзка с енергоспестяването в 
Германия и транспонира европейските изисквания относно общата енергийна 
ефективност на сградите (Директива (EС) 2018/844 относно енергийните характе-
ристики на сградите). 

Законът за енергийната ефективност на сградите (GEG) определя сградите с 
близко до нулево нетно потребление на енергия (NZEB, от английски - Nearly Zero 

Energy Building). Този стандарт е задължителен за обществени новопостроени 
сгради от 2019 г., а за всички други новопостроени сгради - от края на 2020 г.

Изискванията на GEG задължително се транспонират и по отношение на 
основните ремонти на стари сгради. Пасивната къща също може да достигне 
този стандарт за сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия и със 
сигурност това ще е сградата на бъдещето.

В днешно време изпълнителят е длъжен да представи на възложителя документ 
за въздухонепроницаемост на външните сградни елементи. Въздухонепроница-
емостта е едно от най-важните изисквания, което се поставя и към пасивните 
домове.

Федералното правителство прие план за опазване на климата 2050,  
за да даде тласък на осъществяването на целите относно климата.
Целта за въглеродна неутралност на Германия трябва да бъде  
постигната още през 2045 г., а не едва през 2050 г. 

В тази връзка през юни 2021 г. беше приет новият Закон за опазване 
на климата (KSG). 

Намалението на емисиите на CO2 се разпределя на подцели.  
Така например до 2030 г. емисиите на CO2 трябва да намалеят с  
65% спрямо нивото от 1990 г. До 2040 г. намалението трябва да  
е 88%. 

Следователно законовите изисквания към разхода на енергия на  
сградата ще стават все по-строги за в бъдеще.

По-строги законови изисквания



Стр. 6 МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЛЕНТА TrioSDL750

намалени загуби 
на енергия

намален разход на 
гориво

с икономии на CO2 
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Външните натоварвания, които влияят върху външните сградни елемен-
ти, допълнително се засилват от развитието на климата. Едновременно 
с това техническите изисквания се повишават чрез законовите изисква-
ния за енергоспестяване. 

Следователно всички външни сградни елементи са поставени в условия 
„на стрес“. Не трябва да бъдат все по-непроницаеми срещу въздух, вя-
тър, вода, прах, трябва да изолират все по-добре, за да предотвратяват 
топлинни загуби и разпространяване на шумови емисии.

Според GEG въздухонепроницаемите външни сградни елементи са 
задължителни по закон. Само ако външните сградни елементи са  
максимално въздухонепроницаеми, 

• загубата на енергия намалява
• изгарянето на изкопаеми горива за получаване на  

топлинна енергия може да се намали значително 
• и могат да се редуцират емисиите на CO2. 

В зависимост от обекта площта на прозорците и на външните врати 
съставлява около 25% от площта на външните сградни елементи. Затова 
въздухонепроницаемостта на свързващите фуги на прозорците и на 

външните врати допринася значително за въздухонепроницаемостта на 
всички външни сградни елементи. 
Използваните там изолационни продукти трябва да се отличават с още 
по-голяма въздухонепроницаемост. Изискванията към проектирането и 
изпълнението на изолацията са изключително високи.

Те водят до допълнителни разходи за проектанти, архитекти и изпълните-
ли на проекта, а оттам и до по-голямо натоварване.

Следствие: Изключително завишени изисквания 

преди

Бавен строителен процес
Висока степен на въздухообмен/проницаем материал
Ниска влажност на въздуха
Големи вентилационни топлинни загуби

Бърз строителен процес
Ниска степен на въздухообмен/напроницаем материал

Висока влажност на въздуха
Наредба за спестяване на енергия (EnEV) и енергиен паспорт, 

Закон за енергийната ефективност на сградите (GEG)

сега
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В зависимост от обема е възможно допълнителните услуги да са платени. Разбира се, ние ще ви консултираме предварително. *

Вашата проверима статика.
Ще ви съдействаме във връзка с документите, необходими за изготвяне на проверима статика.

Изготвяне на  
чертежи

Проверка на  
документи

Осигуряване на 
стойности

Контакт със  
специалист  
по статика

01 02 03 04

Равносметката – страхотно обслужване*.

Интересувате ли се от нашите допълнителни услуги?

serviceleistung@meesenburg.de

При необходимост ще ви 
съдействаме с изготвянето на 
набор чертежи за работното 

проектиране и монтажа.

Освен чертежите на  
изгледите с посочени точки 

на закрепване ние ще ви 
изготвим и подробни чертежи 

на горните, страничните и  
долните съединителни  

профили на прозорците.

По желание ще проверим 
вместо вас пълнотата и  

достоверността на  
документите, които трябва  

да представите за изготвяне 
на статиката.

В случая ще продължим да 
се осланяме на дългогодиш-
ния си опит, за да изпълним 

процеса оптимизирано и  
без проблеми.

Номиналните съпротивления 
формират базата за  

изготвяне на статиката.

Ще предоставим на вашия 
специалист по статика всички 

релевантни номинални 
съпротивления на нашите 

системи.

С удоволствие ще ви вържем 
със специалист по статика.

Ако желаете, ние ще  
комуникираме от ваше име  

с този специалист.

Свържете се с нас.



Стр. 8 МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЛЕНТА TrioSDL750

blaugelb

Мултифункционална лента TrioSDL750

Няма нужда да се притеснявате от GEG. Защото изолацията на свърз-
ващата фуга може да се планира напълно спокойно и в съответствие с 
конкретната ситуация – с мултифункционална лента blaugelb TrioSDL750.

Изпълнява изискванията за уплътняване на всички модерни стандарти 
за енергийна ефективност на сгради:
• пасивни къщи
• къщи по схемата на германската банка за възстановяване и 

развитие 40
• къщи с близко до нулево нетно потребление на енергия
• енергийни къщи плюс
• сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия (NZEB) 

съгласно GEG
• и много други

От света на спорта или от сферата на професионалния живот се знае 
следното: Само оптималното сътрудничество между всички членове на 
даден отбор може да осигури успеха на целия отбор. Ако действията на 
отделния участник са в пълен синхрон с действията на останалите, така 
както работи двойка зъбни колела, желаният успех е неминуем.

В конкретния случай отборът се състои от строителните елементи и из-
олационните продукти, а постигането на въздухонепроницаеми външни 
сградни елементи е ефектът, който се търси. 

Мултифункционалната лента blaugelb TrioSDL750 като елиминатор на стреса

Мултифункционална лента blaugelb TrioSDL750. 
Който желае да постигне качествен изолационен ефект, трябва да използва мултифункционална лента blaugelb TrioSDL750. 

Строителен елемент

Изолация

Външни сградни 
елементи
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Решение относно законовите изисквания:

Европейските цели за енергоспестяване са транспонирани на национал-
но ниво чрез закона за енергийна ефективност на сградите. Този закон 
определя параметрите за въздухонепроницаемост на външните сградни 
елементи, включително и на фугите.

С мултифункционална лента blaugelb TrioSDL750 законовите изисквания са 
изпълнени професионално, надеждно и в съответствие с предписанията.
Така проектантите изпълнителите са по-спокойни и уверени от всякога.  

Нормативната уредба формира базата за изпълнение на строителни 
обекти. Но за отделните строителни продукти влияние оказват и други 
изисквания – това са стандартите и техническите разпоредби.

За предварително компресираните уплътнителни ленти и мултифункцио-
налните ленти DIN 18542 e един от най-важните стандарти. Този стандарт 
представлява продуктов стандарт и стандарт за изпитване, тоест описва 
необходимите свойства на продуктите и методите за тяхното изпитване. 
Продуктовите свойства, дефинирани от стандарта, обхващат 11 крите-
рия, като се определя и въздухонепроницаемостта за тези продукти, а 
тя е важна за реализиране на въздухонепроницаеми външни сградни 
елементи. 

Изискванията са разпределени в т.нар. групи на натоварване (BG).  
DIN 18542 беше допълнен през 2020 г. по отношение на мултифункцио-
налните ленти.

Мултифункционалните ленти осигуряват уплътняване на цялата свърз-
ваща фуга само с един продукт. За целта е необходимо да е изпълнена и 
доказана или група на натоварване BG 1 или BG 2 в комбинация с BG R. 

Досега мултифункционалните ленти се различаваха от предварително 
компресираните уплътнителни ленти (също и за различните размери на 
лентата) основно на база изискването на BG R. 

Групите на натоварване BG 1 и BG 2, както и BG R, се запазват. В този 
смисъл употребата на продуктите, изпитани преди въз основа на тези 
условия, може да продължи. В актуалната версия от 2020 г. новите групи 
на натоварване MF 1 и MF 2 са допълнени специално за мултифунк-
ционалните ленти, за да се разграничи по-добре спецификата на тези 
продукти. 

Променената актуална версия датира от април 2020 г., тоест почти от 
времето на влизане в сила на новия закон за енергийната ефективност 

на сградите, но не е предписана от посочения закон. Тук е важно да се 
спомене, че самият закон за енергийната ефективност на сградите не 
определя продуктите, с които се постига изискваната от него въздухо-
непроницаемост. 

Мултифункционалната лента blaugelb TrioSDL750изпълнява дори и 
най-новите нормативни изисквания, тъй като отговаря на параметрите на 
най-взискателната група на натоварване MF 1. Следователно лентата не 
само отговаря на законовите изисквания, но и на най-новите технически 
стандарти.

 

Съществуващи групи на натоварване:

Ново допълнение за мултифункционални ленти вследствие на BG 1 / BG 2 и BG R:

Каква е тайната на успеха на мултифункционалната лента blaugelb TrioSDL750

Технически регулации DIN 18542

Европейски изисквания относно общата 
енергийна ефективност на сградите 

(Директива (EС) 2018/844 относно енер-
гийните характеристики на сградите)

Закон за енергийната  
ефективност на сгради-
те GEG за транспонира-
не на национално ниво

Въздухонепроница-
емост  

на външните  
сградни елементи

Въздухонепроницаемо 
уплътняване на  

свързващи фуги по  
прозорци и външни врати

Мултифункционална лента blaugelb TrioSDL750
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Характеристики на продукта

≥ 750 Pa
Schlagregendichtheit

Heavy rain tightness

Air-stop-technology

insideoutside

MF 1
entspricht / correspond to

geprüft / tested

|

Комбинацията между два вида специална PU пяна и въздухонепроницаема мембрана е в 
основата на високоефективната мултифункционална лента, която изпълнява оптимално новите 
изисквания, необходими заради промяната на климата и заради новите технически регулации. 

Съкращението SDL750 обозначава следните характеристики:

S= устойчивост на силен дъжд над 750 Pa и атмосферни влияния отвън
D= звуко- и топлоизолация на функционално ниво
L= въздухо- и паронепроницаемост от страната на помещението 

Други свойства на продукта:

• Мултифункционалната лента blaugelb TrioSDL750 се отличава с абсолютна  
въздухонепроницаемост (a-стойност = 0,00 m³/[h*m*(daPA)n]) и  
топлоизолационни свойства (ƛD,10 = 0,052 W/m*K) 

• С мултифункционалната лента blaugelb TrioSDL750 е изпълнен строгият тест за  
измерване на естественото проникване на въздух в пасивни домове: n50 ≤ 0,6 h-1

• С това са изпълнени условията от Закона за енергийната ефективност на сгради, спомага 
се за пестенето на разходи за отопление, за ефективното намаляване на емисиите на CO2 
и за опазването на климата

• Мултифункционалната лента blaugelb TrioSDL750 е подходяща както за новото  
строителство, така и за саниране на сгради, ако са налице техническите изисквания  
за изпълнение на фуги 

• Когато става въпрос за топлоизолация на сгради с интегрирана топлоизолационна 
система, мултифункционалната лента blaugelb TrioSDL750 е идеалното решение за монтаж 
заедно със системата blaugelb Triotherm+ – за оптимални изотермични характеристики

• Само един продукт и само една монтажна стъпка за уплътняване във всичките три равнини 
• Изпитан съгласно новата група на натоварване MF 1/DIN 18542:2020-04
• Устойчивост на дъжд над 750 Pa – 25% повече сигурност
• Висока устойчивост на дифузионна пара за външната равнина
• Защита от влага за повишаване на ефективността на изолацията в средното ниво
• Клас на строителния материал: B1 – трудно запалим (по DIN 4102)
• Уплътнение за фуги съгласно Наредбата за спестяване на енергия, DIN 18355, DIN 4108, 

Закона за енергийната ефективност на сгради
• Уплътняването на фуги отговаря на изискванията в RAL ръководството за монтаж на 

прозорци и входни врати на ново и старо строителство
• Произведен в съответствие със системата за качество ISO 9001/EN 29001
• Ниско съдържание на замърсители, изпитан по EMICODE EC1 Plus,  

съвместимост с REACH
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Компетентност. Честност. Надеждност.

Равнина 1 – вътрешна страна:
Разделяне на вътрешния и  
външния климат

Равнина 2 – център:
Топло- и звукоизолация 

Равнина 3 – външна страна:
Защита на климата и защита  
от атмосферни влияния

Многослойната структура на мултифункционалната лента 
blaugelb TrioSDL750 е идеално адаптирана към трите нива.

Лентата е изградена от два специални слоя полиуретанова 
пяна, които ограждат ТСВ мембраната с технологията за 
спиране на въздуха (ТСВ). Различните цветове на слоевете 
пяна указват точно посоката на монтаж: сивият слой сочи 
към вътрешната страна.

Чрез подреждането във вътрешната третина на лентата ТСВ 
мембраната се позиционира автоматично към страната на 
помещението.

Технологията за спиране на въздуха ТСВ гарантира  
нормативно изискуемата въздухонепроницаемост на фугата 
от вътрешната страна. Ефективното разделяне на климата 
в помещението в посока към средната и външната равнина 
на фугата предотвратява навлизане на влагата в средата на 
фугата. По този начин се предотвратява така опасната поява 
на конденз, водеща до образуване на мухъл.

Водните пари се изпаряват към външната страна, а фугата 
остава трайно суха.

01

02

03

01. Специална импрегнирана полиуретанова мека пяна, 
светло сива, вътрешна страна 

02. Мембрана, технология за спиране на въздуха 

03. Специална импрегнирана полиуретанова мека пяна, 
антрацит, външна страна

Модел на свързваща фуга, адаптиран към трите равнини

01

01

02

02

03

03
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Мултифункционална лента TrioSDL750

Обработката на уплътняващите продукти трябва да бъде ефикасна и 
икономически изгодна – от момента на закупуване до момента на  
монтаж – с постоянно високо качество и трайно надеждна функция.

По-нататъшните действия по следващите строителни работи не трябва 
да се забавят, например заради времена на изчакване, необходими за 
сушенето или втвърдяването.

Монтажните екипи трябва да могат да обработват продуктите възможно 
най-бързо и лесно.

Мултифункционалната лента blaugelb TrioSDL750 изпълнява многократно 
изискванията към обработката и монтажа при уплътняване на свързващи 
фуги на прозорци и врати:

• Само един продукт за уплътняване на всичките три равнини на свързващата фуга – 
спестява време и разходи

• Възможен е монтаж, независещ от атмосферните условия
• С един размер на лентата е възможно уплътняване на фуги с по-голяма ширина – 

повече сигурност при фуги с различни ширини
• Голямо предварително компресиране за лесен монтаж и висока еластичност
• Сива вътрешна страна за бързо определяне на монтажната позиция
• Лесен монтаж благодарение на отличната адхезия на самозалепването
• Следващи дейности се изпълняват почти веднага след монтажа
• Предимства в обработката: по-голямата дължина на ролката (до 15 m) осигурява 

по-голяма разлика в дължините на лентата Така на строителната площадка има 
нужда от по-малък брой ролки, образува се по-малко остатък, по-малко отпадък и 
разходите са изхвърляне на отпадъка са по-ниски

• Продължителни тестове са доказали трайността на продукта 

Ефикасност в обработката
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Компетентност. Честност. Надеждност.

Мултифункционалната лента blaugelb TrioSDL750 дава възможност  
на проектанти и архитекти да разработват различни дизайнерски  
концепции за изграждането на обекти, частни жилища, в областта  
на новото или старото строителство.

Върху лентата могат да се нанасят подходящи продукти - мазилка, 
боя или лепило. Това обаче не винаги е необходимо: благодарение на 
изключителните си качества (преизпълнение на критериите на група на 
натоварване MF 1 по DIN 18542:2020-04) лентата може да се използва 
без слой мазилка върху нея и да се излага на атмосферни влияния. 

Част от многослойната структура на мултифункционалната лента 
blaugelb TrioSDL750 е сивият слой пяна. Тази светлосива страна трябва 
винаги да сочи към вътрешната страна на помещението. Лентата е 
идеална и за употреба за модерни стени от лицев бетон.

Функционалните свойства на мултифункционалната лента blaugelb 
TrioSDL750 са подлагани на най-строги проверки, също и от ift 
Rosenheim, а производството на лентата е обект на прецизен качествен 
контрол съгласно ISO9001/EN29001

Мултифункционалната лента blaugelb TrioSDL750 изпълнява проектните 
изискванията по отношение уплътняването на свързващи фуги на  
прозорци и врати едновременно по шест различни начина:

• Всички размери на фуги са подложени на цялостна проверка  
за трайност

• Отговаря на изискванията на RAL ръководството за монтаж  
(ново издание 2020 г.)

• Скрит или видим монтаж 
• Дава възможност за естетично оформление на фугите, за да  

се постигне модерен вид 
• За устойчиво строителство и ефективност по отношение на  

климата, сертифицирана по EMICODE EC1-Plus
• Подходяща за стандарта “пасивна къща” и обектно  

сертифициране по DGNB

Надеждност, функционалност и свобода на дизайна 
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Мултифункционална лента TrioSDL750

Големите функционални области (ширини на фуги) и голямото 
предварително компресиране осигуряват функционално  
уплътняване и изолиране на трите равнини, дори и при стан-
дартни строителни допуски. Това дава възможност за гъвкаво 
използване на мултифункционалната лента blaugelb TrioSDL750,  
а също и за перфектно адаптиране.

Мултифункционалната лента blaugelb TrioSDL750 се отличава с 
20% по-широко функционално приложение в сравнение със 
стандартните мултифункционални ленти. Въздухонепроница-
емостта и устойчивостта на дъжд са изпитани и гарантирани  
при най-големия допустим размер на фугата.

Големи функционални области на мултифункционалната лента blaugelb TrioSDL750 

Дължината на ролките на мултифункционалната лента blaugelb 
TrioSDL750 е с до 25% по-голяма от стандартните. Това осигурява 
допълнителни предимства в обработката - благодарение  
на по-голямата ефикасност на дължината на лентата и на 
по-малкото количество отпадък.

Оптималната дължина на ролката гарантира по-малко челни 
свързвания и по-малко отпадък.

Големи дължини на ролката на мултифункционалната лента blaugelb TrioSDL750 

Компонент, сертифициран за пасивни къщи, в областта на системата за монтаж на 
прозорци.

Във време, в което съзнанието и грижата за нашата околна среда заема все по-централно място,  
в което директивите стават все по-комплексни, изпълнението на всеки строителен проект трябва 
да бъде максимално съобразено с това да обектът да бъде енергийно ефективен, за се постигне 
убедителен краен резултат.

Включването на прозорците в нивото на изолация, а оттам и директното им интегриране във  
фасадната система, е голяма стъпка напред по отношение на енергийната ефективност  
на изграждането на прозорци. 

Благодарение на системата за изнесен монтаж blaugelb Triotherm+ това може да се постигне без го-
леми разходи, без ограничения в проектирането или в по-нататъшното изпълнение на проекта – вече 
и като сертифициран за пасивна къща компонент в областта на системата за монтаж на прозорци. 

За по-подробна 
информация  
сканирайте кода

*

blaugelb Triotherm+ Система за изнесен монтаж

Повече информация ще намерите и на адрес:  
www.blaugelb.de

Сравнение между ширините на фугите

Съпоставим размер на лентата Мултифункционална лента TrioSDL750

5 - 10 mm, 4 - 7 mm
7 - 15 mm, 6 - 10 mm

10 - 20 mm

4 - 11 mm
6 - 17 mm
9 - 24 mm

Сравнение между дължините на ролките

Съпоставим размер на лентата Мултифункционална лента TrioSDL750

11,5 m
8 m

15 m
10 m
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Компетентност. Честност. Надеждност.

Мултифункционалната лента blaugelb TrioSDL750 в комбинация със  
системата blaugelb Triotherm+ намира оптимално приложение за  
обекти с интегрирана топлоизолационна система.

Благодарение на структурата си профилът blaugelb Triotherm+ има 
прецизни, твърди и равни краища, което осигурява надежден, бърз и 
сигурен монтаж на мултифункционалната лента blaugelb TrioSDL750.

Това от своя страна осигурява технически и икономически предимства 
при изолирането и уплътняването на сградата. Термомостовете на ниво 
закрепване и уплътняване на строителните елементи до голяма степен 
намаляват.

Лентата разгръща пълните си функции и в останалите системи blaugelb.

Мултифункционалната лента blaugelb TrioSDL750 е идеална за уплътняване 
в крепежната система blaugelb Protect за монтаж на елементи против па-
дане и влизане с взлом. Защото в този случай няма нужда от използваните 
по принцип странични дистанционни блокчета отстрани, няма и риск от 
загуба в товароносимостта – налице са перфектни условия за уплътнява-
не с мултифункционална лента blaugelb TrioSDL750.

Мултифункционалната лента blaugelb TrioSDL750 е идеална и за странично 
и горно уплътняване в комбинация със системата за свързване All-in-
One или със системата blaugelb TBS, понеже двете системи blaugelb не 
ограничават уплътняването. Така лентата и тук се явява перфектен избор 
за професионално и правилно уплътняване.

Освен високо качество и функционалност обстойно изпитаните системи 
blaugelb предлагат и надеждна сигурност, а вложените продукти blaugelb 
са в перфектен синхрон помежду си.

Можете да разгледате посочените системи в нашия 3D шоурум на адрес 
www.hochzwei.me.

Заповядайте при нас.

Съвместимост с всички системи blaugelb
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Пример за оптимална изотермична крива със 
системата blaugelb Triotherm+ и с интегрирана 
топлоизолационна система

Странична връзка

fRsi-стойност = 0,87

9,3°C
К

онденз
12,6°C
М

ухъл

Желаете ли да посетите нашия 3D шоурум?
www.hochzwei.me
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Мултифункционална лента TrioSDL750

По отношение на продуктите и системите blaugelb наша основна грижа 
е да имат възможно най-малко вредни вещества. Мултифункционалната 
лента blaugelb TrioSDL750 съдържа минимално количество вредни веще-
ства в съответствие със стандарта EMICODE EC1 Plus, това важи и за 
профила blaugelb Triotherm+, който може да се комбинира.

Показателите за емисии на продуктите с печат EMICODE се тестват  
от асоциация, която проверява нивата на емисиите на продукти, 
използвани за подове, лепила и различни материали за строителната 
промишленост (GEV), в независима лаборатория за анализ, в съответ-
ствие с научен стандартизиран тестов метод. 

В строителния сектор все по-голямо внимание се обръща на сертифи-
цирането по строги икономически стандарти. Тук е важно екологичният 
отпечатък да се намали и да се поддържа в минимални граници. 

Благодарение на възможността за премахване, ниското съдържание  
на вредни вещества и рециклируемостта на системата blaugelb 
Triotherm+и на мултифункционалната лента blaugelb TrioSDL750е  

гарантирана устойчивостта и екологосъобразността – важен аспект за 
много инвеститори и за използваемостта на сертифицираните по DGNB 
обекти.

Благодарение на добрите характеристики на уплътняване и изолиране, 
мултифункционалната лента blaugelb TrioSDL750 подпомага икономията 
на енергия и допринася ефективно за устойчивостта.

С нея фугата остава суха и се предотвратява образуването на мухъл. 
Така се щади здравето на обитателите. 

Функционалността, икономиите на енергия, опазването на околната 
среда вървят ръка за ръка с продуктите и системите blaugelb.

Устойчивост и здраве

Защото отговорността не е само на думи

Не само нашите продукти, но и ние като  
група поемаме отговорност.

Стремим се да осигурим устойчиво мислене  
и действие в много сфери от живота и ги  

прилагаме последователно.

 

S o c i a l  R e s p o n s i b i l i t y
We care

Продукти Eblaugelb, сертифицирани по MICODE 

Мултифункционална лента blaugelb TrioSDL750

Мултифункционална лента blaugelb TrioSDL600

Уплътнителна лента blaugelb 600 BG 1
Уплътнителна лента blaugelb 300 BG 2
Фолио blaugelb DuoSL1050 Power Plus
Вътрешно фолио blaugelb SL1050 Power Plus
Външно фолио blaugelb SL1050 Power One
Вътрешно фолио blaugelb Basic 
Външно фолио blaugelb Basic
Силикон blaugelb Alkoxy
Хибрид полимер blaugelb Power Fix 
Лепило blaugelb RC
Пистолетна пяна blaugelb 1K Premium Allseason XXL
Пистолетна пяна blaugelb 1K XXL
Монтажна пяна blaugelb 2K Easysystem 
Пистолетна пяна blaugelb 1K B2
Профил blaugelb Triotherm+ 
Термоизолационна плоскост blaugelb
Термоизолационна плоскост blaugelb MultiPro
Изолационен профил за цокъл blaugelb EPS
Термоподпрозоречен профил blaugelb
Термоизолационен клин blaugelb EPS
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Компетентност. Честност. Надеждност.

Комбинацията между два вида специална PU пяна и въздухонепроницаема 
мембрана е в основата на високоефективната мултифункционална лента: 
Многофункционалната лента blaugelb TrioSDL750 с технология за спиране 
на въздуха (ТСВ) предпазва от евентуални бури и осигурява надеждно  
спазване на изискванията на Закона за енергийната ефективност на  
сградите (GEG) за уплътняване на свързващата фуга.

Многофункционалната лента blaugelb TrioSDL750 е многослойна предвари-
телно компресирана лента с 3 нива за уплътняване и изолиране на свърз-
ващата фуга само с един продукт. Многослойната структура е оптимално 
адаптирана към трите нива на свързващите и разширителните фуги на 
прозорците и вратите. 

Предимства на продукта:

• Абсолютна въздухонепроницаемост, a-стойност = 0,00:  
преизпълнение на изискванията на DIN 18542:2020-04 

• Безопасно разделяне на вътрешния и външния климат във фугата 
посредством ТСВ мембрана

• Устойчивост на силен дъжд ≥ 750 Pa – 25% по-голяма защита в 
сравнение с нормативните изисквания

• Със защита от проникване на влага, изпитана съгласно новия  
стандарт DIN 18542:2020-04 MF 1

• Зоната на свързване остава суха – така се подобряват  
изолационните характеристики

• Изпълнява стандарта за пасивни къщи и къщи с нулево  
потребление на енергия

• Съответства на принципа «отвътре по-уплътнено, отколкото отвън» 
• Вътрешната светлосива страна е идеална за използване при  

модерни открити бетонни стени
• Уплътняване на фуги с по-голяма ширина само с една лента
• Оптимизирана дължина на ролката, което води до по-малко  

съединения на лентата и по-малко отпадъци 
• Влаго- и температуроустойчив
• Лесна и бърза обработка със самозалепване
• Голяма сила на самозалепване върху стандартни профили на врати 

и прозорци*
• Гъвкавост – поема движенията на строителните елементи
• Възможност за монтаж независимо от външните условия

• Клас на строителния материал: B1 – трудно запалим (по DIN 4102)
• Уплътняване на фугите съгласно GEG, DIN 18355, DIN 4108
• Произведен в съответствие със системата за качество  

ISO 9001/EN 29001
• Не съдържа вредни вещества, изпитан по EMICODE EC1 Plus

Технически данни:

Материал: специална, импрегнирана мека поли-
уретанова пяна с технология за спиране 
на въздуха и структура на 3 нива

Клас на строителния материал:
DIN 4102

B1 (трудно запалим)

Група на натоварване:
DIN 18542:2020-04

MF 1 

Устойчивост на силен дъжд:
DIN EN 1027

≥ 750 Pa

Коефициент на пропускливост на фугата:
DIN EN 1026

a = 0,00 m³ / [h*m*(daPa)n]

Топлопроводимост номинална стойност:
DIN EN 12667 | DIN 18542:2020-04

ƛD,10 = 0,052 W/m*K 

Шумозащита на фугата: до 58 dB

Устойчивост на температурни колебания:
DIN 18542:2020-04

от -30°C до +80°C

Съвместимост с гранични строителни 
материали:
DIN 18542:2020-04

изпълнено

Устойчивост на светлина и атмосферни 
влияния:
DIN 18542:2020-04

изпълнено

sd стойност: наклон отвътре навън

U стойност - строителна дълбочина  
на прозорец 60 / 70 / 80 mm:
DIN 4108-3

U = 0,8 / 0,7 / 0,6 W/(m²*K)

Температура на обработване: +5°C до +30°C

Допуски в размерите:
DIN 7715 T5 P3

изпълнено

Температура на съхранение: от +1°C до +20°C

Способност за съхранение: 12 месеца, при съхранение на сухо, в 
оригинална и неразпечатана опаковка, 
във вертикално положение

Цвят: антрацит (отвън), сив (отвътре)

Име на артикула Оп. ед. Арт. ном.

Мултифункционална лента blaugelb TrioSDL750 54/4-11 mm 5 x 10 m 9083714

Мултифункционална лента blaugelb TrioSDL750 54/6-17 mm 7 x 15 m 9083715

Мултифункционална лента blaugelb TrioSDL750 54/9-24 mm 7 x 10 m 9083716

Мултифункционална лента blaugelb TrioSDL750 64/4-11 mm 4 x 10 m 9083717

Мултифункционална лента blaugelb TrioSDL750 64/6-17 mm 6 x 15 m 9083718

Мултифункционална лента blaugelb TrioSDL750 64/9-24 mm 6 x 10 m 9083719

Мултифункционална лента blaugelb TrioSDL750 74/4-11 mm 4 x 10 m 9083720

Мултифункционална лента blaugelb TrioSDL750 74/6-17 mm 5 x 15 m 9083721

Мултифункционална лента blaugelb TrioSDL750 74/9-24 mm 5 x 10 m 9083722

Мултифункционална лента blaugelb TrioSDL750

*Да се изпълнят подходящи предварителни изпитвания



НАШИТЕ ОФИСИ – MEESENBURG БЛИЗО ДО ВАС

Meesenburg Bulgaria OOD

BG-1360 Sofia
N 1. 3019 Str.

Tel: +359 883 91 49 91
info@meesenburg.bg

Office and Warehouse Veliko Tarnovo
Meesenburg Bulgaria OOD

BG-5000 Veliko Tarnovo
Shiroka luka Str.

Tel: +359 2 423 82 65
Tel: +359 883 914 992
p.parashkevov@meesenburg.bg

Office and Warehouse Plovdiv
Meesenburg Bulgaria OOD

BG-4000 Plovdiv
Bul.Kuklensko shousee N30 

Tel: +359 2 423 82 65
Tel: +359 883 914 994
t.todorov@meesenburg.bg

Office and Warehouse Burgas
Meesenburg Bulgaria OOD

BG-8000 Burgas
Odrin Str. N 17

Tel: +359 2 423 82 65
Tel: +359 883 914 993
d.zhelev@meesenburg.bg





Компетентност. Честност. Надеждност.
По-подробна информация ще намерите на адрес:  

www.blaugelb.de
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