
 
 
 

  

СЕНДВІЧ ПАНЕЛЬ   
СТІНОВА IЗ 
УТЕПЛЮВАЧЕМ З 
ПІНОПЛАСТУ, 

ВІДКРИТИЙ ЗАМОК 



 
 Сендвіч панель стінова ППС 
  

Пінополістирол, що знаходиться всередині металевих сендвіч-панелей має декілька переваг: невелика 

вага та  помірна ціна. Сендвіч-панелі з пінополістиролом чудово зарекомендували себе в експлуатації в 

будь-яких погодних умовах. 

 

Ключові характеристики 

  Завдяки двокомпонентному поліуретановому клею високий рівень адгезії утеплювача з 

облицюванням забезпечує довговічність сендвіч панелей. 

 Пінополістирол не пропускає вологу і практично не вбирає її, що виключає появу всередині 

конструкцій грибків або плісняви. Таким чином забезпечується високий ступінь гігієнічності 

приміщень. 

  Завдяки  поєднанню економічності панелей та  гарних теплоізоляційних характеристик панелі 

набули популярності при будівництві сільськогосподарських споруд, складів, ангарів, 

павільйонів. 

 Точний профіль замку  металевих обкладинок забезпечу  щільне  з'єднання та запобігає втраті 

тепла, також ефективно перешкоджає проникненню вологи. 

 



 
 Характеристики 

Стандартні кольори 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Товщина панелі 62 80 100 120 140 150 200 240 

Вага сендвіч панелі  
(кг/м²) 

9,46 9,91 10,41 10,88 11,38 11,63 12,88 13,88 

Термічний опір 
теплопередачі 
(м²K/Вт) 

1,576 2,005 2,481 2,965 3,441 3,679 4,870 5,822 

Утеплювач Пінополістирол, щільність 25 кг/м3 
Повна ширина 1 197 мм 
Корисна ширина 1 180 мм 
Довжина панелі 2 000- 12 000 мм 
Зовнішня обкладка 0,45-0,70 мм 
Внутрішня обкладка 0,45-0,70 мм  
Тип замку відкритий замок термозамок 
Висота профілювання 0,5-1,5 мм в залежності від профілювання 
Теплопровіднвсть 
утеплювача, Вт/(м∙К) 

0,038 

Межа вогнестійкості Е15 

Опис металевих панелей ТПК з відкритим замком з утеплювачем із ППС   

 Металеві панелі ТПК з утеплювачем із пінополістиролу застосовуються для влаштування 

зовнішніх стін, внутрішніх перегородок, і утеплення фасадів  промислових споруд. 

 Зовнішнє полімерне покриття гарантує тривалий захист металу та бездоганний зовнішній 

вигляд будівлі. 

 Обкладинки сендвіч панелей - гладкі або профільовані. 

 Товщина сендвіч-панелей залежить від основних технічних і теплотехнічних вимог до будівлі. 
Тому для використання цього типу сендвіч-панелей враховуються такі критерії, як міцність, 
теплотехнічні характеристики та вогнестійкість. Ці властивості є вирішальними для 
забезпечення довгострокової служби та ефективності.  

RAL 9003 RAL 9006 RAL 1015 RAL 5005 RAL 6005 RAL 8017М RAL 7024М 



 
 

Сфера застосування 

Обкладки 
 

 

  

•        Огороджувальні конструкції навколо виробничого    

обладнання. 

• Сільськогосподарські споруди 

• Складські комплекси 

• Павільйони 

• Ангари 

 

гладкий трапеція 

Зовнішня обкладка 
 

Внутрішня обкладка 
 

гладкий трапеція 

мікрогофра канавка 



 
 Виробництво ТПК 

На сьогодні ТПК є одним з найбільших українських 
виробників сучасних покрівельних  та фасадних матеріалів 

 

 

Персонал: 
250 працівників 
 

Виробничі площі: 
15,000 м2 на 
території  6 га   

ПРОДУКЦІЯ: 
Металеві сендвіч панелі, 
внутрішньо стінові касети, фасадні 
панелі, фасадні касети, 3D касети, 
металочерепиця, профнастил 
несучий, покрівельний, стіновий 

СУЧАСНІ ВИРОБНИЧІ 
ЛІНІЇ ТПК: 
Виробництво 
укомплектовано  
повністю автоматич-
ними виробничими 
лініями.  Лінія мінерало-
ватних сендвіч панелей- 
від італійського вироб-
ника   ROBOR, №1 в 
Європі. Обладнання, що  
гарантує сталу 
геометрію   профілю та 
високу точність 
з’єднувальних замків. 

СИРОВИНА НАЙВИЩОЇ 
ЯКОСТІ: 
Лише сировина   з 
найкращими показни-
ками якості використо-
вується для виробниц-
тва профілей, метало-
черепиці та сендвіч-
панелей ТПК. Прямі 
контракти на постачання 
металу від виробників з 
України, Східної Європи,  
Туреччини, Фінляндії - це 
можливість надавати 
гарантію на метал. 

БЕЗДОГАННИЙ СЕРВІС 
ВІД ТПК: 
 
Наявність стандартних 
кольорів гарантує 
найшвидші строки 
виробництва,  
обумовлені з клієнтом.  
Служба інженерної 
підтримки ТПК   
допоможе в виборі 
найкращого технічного 
рішення відповідно до 
проекту та потреб 
покупця. 


