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Переваги роботи з ТПК:



Більше інформації на сайті www.tpk.ua або за телефоном +38 (044) 383 54 00

Рішення для неопалюваних приміщень

Покрівельний профнастил з 
антиконденсатним покриттям 

DRIPSTOP
Економічно вигідне і технологічно просте 

рішення проблеми утворення конденсату 
всередині будівлі з неутепленим дахом.

Утворення конденсату – одна з найпоширеніших проблем будівель, побудованих з використан-
ням тонколистової сталі. Через високу теплоємність металу, він нагрівається і охолоджується 
значно швидше, ніж повітря, тому коли температура і вологість повітря в середині приміщення 
досягає точки роси – утворюється конденсат на внутрішній поверхні неізольованого метале-
вого даху.

DRIPSTOP – це самоклеюча текстильна плівка із синтетичного волокна, яка 
наноситься на внутрішню поверхню профнастилу під час профілювання. 
Можливість нанесення на оцинкований профнастил.  Унікальна 
дрібнопориста структура дозволяє ефективно збирати та 
утримувати, а при підвищенні температури – випаровувати, до 1л/м2 
вологи.

Переваги профнастилу з покриттям DRIPSTOP:
-  Відсутність конденсату та довговічність покрівлі;
-  Стійкість до корозії в агресивному середовище (аміачні випаровування);
-  Стійкість до утворення цвілі, грибка та бактерій;
-  Не горючий матеріал – група горючості «Г1»;
-  Стійкий до механічних пошкоджень (в порівнянні зі звичайними ізоляційними матеріалами);
-  Легко очищується за допомогою води під тиском;
-  Широкий температурний діапазон: від -45 до +80 С

Антиконденсатне покриття може бути нанесено 
на покрівельний профнастил 

від ТП-20 до ТП-60

Як працює DRIPSTOP:

При зниженні температури, вологе 
повітря підіймається вгору

При досягненні точки роси, покриття 
DRIPSTOP збирає та утримує вологу

При підвищенні температури, волога 
випаровується

Вечір Ніч Ранок



Більше інформації на сайті www.tpk.ua або за телефоном +38 (044) 383 54 00

Рішення для опалюваних приміщень

Сендвіч-панелі і профнастил зі 
спеціальним органічним покриттям – 
PURAL FARM і FOOD SAFE
Ефективне рішення для сільськогосподарських 
приміщень та споруд харчової промисловості. 

Спеціально розроблене покриття для стін, стель та покрівель в сільськогосподарських 
спорудах: курники, свинарники, корівники, молочні ферми, складські та логістичні приміщення. 
Захищають від корозії внутрішню поверхню сендвіч-панелей та профнастилу, які використову-
ють в агресивному середовищі. 
Клас стійкості до корозії (всередині) - CPI4.

Спеціально розроблений ламінат для харчової промисловості. Готове рішення для стін та стель 
в холодильних та морозильних камерах, цехів з м'ясопереробки та спорудах молочної промис-
ловості.

Переваги сендвіч-панелей та профнастилу з покриттям PURAL FARM:

Переваги сендвіч-панелей та профнастилу з покриттям FOOD SAFE:

Покриття PURAL FARM

Покриття FOOD SAFE

Сендвіч-панелі ТПК виробляються на 
сучасній автоматизованій лінії  Robor (Італія)

- Стійкість до спеціалізованих миючих засобів;
- Висока стійкість до механічного впливу;
- Не токсичне покриття (може напряму контактувати з продуктами харчування);
- Здатність до самоочищення;
- Антикорозійна стійкість;
- Низька гігроскопічність (не поглинає вологу, застосовується в приміщеннях з високою вологістю);
- Стійкість до утворення цвілі, грибка та бактерій.

- Антикорозійна стійкість в агресивному 
 середовищі (аміачні випаровування);
- Стійкість до хімічного впливу та ультрафіолету;
- Здатність до самоочищення;

- Екологічність; 
- Висока стійкість до механічного впливу  
 (поліуретанове покриття 40 мікрон)



Сендвіч-панелі власного виробництва
з різними видами утеплювача:

Профнастил оцинкований або з полімерним покриттям 
від ТП-8 до ТП-128
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Мінеральна вата Пінополіуретану PUR/PIR Пінополістирол
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