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Багатофункціональна стрічка blaugelb TrioSDL750

Стрічка для найжорсткіших вимог.

Завдяки новітній технології захисту  
від проникнення повітря LST –  
ідеально підходить для всіх рівнів.





Компетентно. Чесно. Надійно.

Ми не несемо жодної відповідальності за друкарські помилки.

blaugelb

Багатофункціональна стрічка TrioSDL750 

Менше розмірів для більшої кількості застосувань.
Для ще більшої гнучкості під час монтажу.
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Багатофункціональна стрічка TrioSDL750

До зовнішніх конструкцій будівлі належать конструктивні елементи  
й зовнішня поверхня будівлі. Вони є, так би мовити, демісезонною 
«захисною курткою» будівлі.

При цьому вона повсякчас переривається отворами, такими як вікна  
та зовнішні двері, димові шахти й трубопроводи. Саме ці точки з’єднань 
є «невралгічними точками» будівлі й вимагають особливої уваги.

Тут не тільки виконуються різні роботи на етапі будівництва – тут також 
застосовуються найвищі вимоги й навантаження на етапі використання.

З 1980-х років технічні аспекти зовнішніх конструкцій будівлі постійно 
потрапляють у центр уваги проєктувальників, адже вони ставлять собі 
за мету ущільнити ці конструкції задля скорочення витрат на опалення. 

Крім того, кліматичні зміни є реальністю. Екстремальні погодні явища 
виникають частіше, впливаючи на зовнішні конструкції будівлі. Для об-
меження пов’язаного з ними підвищення температури тепер необхідно 
обов’язково знижувати рівень викидів парникового газу CO2.

До того ж віднедавна застосовуються посилені законодавчі вимоги  
для досягнення політичних цілей у галузі охорони клімату, що додатково 
впливають на зовнішні конструкції будівлі. 

Зовнішні конструкції будівлі й клімат

Мал. Схематичне креслення житлового будинку класичної конструкції – 
підвал, перший поверх та верхній поверх.

Це вже кліматичні зміни?
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Компетентно. Чесно. Надійно.

Для досягнення поставлених цілей у галузі охорони клімату постійно 
підвищувались вимоги до заощадження енергії. Найновіші стандарти для 
Німеччини встановлює Закон про енергозабезпечення будівель (GEG), 
що повністю набрав чинності 1 листопада 2020 р. 

У ньому зібрано попередні закони Німеччини з енергозаощадження  
та втілено європейські нормативи щодо загальної енергетичної  
ефективності будівель (Директива щодо енергетичної ефективності 
будівель (ЄС) 2018/844). 

Закон про енергозабезпечення будівель (GEG) встановлює поняття 
будівлі з майже нульовим споживанням енергії (NZEB, від англійського 

«Nearly Zero Energy Building»). Цей стандарт застосовується для громад-
ських невобудов з 2019 р., та для решти новобудов – з кінця 2020 р.

Значною мірою вимоги GEG також необхідно відповідно застосовувати 
для ремонту старих будівель. Енергозберігальний будинок може також 
відповідати цьому стандарту «будівлі з майже нульовим споживанням 
енергії» й, безперечно, — стати будинком майбутнього.

Тепер підрядник зобов’язаний надавати замовникові підтвердження по-
вітронепроникності зовнішніх конструкцій будівлі. Повітронепроникність 
також є однією з найважливіших вимог до енергозберігальних будинків.

Федеральний уряд оголосив про прийняття плану захисту клімату до 
2050 р. в Німеччині, щоб інтенсифікувати досягнення встановлених 
цілей у галузі захисту клімату.
Мети щодо нульового сліду CO2 в Німеччині можна буде досягнути вже 
до 2045 р. (а не в 2050 р.). 

У зв’язку з цим у червні 2021 р. було прийнято Закон про захист  
клімату (KSG). 

Згідно з ним скорочення викидів CO2 поділено на етапи. Так, уже  
в 2030 р. рівень викидів CO2 має бути скорочено на 65 % відносно  
рівня 1990 р. До 2040 р. скорочення має становити 88 %. 

У майбутньому вимоги законодавства щодо споживання енергії  
будівель ставатимуть ще жорсткішими.

Підвищені законодавчі вимоги
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Зменшення 
втрат енергії

Скорочення 
витрати палива

Скорочення викидів CO2

blaugelb

Багатофункціональна стрічка TrioSDL750

Зовнішні навантаження, що діють на зовнішні конструкції будівлі, 
ще більше посилюються внаслідок кліматичних змін. Водночас 
підвищуються технічні вимоги згідно з нормами чинного законо-
давства щодо заощадження енергії. 

Відтак, усі зовнішні конструкції будівлі стають джерелом усе 
більшої напруги для проєктувальників. Вони повинні мати кращу 
герметизацію та ізоляцію від проникнення повітря, вітру, води, 
пилу, щоб запобігти втратам тепла та передачі шуму.

Згідно із Законом про енергозабезпечення будівель (GEG) повітронепро-
никні зовнішні конструкції будівлі є обов’язковою нормою. Тільки якщо 
зовнішні конструкції є максимально повітронепроникними, 

• можна скоротити втрати енергії;
• можна суттєво скоротити витрату горючих  

корисних копалин для рекуперації теплової енергії 
• та знизити рівень викидів CO2. 

Залежно від об’єкту на вікна й зовнішні двері припадає прибл. 25 % пло-
щі зовнішніх конструкцій будівлі. Тому повітронепроникність монтажних 
швів вікон та зовнішніх дверей суттєво впливає на повітронепроникність 
усіх зовнішніх конструкцій будівлі. 

Саме тому засоби герметизації, що застосовуються в них, повинні мати 
максимальну повітронепроникність. Через це вимоги до проєктування 
та виконання ізоляції є надзвичайно високими.

Для проєктувальників, архітекторів та забудовників це означає  
збільшення матеріальних витрат і, відповідно, — підвищення напруги.

Наслідок: напруга. 

раніше

Повільне будівництво
Висока кратність повітрообміну/порушення герметичності
Низька вологість повітря
Значні втрати тепла через вентиляцію

Швидке будівництво
Низька кратність повітрообміну/герметичність

Висока вологість повітря
EnEV та енергетичний паспорт будівлі, GEG

зараз



Компетентно. Чесно. Надійно.

Залежно від обсягу, сервісні послуги можуть надаватися на платній основі. Ми залюбки повідомимо вам про це заздалегідь. *

Ваші статичні розрахунки, що підлягають перевірці.
Ми допомагаємо вам складати документацію для проведення статичних розрахунків, що підлягають перевірці.

Складання  
креслень

Перевірка ваших 
документів

Підготовка  
значень

Зв’язок з  
інженером- 

конструктором

01 02 03 04

У підсумку ви отримаєте класний сервіс*.

Вас зацікавили наші сервісні послуги?

serviceleistung@meesenburg.de

У разі необхідності ми  
допомагаємо вам  

складати пакети креслень 
для робочого й монтажного 

проєктування.

Крім креслень загального 
виду з точками кріплення, 

ми складаємо докладні 
креслення верхніх, бокових 
та нижніх віконних з’єднань.

За бажання ми  
перевіримо комплектність і 
достовірність поданих вами 
документів для проведення 

статичних розрахунків.

У цьому питанні наш  
багаторічний досвід  

дозволить вам провести 
оптимальний процес без 

зайвих ускладнень.

Номінальні опори  
формують основу для  
проведення статичних  

розрахунків.

Ми надамо вашому  
інженеру-конструктору 
всі необхідні значення 

номінальних опорів наших 
систем.

Ми залюбки передамо  
вам контактні дані  

компетентного фахового 
інженера-конструктора.

Якщо ви бажаєте, ми  
також будемо виступати в 

ролі посередника в процесі 
комунікації з інженером- 

конструктором.

Зверніться до нас.
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blaugelb

Багатофункціональна стрічка TrioSDL750

Втім, ви не повинні боятися вимог Закону про енергозабезпечення 
будівель (GEG). Адже ізоляцію монтажного шва можна спроєктувати 
без жодних проблем і виконати відповідним чином – за допомогою 
багатофункціональної стрічки blaugelb TrioSDL750.

Вона відповідає вимогам до ізоляції всіх сучасних стандартів енерго-
забезпечення будівель:
• енергоефективних будинків,
• будинків KfW-40,
• будинків з нульовим споживанням енергії,
• будинків з позитивним енергобалансом,
• будинків з майже нульовим споживанням енергії (NZEB) згідно 

із Законом про енергозабезпечення будівель (GEG)
• і багатьох інших.

Ми добре знаємо зі світу спорту або праці: у команді успіх може  
забезпечити тільки оптимальна взаємодія всіх членів. Якщо дії  
кожного відлагоджено так добре, як зубчастий механізм, то  
бажаний успіх гарантовано.

У цьому випадку членами команди є будівельні елементи й засоби 
ізоляції, а успіх — це досягнення повітронепроникності зовнішніх 
конструкцій будівлі. 

Багатофункціональна стрічка blaugelb TrioSDL750 як засіб боротьби з напругою

Багатофункціональна стрічка blaugelb TrioSDL750. 
Якщо ви хочете ідеальне технічне рішення для ізоляції — вам потрібна багатофункціональна стрічка blaugelb TrioSDL750. 

Елемент

Ізоляція

Зовнішні  
конструкції  

будівлі
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Компетентно. Чесно. Надійно.

Спосіб виконання вимог чинного законодавства:

Нормативи із заощадження енергії, що діють на європейському 
рівні, було втілено в системі національного права в Законі про 
енергозабезпечення будівель. Він вимагає забезпечення повітро-
непроникності зовнішніх конструкцій будівлі включно зі швами.

Багатофункціональна стрічка blaugelb TrioSDL750 дозволяє фахово, 
належним чином і надійно виконувати законодавчі вимоги.
А це додає впевненості проєктувальникам і виконавцям.  

Законодавчі норми формують основу будівельних проєктів. Втім, 
на окремі будівельні вироби також впливають інші чинники — 
стандарти та технічні вимоги.

Одним з найважливіших стандартів для попередньо стиснених 
ущільнювальних стрічок та багатофункціональних стрічок є  
DIN 18542. Це стандарт на вироби й випробування, тобто в  
ньому описано необхідні властивості виробів та методи їхнього 
випробування. Властивості виробів, визначені цим стандартом, 
включають 11 критеріїв, зокрема, повітронепроникність цих 
виробів, що є важливою для забезпечення повітронепроникності 
зовнішніх конструкцій будівлі. 

При цьому вимоги розподілено по так званих групах навантаження 
(BG). У 2020 р. стандарт DIN 18542 було доповнено нормами щодо 
багатофункціональних стрічок.

Багатофункціональні стрічки забезпечують повну герметизацію 
монтажного шва за допомогою лише одного виробу. У цьому випад-
ку потрібно було заздалегідь виконувати й документально підтвер-
джувати виконання вимог BG 1 або BG 2 у комбінації з BG R. 

Отже раніше багатофункціональні стрічки головним чином 
відрізнялися від попередньо стиснених ущільнювальних стрічок 
вимогою BG R (та іншими розмірами стрічки). 

Групи навантаження BG 1 та BG 2, а також BG R було збережено. 
Відтак, використання виробів, які раніше було випробувано на від-
повідність цим нормативам, є виправданим. У поточній редакції від 
2020 р. було додано група навантаження MF 1 та MF 2 спеціально 
для багатофункціональних стрічок, щоб краще виділити специфіку 
цих виробів. 

Поточна редакція зі змінами датується квітнем 2020 р. Її було 
прийнято майже одночасно з новим Законом про енергозабез-
печення будівель (GEG), але GEG не регламентує її. При цьому 
важливо зазначити, що сам GEG не містить рекомендацій про те, 
за допомогою яких засобів ізоляції має досягатися рівень повітро-
непроникності, встановлений GEG. 

Багатофункціональна стрічка blaugelb TrioSDL750 відповідає найнові-
шим нормативним вимогам, оскільки відноситься до найжорсткішої 
групи навантаження MF 1. Таким чином, вона відповідає не тільки 
законодавчим вимогам, але й останнім технічним тенденціям.

Наявні групи навантаження:

Нове доповнення для багатофункціональних стрічок на основі BG 1/BG 2 та BG R:

Що робить багатофункціональну стрічку blaugelb TrioSDL750 успішним рішенням

Нормативно-технічні вимоги DIN 18542

Європейські нормативи із загальної 
енергоефективності будівель  

(Директива щодо енергетичної ефек-
тивності будівель (ЄС) 2018/844)

Закон про енергозабезпе-
чення будівель (GEG) для 
втілення нормативів на 

національному рівні

Повітронепроникність 
зовнішніх  

конструкцій будівлі

Повітронепроникна 
ізоляція монтажних  

швів вікон і  
зовнішніх дверей

Багатофункціональна стрічка blaugelb TrioSDL750
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blaugelb

Багатофункціональна стрічка TrioSDL750

Характеристики виробу

≥ 750 Pa
Schlagregendichtheit

Heavy rain tightness

Air-stop-technology

insideoutside

MF 1
entspricht / correspond to

geprüft / tested

|

З комбінації двох спеціальних поліуретанових пін з повітронепроникною мембраною було 
виготовлено високоефективну багатофункціональну стрічку, що оптимально відпові-
дає новим нормативним вимогам, а також новим вимогам, зумовленим кліматичними 
змінами. 

Скорочення SDL750 вказує на такі властивості стрічки:

S – зливостійкість понад 750 Па із зовнішнього боку
D – шумова та теплова ізоляція на функціональному рівні
L – повітронепроникність та запобігання проникненню пари з боку приміщення 

Інші характеристики виробу

• Багатофункціональна стрічка blaugelb TrioSDL750 відзначається підвищеною  
повітронепроникністю 
(значення a = 0,00 м³/[год*м*(даПа)n]) та теплоізоляцією (ƛD,10 = 0,052 Вт/м*K) 

• За допомогою багатофункціональної стрічки blaugelb TrioSDL750 виконується  
жорсткий тест на герметичність зовнішніх конструкцій для енергоефективних 
будинків: число n50 ≤ 0,6 год-1

• Таким чином, вона відповідає вимогам, що випливають із Закону про енергозабез-
печення будівель (GEG), й сприяє скороченню витрат на опалення, ефективному 
скороченню рівня CO2 та захисту клімату.

• Багатофункціональна стрічка blaugelb TrioSDL750 однаково підходить для новобудов 
та ремонту старих будівель за наявності технічних умов герметизації швів 

• Під час теплоізоляції будівель комбінованими системами теплоізоляції багатофунк-
ціональна стрічка blaugelb TrioSDL750 ідеально підходить для монтажу в з’єднання із 
системою blaugelb Triotherm+ – для оптимізованих ізотермічних процесів

• Лише один виріб та один етап монтажу для герметизації всіх трьох рівнів 
• Випробувано згідно з групою навантаження MF 1/DIN 18542:2020-04
• Зливостійкість понад 750 Па – на 25 % надійніше
• Водопаропроникна герметизація для зовнішнього рівня
• Захист від просочення вологи для підвищеної ефективності ізоляції на середньому рівні
• Клас будівельного матеріалу B1 – важкозаймистий (згідно з DIN 4102)
• Герметизація швів згідно з Постановою про енергозбереження (EnEV), DIN 18355, 

DIN 4108, Законом про енергозабезпечення будівель (GEG)
• Герметизація швів відповідає директиві RAL щодо проєктування та виконання  

монтажу вікон та зовнішніх дверей для новобудов та ремонту
• Вироблено відповідно до системи якості згідно з ISO 9001/EN 29001
• Низький вміст шкідливих речовин, випробувано згідно з EMICODE EC1 Plus,  

відповідає Регламенту ЄС про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження  
хімічних речовин та препаратів (REACH)
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Компетентно. Чесно. Надійно.

Рівень 1 – внутрішній бік:
відокремлення внутрішнього клімату  
від зовнішнього

Рівень 2 – середина:
теплоізоляція та звукоізоляція 

Рівень 3 – зовнішній бік:
кліматичний та атмосферний захист

Багатошарова структура багатофункціональної стрічки  
blaugelb TrioSDL750 ідеально підходить для всіх трьох рівнів.

Стрічка складається з двох спеціальних поліуретанових пін,  
посередині яких знаходиться LST-мембрана з технологією за-
хисту від проникнення повітря LST. Різний колір шарів піни чітко 
вказує на напрямок монтажу: сірий шар – це внутрішній бік.

Відповідно, завдяки розташуванню у внутрішній третині стрічки 
LST-мембрана автоматично скеровується в бік приміщення.

Технологія захисту від проникнення повітря LST забезпечує  
повітронепроникність шва з внутрішнього боку, що відповідає 
нормативним вимогам. Ефективне відокремлення внутрішнього 
клімату приміщення від середнього та зовнішнього рівнів шва  
запобігає проникненню вологи всередину шва. Це дозволяє 
уникнути утворення конденсату й, відповідно, – утворення  
плісняви.

Водяна пара може виходити назовні, внаслідок чого шов  
постійно залишається сухим.

01

02

03

01. спеціальна імпрегнована м’яка пінополіуретанова  
піна світло-сірого кольору, внутрішній бік 

02. мембрана, технологія захисту від проникнення повітря 

03. спеціальна імпрегнована м’яка пінополіуретанова  
піна кольору антрацит, зовнішній бік

Підходить для 3-рівневого монтажного шва

01

01

02

02

03

03
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Багатофункціональна стрічка TrioSDL750

Обробка засобів ізоляції від закупівлі до монтажу має бути ефективною 
та недорогою. При цьому має забезпечуватись незмінно висока якість 
та надійність в експлуатації.

Подальші роботи мають виконуватись без затримки, наприклад, через 
час на висихання або затвердіння.

Фахівці з монтажу повинні якомога швидше й легше обробляти вироби.

Багатофункціональна стрічка blaugelb TrioSDL750 у кілька разів пере-
вищує вимоги до обробки та монтажу під час герметизації монтажних 
швів вікон та дверей:

• лише один виріб використовується для ізоляції всіх трьох рівнів монтажного шва, 
що дозволяє зекономити час та гроші;

• доступний монтаж незалежно від погодних умов;
• стрічка одного розміру підходить для герметизації швів значної ширини, що  

підвищує рівень надійності та допуск по швах;
• значний рівень попереднього стиснення для простого монтажу та високої  

пружної післядії;
• внутрішній бік стрічки позначено сірим кольором для швидкого визначення  

монтажного положення;
• простий монтаж завдяки дуже липкій самоклейкій поверхні;
• подальші роботи можна виконувати невдовзі після монтажу;
• переваги під час обробки: велика довжина рулону (до 15 м) підвищує ефективність 

довжини стрічки; відтак, на будівельному майданчику не потрібно розташовувати 
велику кількість рулонів; до того ж зменшується кількість залишків, відходів та  
скорочуються витрати на їхню утилізацію;

• у ході комплексних випробувань було підтверджено сталу надійність функціонування. 

Ефективність в обробці
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Компетентно. Чесно. Надійно.

Завдяки багатофункціональній стрічці blaugelb TrioSDL750  
проєктувальники й архітектори можуть втілювати в життя  
численні дизайнерські концепції – в будівництві будівельних 
об’єктів, приватних будинків, у новобудовах та старих  
будівлях.

На стрічку можна наносити відповідні штукатурку, фарбу та клей. 
Але це потрібно не завжди: завдяки своїм відмінним властивос-
тям (перевиконання критеріїв групи навантаження MF 1 згідно з 
DIN 18542:2020-04) її можна піддавати атмосферним впливам і 
без штукатурки. 

Багатошарова структура багатофункціональної стрічки  
blaugelb TrioSDL750 містить шар піни сірого кольору. Цей  
світло-сірий шар завжди скеровано в бік приміщення. Тому 
стрічка ідеально підходить для використання на сучасних  
стінах з фактурного декоративного бетону.

Функціональні характеристики багатофункціональної  
стрічки blaugelb TrioSDL750 було перевірено в ході жорстких 
випробувань, зокрема, ift Rosenheim, а її виробництво проходить 
жорсткий контроль якості згідно з ISO9001/EN29001

Багатофункціональна стрічка blaugelb TrioSDL750 у шість разів пе-
ревищує вимоги до проєктування під час герметизації монтажних 
швів вікон та дверей:

• шви всіх розмірів пройшли комплексну перевірку на сталу 
надійність функціонування;

• стрічка відповідає директиві RAL з монтажу (нова редакція 
2020 р.);

• прихований або відкритий монтаж; 
• стрічка дозволяє виконувати естетичну ізоляцію швів для 

сучасного дизайну; 
• підходить для сталого будівництва та ефективного захисту 

клімату, сертифіковано згідно з EMICODE EC1-Plus;
• підходить для стандарту енергоефективних будинків  

та сертифікації об’єктів Німецької спілки зі сталого  
будівництва (DGNB).

Надійність, функціональність та свобода проєктування 



Сторінка 14 БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА СТРІЧКА TrioSDL750

blaugelb

Багатофункціональна стрічка TrioSDL750

Широкі функціональні спектри (ширина швів) і великий ступінь 
попереднього стиснення забезпечують справну 3-рівневу  
герметизацію й ізоляцію навіть за стандартних будівель-
них допусків. Тому багатофункціональна стрічка blaugelb 
TrioSDL750 відрізняється гнучкістю експлуатації та ідеально 
адаптується до наявних умов.

Багатофункціональна стрічка blaugelb TrioSDL750 має на 20 % 
ширші функціональні спектри, ніж стандартні багатофункціо-
нальні стрічки. При цьому їхня повітронепроникність і зливо-
стійкість перевірені й підтверджені на швах максимально 
допустимих розмірів.

Широкі функціональні спектри багатофункціональної стрічки blaugelb TrioSDL750 

Рулони багатофункціональної стрічки blaugelb TrioSDL750  
є на 25 % довшими, ніж раніше. Це гарантує додаткові  
переваги під час обробки через вищу ефективність  
довжини стрічки й меншу кількість відходів.

Оптимізована довжина рулону забезпечує меншу  
кількість стиків стрічки та відходів.

Велика довжина рулонів багатофункціональної стрічки blaugelb TrioSDL750 

Як компонент, сертифікований для використання в енергоефективних 
будинках у системі монтажу вікон.

У той час, коли свідоме ставлення до довкілля й поводження з ним набувають усе більшого 
значення, коли відповідні норми стають усе складнішими, у рамках кожного будівельного 
проєкту необхідно якомога ретельніше визначати способи енергоефективного будівництва, 
щоб у підсумку отримати переконливі результати.

Суттєвим кроком із забезпечення енергоефективності віконного виробництва є встанов-
лення вікон на рівні ізоляції й, відповідно, їхній безпосередній монтаж у фасадну систему. 

Це можливо без значних витрат завдяки системі настінного монтажу blaugelb Triotherm+. 
Ви отримуєте необмежені можливості на етапі проєктування й подальшого виконання – при 
цьому тепер цю систему можна використовувати в якості компонента енергоефективного 
будинку для монтажу вікон. 

Для отримання 
додаткової  
інформації  
скануйте код

*

Система настінного монтажу blaugelb Triotherm+

З докладною інформацією ви можете ознайомитись на веб-сайті 
www.blaugelb.de

Порівняння ширини швів

Порівняння розмірів стрічки Багатофункціональна стрічка TrioSDL750

5–10 мм, 4–7 мм
7–15 мм, 6–10 мм

10–20 мм

4–11 мм
6–17 мм
9–24 мм

Порівняння довжини рулону

Порівняння розмірів стрічки Багатофункціональна стрічка TrioSDL750

11,5 м
8 м

15 м
10 м
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Компетентно. Чесно. Надійно.

Багатофункціональна стрічка blaugelb TrioSDL750 оптимально 
застосовується в комбінації із системою blaugelb Triotherm+  
для об’єктів з комбінованими системами теплоізоляції.

Завдяки своїй структурі профіль blaugelb Triotherm+ забезпечує 
точні, міцні й рівні кромки швів, що робить монтаж багатофункціо-
нальної стрічки blaugelb TrioSDL750 безпечним, швидким і надійним.

Це гарантує низку технічних та економічних переваг під час  
ізоляції й герметизації будівлі. Утворення теплових містків на  
рівні кріплень та ізоляції будівельних елементів максимально 
виключається.

Переваги цієї стрічки також повністю проявляються в інших  
системах blaugelb.

Так, багатофункціональна стрічка blaugelb TrioSDL750 ідеально  
підходить для ізоляції в системі кріплення blaugelb Protect для  
монтажу елементів для захисту від падіння та протизламних 
елементів. Адже в цьому випадку можна уникнути використання 
бокових розпірок (які є обов’язковими в решті систем) без втрати 
несучої здатності, що створює ідеальні умови для ізоляції за  
допомогою багатофункціональної стрічки blaugelb TrioSDL750.

Багатофункціональна стрічка blaugelb TrioSDL750 також є ідеальним 
засобом бокової та верхньої ізоляції в комбінації зі з’єднувальною 
системою blaugelb All-in-One або системою порогу blaugelb TBS 

для фундаментного будівництва, адже обидві системи blaugelb не 
обмежують використання ізоляції. Отже і в цьому випадку стрічка 
є ідеальним вибором для належної герметизації у відповідності до 
нормативних вимог.

Крім високої якості та функціональності, системи blaugelb, що 
пройшли комплексні випробування, також забезпечують переві-
рену надійність. При цьому вироби blaugelb, що застосовуються, 
бездоганно відповідають один одному.

Ми запрошуємо вас докладно переглянути вищезазначені системи 
в нашому 3D-салоні на веб-сайті www.hochzwei.me.

Ми з нетерпінням чекаємо на ваш візит.

Сумісність із системами blaugelb
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Приклад оптимізованого ізотермічного процесу  
із застосуванням системи blaugelb Triotherm+ та  
комбінованої системи теплоізоляції

Бокове з’єднання

Значення fRsi = 0,87

9,3 °C
Тала вода

12,6 °C
Ц

вілевий грибок

Ви хочете відвідати наш 3D-салон?
www.hochzwei.me
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Багатофункціональна стрічка TrioSDL750

Ми дбаємо про мінімально можливу кількість шкідливих речовин у 
виробах і системах blaugelb. Багатофункціональна стрічка blaugelb 
TrioSDL750 відзначається надзвичайно низьким рівнем викидів шкід-
ливих речовин (випробування за стандартом EMICODE EC1 Plus), 
так само, як комбінований профіль blaugelb Triotherm+.

Вироби зі штампом EMICODE випробувано на рівень емісії Това-
риством з контролю за емісією шкідливих речовин для підлогових 
покриттів, клеїв та будівельних виробів (GEV) у незалежній аналі-
тичній лабораторії згідно за науково стандартизованим методом 
випробувань. 

Сертифікація за жорсткими екологічними стандартами стає все 
важливішою і в секторі будівництві. Ця галузь ставить собі за 
мету скорочення й підтримування на мінімально можливому рівні 
екологічного сліду. 

Можливість розбирання, відсутність шкідливих речовин та придат-
ність для повторної переробки системи blaugelb Triotherm+ та бага-

тофункціональної стрічки blaugelb TrioSDL750 є запорукою сталості 
та екологічності – важливого аспекту для багатьох забудовників та 
для використання в об’єктах, сертифікованих DGNB.

Завдяки високій ефективності герметизації та ізоляції багатофунк-
ціональна стрічка blaugelb TrioSDL750 допомагає заощаджувати 
енергію та ефективно сприяє сталому розвитку.

Крім того, вона допомагає зберегти сухість шва та запобігти утво-
ренню плісняви. А це, в свою чергу, береже здоров’я мешканців. 

Функціональність, заощадження енергії, охорона довкілля та здо-
ров'я є невід’ємними характеристиками виробів і систем blaugelb.

Екологічність і відсутність шкоди для здоров’я

Адже відповідальність – це не просто слово

Не тільки наша продукція є втіленням відповідального 
підходу, але й сама група Meesenburg бере на себе  

відповідальність.

Уже зараз у багатьох галузях ми виступаємо за мислення 
й діяльність на основі принципу сталого розвитку й  

послідовно втілюємо цей принцип у життя.

 

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

Вироби blaugelb, сертифіковані EMICODE 

Багатофункціональна стрічка blaugelb TrioSDL750

Багатофункціональна стрічка blaugelb TrioSDL600

Ущільнювальна стрічка blaugelb 600 BG 1
Ущільнювальна стрічка blaugelb 300 BG 2
Плівка blaugelb Folie DuoSL1050 Power Plus
Внутрішня плівка blaugelb Folie Innen SL1050 Power Plus
Зовнішня плівка blaugelb Folie Außen SL1050 Power One
Внутрішня плівка blaugelb Folie Basic Innen 
Зовнішня плівка blaugelb Folie Basic Außen
Силіконовий герметик алкоксильного затвердіння blaugelb
blaugelb Hybrid Polymer Power Fix 
Клей blaugelb RC
Монтажна піна для пістолетів blaugelb 1K Premium 
Allseason XXL
Монтажна піна для пістолетів blaugelb 1K XXL
Монтажна піна blaugelb 2K Easysystem 
Монтажна піна для пістолетів blaugelb 1K B2
Профіль blaugelb Triotherm+ 
Ізоляційна плита blaugelb
Ізоляційна плита blaugelb MultiPro
Ізоляційний фундаментний профіль blaugelb EPS
Профіль для термопідвіконня blaugelb
Ізоляційний клин blaugelb EPS
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Компетентно. Чесно. Надійно.

З комбінації двох спеціальних поліуретанових пін з повітронепро-
никною LST-мембраною було виготовлено високоефективну ба-
гатофункціональну стрічку: багатофункціональна стрічка blaugelb 
TrioSDL750 з технологією захисту від проникнення повітря LST захи-
щає від непогоди в майбутньому й забезпечує надійне виконання 
вимог Закону про енергозабезпечення будівель (GEG) для ізоляції 
монтажного шва.

Багатофункціональна стрічка blaugelb TrioSDL750 – це багатошарова 
попередньо стиснена 3-рівнева ущільнювальна стрічка для гермети-
зації й ізоляції монтажного шва лише одним виробом. Її багатошарова 
структура ідеально адаптується до трьох рівнів монтажних і дефор-
маційних швів вікон та дверей. 

Переваги виробу

• Абсолютна повітронепроникність, значення a = 0,00: вимога 
DIN 18542:2020-04 перевиконується 

• Надійне відокремлення внутрішнього клімату приміщення 
від зовнішнього клімату в шві за допомогою LST-мембрани

• Зливостійкість ≥ 750 Па – на 25 % більше захисту, ніж уста-
новлено нормативними вимогами

• Із захисту просочення вологи, випробувано згідно з новим 
стандартом DIN 18542:2020-04 MF 1

• Зона з’єднання залишається сухою – покращені ізоляційні 
властивості

• Підходить для стандарту енергоефективних будинків та 
будинків з нульовим споживанням енергії

• Відповідає принципу «більша щільність усередині, ніж ззовні» 
• Світло-сірий зовнішній бік стрічки ідеально підходить для вико-

ристання на сучасних стінах з фактурного декоративного бетону
• Герметизація широких швів лише однією стрічкою
• Оптимізована довжина рулону забезпечує меншу кількість 

стиків стрічки та відходів 
• Стійкість до вологи й температури
• Проста й швидка обробка за допомогою самоклейкої поверхні
• Висока міцність прилипання самоклейкої поверхні на вікон-

них та дверних профілях*
• Гнучкість – компенсує рухи будівельного елемента

• Монтаж незалежно від погодних умов
• Клас будівельного матеріалу B1 – важкозаймистий  

(згідно з DIN 4102)
• Герметизація швів згідно з GEG, DIN 18355, DIN 4108
• Вироблено відповідно до системи якості згідно з ISO 9001/

EN 29001
• Низький вміст шкідливих речовин, випробувано згідно з 

EMICODE EC1 Plus

Технічні характеристики

Матеріал: спеціальна імпрегнована поліуретанова 
м’яка піна з технологією захисту від 
проникнення повітря та 3-рівневою 
структурою

Клас будівельного матеріалу:
DIN 4102

B1 (важкозаймистий)

Група навантаження:
DIN 18542:2020-04

MF 1 

Зливостійкість:
DIN EN 1027

≥ 750 Па

Коефіцієнт проникності швів:
DIN EN 1026

a = 0,00 м³/[год*м*(даПа)n]

Номінальна теплопровідність:
DIN EN 12667 | DIN 18542:2020-04

ƛD,10 = 0,052 Вт/м*K 

Звукоізоляція швів: до 58 дБ

Стійкість до коливань температури:
DIN 18542:2020-04

від -30 °C до +80 °C

Сумісність із сусідніми будівельними 
матеріалами:
DIN 18542:2020-04

виконує

Світло- та атмосферостійкість:
DIN 18542:2020-04

виконує

Еквівалентна товщина шару повітря 
відносно дифузії водяної пари:

нахил зсередини назовні

Коефіцієнт теплопровідності, габаритна 
ширина вікна 60/70/80 мм:
DIN 4108-3

U = 0,8/0,7/0,6 Вт/(м²*K)

Температура обробки: від +5°C до +30°C

Допуск на розміри:
DIN 7715 T5 P3

виконує

Температура зберігання: при +1 °C до +20 °C

Придатність для зберігання: 12 місяців, за умови зберігання в  
сухому місці в закритій оригінальній тарі, 
у вертикальному положенні

Колір: антрацит (ззовні), сірий (зсередини)

Найменування артикула
Пакуваль-
на одиниця

Номер 
артикула

Багатофункціональна стрічка blaugelb TrioSDL750 54/4–11 мм 5 x 10 м 9083714

Багатофункціональна стрічка blaugelb TrioSDL750 54/6–17 мм 7 x 15 м 9083715

Багатофункціональна стрічка blaugelb TrioSDL750 54/9–24 мм 7 x 10 м 9083716

Багатофункціональна стрічка blaugelb TrioSDL750 64/4–11 мм 4 x 10 м 9083717

Багатофункціональна стрічка blaugelb TrioSDL750 64/6–17 мм 6 x 15 м 9083718

Багатофункціональна стрічка blaugelb TrioSDL750 64/9–24 мм 6 x 10 м 9083719

Багатофункціональна стрічка blaugelb TrioSDL750 74/4–11 мм 4 x 10 м 9083720

Багатофункціональна стрічка blaugelb TrioSDL750 74/6–17 мм 5 x 15 м 9083721

Багатофункціональна стрічка blaugelb TrioSDL750 74/9–24 мм 5 x 10 м 9083722

Багатофункціональна стрічка blaugelb TrioSDL750

*Проведіть відповідні попередні досліди.



НАШІ ПРЕДСТАВНИЦТВА – MEESENBURG ПОБЛИЗУ ВАС

«Meesenburg Ukraine» Ltd

04080 Kyiv

V. Khvoyki Str., 18/14, office 102
Ukraine

Tel: +38 (044) 232 – 0876
Tel: +38 (067) 574 – 8572 

office@meesenburg.ua 





Компетентно. Чесно. Надійно.
З докладною інформацією ви можете ознайомитись на веб-сайті  

www.blaugelb.de
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