საღებავის ენერგოდამზოგავი
კერამიკული დანამატი

Thermacels
By: HyTech®

გამოყენებითი სფეროები:
 საცხოვრებელი და რეზიდენციული შენობები
 სამხედრო და სტრატეგიული ობიექტები
 გემთმშნებლობა
 მანქანათმშენებლობა
 მოქნილი ლითონის კონსტრუქციები
 სავენტილაციო მილების დამუშავება
 ნავთობტერმინალების მშენებლობა
 საგზაო მაგისტრალების მშენებლობა

Thermacels – საიზოლაციო კერამიკული დანამატი წარმოადგენს NASA-ს
ტექნოლოგიაზე

https://www.nasa.gov/topics/nasalife/green_paint.html

დამზადებულ პროდუქტს. ის შემუშავებულია მაღალ ტემპერატურებთან
გასამკლავებლად,

რომელთანაც

შეხება

უწევს

კოსმოსურ

ხომალდს

ატმოსფეროში შემოსვლის დროს. NASA-ში ხანგრძლივი კვლევების შდეგად,
კოსმოსური ხომალდის გარსის დასაცავად მაღალი ტემპერატურებისგან
დადგინდა, რომ კერამიკული ფილების გამოყენება ხომალდის გარე
კორპუსზე,

იწვევს

შატლის

გარე

კორპუსიდან

სითბოს

არეკვლას.

კერამიკული იზოლირების ეს ტექნოლოგია გამოქვეყნდა 2003 წელს,
როგორც

ტექნოლოგიების

მიმოცვლი“SpinoffNASA”

https://spinoff.nasa.gov/spinoff2003/index.htm პროგრამის ნაწილი.

Thermacels
კერამიკული დანამატი

წარმოების მაღალი ხარჯები დღემდე ხელს უშლიდა ამ პროდუქტის
წარმატებით წარდგენას საერთაშორისო ბაზრებზე. დღეს HyTech® -ს
გააჩნია შესაძლებლობა საზოგადოებას შესთავაზოს საიზოლაციო
კერამიკული დანამატი, რომელიც სასურველ ობიექტზე დატანის
შემთხვევაში წარმოქმნის კერამიკულ აბჯარს.

Thermacels – რევოლუციური, მაღალტექნოლოგიური და ხანგრძლივი
მოქმედების საიზოლაციო კერამიკული დანამატია, რომელიც საღებავსა და
სხვა საფარებს იზოლაციად გარდაქმნის.
შენობების გათბობისა და გაგრილების დროს ამცირებს და ამით
ინარჩუნებს თქვენი ენერგეტიკული დანახარჯების 15% - 25%-ს.

Thermacels შეღებილ ზედაპირებს თქვენს სახლში თერმულ ბარიერად
გადააქცევს, რომელიც ირეკლავს გამოსხივებულ სითბოს.

Thermacels – რევოლუციური, მაღალტექნოლოგიური და ხანგრძლივი
მოქმედების საიზოლაციო კერამიკული დანამატი, რომელიც საღებავს
თბოიზოლაციად გარდაქმნის, რაც გვაძლევს შესაძლებლობას შევამციროთ
გათბობა-გაგრილებაზე დანახარჯები 15% - 40% მდე.

Thermacels შემუშავებულია , როგორც „შატლის“ კოსმოსური პროგრამის
ნაწილი (NASA) და მოწინავე საერთაშორისო ლაბორატორიებში არის
ტესტირებული.

Thermacels - უპირატესობები
 შეიძლება შეერიოს კედლების, ჭერისა და სახურავის
ნებისმიერი სახის საღებავს;
 მარტივი გამოსაყენებელია და არ ითხოვს სპეციალურ
მოწყობილობებს;
 აფერხებს ობიექტის ზედაპირზე სოკოსა და ობის
წარმოქმნას
 მოქმედებს როგორც აკუსტიკური ბარიერი
 მნიშვნელოვნად აფერხებს კოროზიის წარმოქმნასა და
გავრცელების პროცესებს
 ირეკლავს 95%-დე ინფრაწითელ გამოსხივებას და 85%-დე
ულტრაიისფერ გამოსხივებას;
 იცავს ზედაპირს მღრღნელებისა და მწერებისგან;
 ცვეთამედეგია და მნიშვნელოვნად ახანგრძლივებს
საფარის ექსპლუატაციის ვადას.
 არ არის ტოქსიკური
Thermacels არ არის აალებადი (მისი დნობის ტემპერატურაა 1800 ˚С). არ
არის ტოქსიკური, ეკოლოგიურად სუფთა და ინერტულია. დანამატის
გამოყენებას

დიდი

ეფექტი

აქვს

როგორც

ცხელ

(განსაკუთრებით

ეფექტურია ზღვისპირა რაიონებში), ასევე ცივ კლიმატში. გამოიყენება
როგორც

ინდივიდუალურ,

მშენებლობაში.

ასევე

ადმინისტრაციულ-საწარმოო

რა არის Thermacels?

კომპანიის მიერ შემუშავებული Thermacels ტექნოლოგია წარმოადგენს
თერმოსაიზოლაციო
დაცული.
კერამიკულ
ბარიერი

პროდუქტს,
რომელიც

Thermacels,
პროდუქტს

რომელიც

აშშ-ში

პატენტით

ნანოტექნოლოგიებზე

წარმოადგენს,

მუშაობს,

არის

დამზადებულ

როგორც

სითბური

და მზის მიერ გამოსხივებული ტალღების არეკვლით ხელს

უშლის სითბოს გადაცემას.
Thermacels ხელს უშლის ობისა და კონდენსატის წარმოქმნას გამოყენებით
სფეროებში, ეს ახანგრძლივებს შენობების ექსპლუატაციის ვადას და
კომფორტულ პირობებს ქმნის საცხოვრებელ შენობებში.
“Hytech-GS”-ის პროდუქტები, რომლებიც ჩვენი კლიენტების მიერ იქნა
ტესტირებული და მოწონებული, აბსოლუტურად უსაფრთხოა, ძალიან
მარტივი მოსახმარი და უფრო ეკონომიურია, ვიდრე თბოსაიზოლაციო
ტრადიციული

მეთოდები.

“Hytech-GS”

პროდუქტები

ეკოლოგიურად

სუფთაა და არ არის ტოქსიკური.
Thermacels ® თავიდან აგაცილებთ თქვენს სახლში სითბოს დაკარგვას
ზამთრის პერიოდში

და შენობის გახურებას ზაფხულის პერიოდში. ეს

მნიშვნელოვნად ამცირებს დანახარჯებს გათბობა-გაგრილებაზე მთელი
წლის განმავლობაში.

“Hytech-GS” Thermacels ტესტირებულია სხვადასხვა დაწესებულების მიერ
მსოფლიოს მსოფლიოს მაშტაბით და მისი გამოყენება ხდება თითქმის
ყველა ინდუსტრიაში სადაც საღებავი იხმარება
• Geoscience Laboratories,
• ამერიკული სამეთაურო ცენტრი (კლიმატური

გამოცდების

განყოფილება)
• Pratt & Whitney Aerospace,
• კორეის ეროვნული სამშენებლო ინსტიტუტი,
• ტოკიოს მუნიციპალიტეტი და
• იაპონიის ეროვნული რკინიგზა.
Thermacels ® არაერთხელ იქნა გამოყენებული სხვადასხვა დაწესებულების
მიერ, სხვადასხვა სფეროებში.
ზოგიერთი მათგანია:
• ამერიკის თავდაცვა
• Ford
• Shell
• Hyundai
• ნავთობის ბაზები ახლო აღმოსავლეთში
• ლითონისგან დამზადებული სატვირთო კონტეინერები
• სამაცივრე მეურნეობები
• სასწალო დაწესებულებები
• ფაბრიკები
• მსხვილი საწყობები და ა.შ.

Thermacels – საიზოლაციო დანამატი საღებავებისთვის, ხანგრძლივი
გამოყენების, ეკოლოგიურად სუფთა და არა ტოქსიკური პროდუქტი,
რომელშიც გამოყენებულია საწარმოო, კომერციული და ინდივიდუალური
მშენებლობის უკანასკნელი მაღალტექნოლოგიური მიღწევები (25%-მდე
ენერგიის დაზოგვის მიზნით).

გამოყენების წესები
ოპტიმალური ენორგოეფექტურობის მისაღწევად მიზანშეწონილია ორი
ფენის ობიექტზე დატანა
ფუნჯით:
შესაძლებელია შესაღებად გამოსადეგი ნებისმიერი ფუნჯის
გამოყენება.
ლილვაკით:
ხაოს სიგრძე 0,635 სმ – 3,8 სმ, დამოკიდებულია ზედაპირის
ტექსტურაზე

საფრქვეველით:
მოაშორეთ ფილტრები, საცმის ზომა 0.019 - 0.024

Thermacels - არ მოქმედებს საღებავის ადჰეზიაზე, ფერზე, გამოყენების
ვადასა და სხვა თვისებებზე.

Thermacels-ის თვისებები
მკვრივი კერამიკული აბკი, რომელსაც Thermacels წარმოქმნის, ირეკლავს
და ფანტავს სითბოს, რითაც მინიმუმამდე დაჰყავს მისი დანაკარგები.
კერამიკულ
მიკროსფეროებს
შეუძლია
გამოსხივებული
სითბოს
(დანაკარგების ან დაგროვების) არეკვლა, გარდატეხა და ბლოკირება და
მისი სწრაფი გაბნევა, რითაც ხელს უშლის სითბოს შეღწევას შეღებილ
საფარში (ინფრაწითელი გამოსხივების 95%-დე და ულტრაიისფერ
გამოსხივების 85%-დე უკან, ატმოსფეროში აირეკლება).

Thermacels საიზოლაციო დანამატი ინერტულია და არა აქვს ადჰეზიური
თვისებები. მისი დამატება შესაძლებელია ნებისმიერ საღებავში, რომელიც
შიდა და გარე სამუშაოებისთვის გამოიყენება.
 საფარსა და კომპოზიტში,
 გამხსნელებში,
 ეპოქსიდურ საღებავებში,
 მაღალტემპერატურულ საღებავებში,
 ელასტომერულ საღებავებში,
 მასტიკებსა და მისთანებში.
კერამიკული

მიკროსფეროების

დამატება

უზრუნველყოფს:
 ცეცხლმედეგობის გაუმჯობესებას,
 ულტრაიისფერი გამოსხივებისგან დაცვას,
 მწერებისა და მღრღნელებისგან დაცვას,
 სოკოებისა და ობისგან დაცვას.

ნებისმიერ

მასალაში

Thermacels საშუალებას იძლევა, გაუმჯობესდეს
 უკვე მზა შენობის თბოიზოლაციური თვისებები (15% - 40% მდე);
 აქვს ჰიდროფობული და აკუსტიკური იზოლაციის თვისებები;
 გარემოს ზემოქმედებისადმი მდგრადობა (მისი გამოყენება
განსაკუთრებით ეფექტიანია ზღვისპირა და
სუბტროპიკულ რაიონებში რომლებიც გამოირჩევა მაღალი
ტენიანობით)
 ხელს უშლის კონდენსატის წარმოქმნას;
 გამოირჩევა დაბინძურების მიმართ განსაკუთრებული მდგრადობით
და ცვეთამედეგობით;
 ახანგრძლივებს ლაქ-საღებავიანი საფარების
ექსპლუატაციის ვადას.

Thermacels-ის შესაძლებლობები:
 მაღალი ხანძარსაწინააღმდეგო და ცეცხლდამცავი
მახასიათებლები (დნობის ტემპერატურა – 1800 °С),
 კოროზიის მიმართ მდგრადობა,
 დაცვა მწერებისა და მღრღნელებისგან,
 დაცვა სოკოებისა და ობისგან.
 მასალა ინერტულია და შეიძლება შეერიოს ნებისმიერ საღებავს,
საფარს ან კომპოზიტს.

პროდუქტის თავისებურებები
 “Hytech- GS” Thermacels არის პროდუქტი, რომელიც წარმოებულია
NASA-ს ორიგინალური ტექნოლოგიის გამოყენებით.
 ეს ერთადერთი პროდუქტია თავის ანალოგებს შორის
დაპატენტებული ფორმულით (აშშ-ს პატენტი № 61/359, 492).
 20%-დან 40%-დე ეკონომია დაფარული ზედაპირიდან და პროდუქტის
რაოდენობიდან გამომდინარე.
 ხელს უწყობს შენობაში კომფორტული ზონის შენარჩუნებას
 ჩვენს პროდუქტებს აქვთ LEED-ის და Energy Star-ის სერტიფიკატები.
 მთელი წლის განმავლობაში ზოგავს ენერგიას და ამცირებს თქვენს
ენერგეტიკულ დანახარჯებს.
 არაწვადობის მიხედვით განეკუთვნება A კლასს
 აქვს ხმის დაშლის ფუნქცია ხელს უშლის შნობის შიდა პერიმეტრზე
ეხოს ჩახშობას.
 აფერხებს დატენიანებას, რომელიც დაბინძურებისა და კონდენსატის
წარმოქმნის ძირითად მიზეზს წარმოადგენს და თავიდან იცილებს
ტენის მოხვედრას შიდა პერიმეტრში.
 არ არის ტოქსიკური, წარმოადგენს გარემოსთვის სრულიად
უსაფრთხო პროდუქტს.

Thermacels -ის ტექნიკური მახასიათებლები:
№

მაჩვენებლები

ნორმა
სფერული ფორმის ღრუ კერამიკულ-

1

შემადგენლობა

კომპოზიტური მიკროკაფსულები
(მიკროსფეროები)

2

სიმტკიცის ზღვარი კუმშვაზე

1 მპა

3

პროდუქტის გარეგნული სახე

მშრალი თეთრი ფხვნილი

4

სუნის არსებობა

სუნი არა აქვს

5

ჩატკეპნის სიმკვრივე

408 კგ/მ3

6

მიკროსფეროების ზომები, მკმ

30-დან 100 მკმ-მდე

7

გარდატეხის კოეფიციენტი

1,53

ზედაპირის სხივური

* 0,85-დან 0,93-მდე (დამოკიდებულია

არეკვლის კოეფიციენტი

მატარებელზე / საღებავზე)

8

სითბოგამტარობის კოეფიციენტი
9

არეკვლის გაუთვალისწინებლად

0,1 ვტ/მ*С (0,00036 ვტ/მ*К)

10

დნობის ტემპერატურა

1800˚С

11

საიზოლაციო თვისებები U

ამრეკლავი: 0.05 პასიური: 0.2

12
13
14
15

U და R მნიშვნელობების
გაუმჯობესება
მაქსიმალური სითბური
წინაღობა R
სითბოს დაზოგვა გათბობისას: 1
ფენად/ 2 ფენად
დაზოგვა გაცივებისას: 2
ფენად

50 %-მდე
20
14,8% / 18,2 %
46 %
111 კგ/სმ2

16

დამშლელი დატვირთვა

17

პროდუქტთან მუშაობა

18

ტოქსიკურობა

არ არის ტოქსიკური

19

ხარჯი მ2-ზე

მატარებლის / საღებავის ხარჯის შესაბამისად

20

შერევა

130 გრამი + 1 კგ საღებავი

21

შეფუთვა

Big bag – 450 კგ

არა აქვს სპეციალური მოთხოვნები
(ფხვნილებთან მუშაობა)

გადაწყვეტა, რომელსაც ჩვენ გთავაზობთ – Thermacels
ყველაზე მნიშვნელოვანი თავისებურება, რომელიც “Hytech- GS” Thermacels
სხვა საიზოლაციო პროდუქტებისგან განასხვავებს, მისი

უნივერსალურობაა.
პროდუქტი, პრაქტიკულად, ნებისმიერ საღებავს შეიძლება შეერიოს და
ნებისმიერ

ზედაპირზე

იქნეს

დატანილი,

ასევე,

მისი

გამოყენება

შესაძლებელია იზოლაციის ჩვეულებრივ მეთოდებთან ერთად (საფარი,
ქაფი, ცელულოზა და მისთანები).

