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ТЕХНІЧНА КАРТА
на плити пінополістирольні

виробництва компанії “Євробуд”ТМ



Євробуд 15 Silver
ОПИС:
Плити пінополістирольні самозатухаючі  

«Євробуд 15 Silver» виробляються виключно з 
іноземної сировини на сучасному європейському 
обладнанні. Плити виготовлено методом 
спінювання гранул полістиролу, формування 
у блоки та нарізання на вироби необхідних 
розмірів. Плити пінополістирольні «Євробуд 15 
Silver» призначені для термоізоляції в системах, 
що не створюють  механічних  навантажень на 
утеплювач. Матеріал плит характеризується

 міцністю на стиск при 10%-вій лінійній деформації не менше 50 кПа та має границю міцності при згині 
не менше 70 кПа.

    ат   юонвір   ьситялвотогив   ежом   »revliS  51 дуборвЄ«  тилп  хиньлоритсілопоніп  акморк  анчіБ
фрезерованою (дає  можливість  укладати  плити  за  технологією  «шип-паз»). 

Стандартні  розміри  пінополістирольних  плит:  довжина  100  см,  ширина  50  см,  товщина 
від 1 см до  25  см  з  кроком  1  см.  За  індивідуальним  замовленням можливе  виготовлення  плит  
довжиною  від  100 см  до  300 см,  шириною  від 50 см до 120 см  та  товщиною   від 1 см до 100 см.

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ
Плити пінополістирольні можуть контактувати з цементом, гіпсом, вапном, розчинами солі, 

різного роду ґрунтовими водами, холодними асфальтовими емульсіями та бітумними емульсіями на 
основі води, руберойдом з асфальтовим покриттям, каустичною содою, рідкими добривами, милом 
та ін. речовинами, що не викликають деструкцію пінополістиролу.

ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ:
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            Пінополістирольні плити використовують для звуко- та термоізоляції житлових, громадських і 
промислових будівель, як новозбудованих, так і тих, що перебувають в експлуатації. Основними 
параметрами, що визначають галузь застосування пінополістирольних плит, є здатність витримува
ти механічні навантаження та теплопровідність.
             Плити пінополістирольні «ЄВРОБУД 15 Silver» рекомендуємо застосовувати в системах, що 
не створюють механічного навантаження на утеплювач (витримує міцність на стиск при 10%-ній 
лінійній деформації, не менше 50 кПа, границя міцності при згині, не менше 70 кПа), а саме:
           − улаштування конструкцій зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією згідно з ДСТУ Б В.2.6-
34:2008: класу Б - з опорядженням цеглою; класу Г - з опорядженням прозорими елементами

термоізоляція в зовнішніх та внутрішніх каркасних конструкціях;
термоізоляція у вентильованих та не вентильованих тришарових стінах;
термоізоляція конструкцій внутрішніх стін і перегородок;
нижнє утеплення перекриттів з облицюванням;
термоізоляція легких каркасних перекриттів з облицюванням;
термоізоляція простору між кроквами в похилих дахах;
використовується в мебельній промисловості (упакування) та при виробництві без каркас
них меблів;
використовується в машинобудуванні (утеплення автобусів, залізничних вагонів);
інші звуко- та термоізоляції, в системах, які що не створюють механічних навантажень на 
утеплювач.



Пінополістирол стійкий до дії розчинів лугів (гідроксиду калію, вапна, аміаку), концентрованих 
та розбавлених  кислот (соляної кислоти - 35%, азотної кислоти - 50% сірчаної кислоти - 95%).

Плити пінополістирольні не повинні контактувати з речовинами,  що можуть викликати 
деструкцію полістиролу, такими як:  

• органічні розчинники (ацетон,  бензол, оцтово-етиловий ефір,  скипидар, розчинники фарб);
• спирти;
• насичені вуглеводні та нафтопродукти (бензин, гас, смоли та ін.)
• «холодні» бітумні клеї і мастики, які містять у своєму складі органічні розчинники. 
При контакті з вказаними речовинами пінополістирол може пошкодитись або повністю 

розчинитись.

Плити  пінополістирольні  забороняється  використовувати  для ізоляції  внутрішніх 
приміщень  без  улаштування   захисного  шару,  що  буде  перешкоджати  безпосередньому  контакту 
пінополістиролу  з  повітрям  приміщення. 

Температура поверхонь, що ізолюються, не повинна перевищувати 80 оС.

Пінополістирольні  плити  повинні  бути  захищені  від  прямого  впливу  ультрафіолетового 
випромінювання. 

Плити пінополістирольні, потрібно зберігати та транспортувати способом, що забезпечує 
захист від механічних пошкоджень та інших деструктивних чинників.

Плити  пінополістирольні  стандартних розмірів повинні бути запакованими лише в оригінальну 
упаковку компанії «Євробуд».

ВИКОНАННЯ РОБІТ: 
Для  якісного  виконання  робіт  та  отримання  ма    інавосотсаз  итуб  іннивоп  уткефе  огоньламиск

методи  утеплення, що відповідають чинним в Україні нормативним документам та  якісні  аксесуари  
і супутні матеріали. Роботи повинні виконуватись кваліфікованими працівниками. 

Правильно обирайте марку та товщину утеплювача!

Марку та товщину плит пінополістирольних, що застосовуються для утеплення, необхідно 
обирати з урахуванням вимог чинних в Україні нормативно-правових актів:   ,6002-13-6.2.В НБД
ДБН В.2.6-33-2008, ДСТУ Б В.2.6-34:2008, ДСТУ Б В.2.6-35:2008, ДСТУ Б В.2.6-36:2008 та проектів на 
будівництво чи реконструкцію будівель.

Компанія «Євробуд» постійно вивчає технологію застосування пінополістиролу в Європі, а 
тому рекомендує обирати утеплювач відповідної марки товщиною від 10 см до 20 см, залежно 
від типу, матеріалу, товщини стін та перекриттів, а також функціонального призначення об’єктів, що 
утеплюються (промислові, житлові, холодильні камери тощо…)

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ: 
Продукція виготовлена згідно з ТУ У В.2.7-25.2-33071398-001:2010.
Сертифікат відповідності № UA1.023.0153008-10 від 14.12.2010 р.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 18.12.2009 р. № 05.03.02-

04/82344.
Група горючості Г1. Протокол № 30/1ц-2008.

             Товщина пінопласту має великий вплив на теплоізоляційні властивості системи утеплення, чим 
більша товщина пінопласту, тим вищій опір теплопередачі.

ДСТУ Б В.2.7-8-94, ТУ У В.2.7-25.2-33071398-001:2010



ДЕКЛАРОВАНІ ВЕЛИЧИНИ ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ 
плит  пінополістирольних  «Євробуд  15  Silver», 

висушених  до  постійної  маси  (λ0 =  0,042  Вт/(м∙К))

Опір  теплопередачі  плит,  м2К/Вт,  при  товщині,  мм

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

0,23 0,47 0,71 0,95 1,19 1,42 1,66 1,90 2,14 2,38 2,61 2,85 3,09 3,33 3,57 3,80 4,04 4,28 4,52 4,76

ПОКАЗНИКИ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
плит пінополістирольних «Євробуд 15 Silver»

Теплопровідність у сухому стані при температурі (25±5) оС, Вт/(м∙К), не більше 0,042

Міцність на стиск при 10%-вій лінійній деформації, КПа (МПа), не менше 50 (0,05)

Границя міцності при згині, КПа (МПа), не менше 70 (0,07)

Вологість плит, відвантажуваних споживачеві, %, не більше 12

Водопоглинання за 24 год., %  за об’ємом,  не більше 3

Термін ефективної експлуатації, років, не менше 25

ПЛОЩА ТА КІЛЬКІСТЬ 
плит пінополістирольних «Євробуд 15 Silver»

 в упаковці в залежності від товщини

Плити стандартного розміру 1000 × 500 мм; бічна кромка – фрезерована

Товщина 
плити, см

Об’єм упаковки, 
м3

Площа плит в упаковці 
м2

Кількість плит в упаковці, 
шт.

5 0,287 5,74 12

6 0,287 4,78 10

7 0,267 3,82 8

8 0,267 3,34 7

9 0,258 2,87 6

10 0,287 2,87 6

11 0,262 2,39 5

12 0,287 2,39 5

13 0,248 1,91 4

14 0,267 1,91 4

15 0,286 1,91 4



Плити стандартного розміру 1000 × 500 мм; бічна кромка – рівна

Товщина 
плити, см

Об’єм упаковки, 
м3

Площа плит в упаковці, 
м2

Кількість плит в упаковці, 
шт.

1 0,30 30,00 60

2 0,30 15,00 30

3 0,30 10,00 20

4 0,30 7,50 15

5 0,30 6,00 12

6 0,30 5,00 10

7 0,28 4,00 8

8 0,28 3,50 7

9 0,27 3,00 6

10 0,30 3,00 6

11 0,28 2,50 5

12 0,30 2,50 5

13 0,26 2,00 4

14 0,28 2,00 4

15 0,30 2,00 4

16 0,24 1,50 3

17 0,26 1,50 3

18 0,27 1,50 3

19 0,29 1,50 3

20 0,30 1,50 3

ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА

Компанія  «Євробуд»  гарантує  якість  пінополістирольних  плит  при  дотриманні  умов  
транспортування, зберігання та вказівок щодо застосування.

тел./факс: +38(03249) 4-29-41, 4-76-70, 
тел. моб.: +38(067) 673-32-41, +38(067) 560-60-50 

вул. Промислова, 29,  м. Червоноград, Львівська обл., 80100, 
www.evrobud.com.ua,  www.pinoplast.ua



Євробуд 25 Eko
ОПИС:
Плити пінополістирольні самозатухаючі 

«Євробуд 25 Eko» виробляються виключно з 
іноземної сировини на сучасному європейському 
обладнанні. Плити виготовлено методом 
спінювання гранул полістиролу, формування у 
блоки та нарізання на вироби необхідних розмірів. 
Плити пінополістирольні «Євробуд 25 Eko» 
призначені для термоізоляції в системах, що не 
створюють механічних навантажень на утеплювач.    

Матеріал плит характеризується
 міцністю  на стиск при 10%-вій лінійній деформації не менше 60 кПа та має границю міцності при 
згині не менше 100 кПа.

Бічна кромка пінополістирольних плит «Євробуд  25  Eko»  може  виготовлятись  рівною  та 
фрезерованою (дає можливість укладати плити за технологією «шип-паз»). 

Стандартні  розміри  пінополістирольних  плит:  довжина  100  см,  ширина  50  см,  товщина 
від 1 см до  25  см  з  кроком  1  см.  За  індивідуальним  замовленням можливе  виготовлення  плит  
довжиною  від  100 см  до  300 см,  шириною  від 50 см до 120 см  та  товщиною   від 1 см до 100 см.

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ
Плити пінополістирольні можуть контактувати з цементом, гіпсом, вапном, розчинами солі, 

різного роду ґрунтовими водами, холодними асфальтовими емульсіями та бітумними емульсіями на 
основі води, руберойдом з асфальтовим покриттям, каустичною содою, рідкими добривами, милом 

ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ:
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            Пінополістирольні плити використовують для звуко- та теплозахисту житлових, громадських
і промислових будівель, як новозбудованих, так і тих, що перебувають в експлуатації, а також
промислового устаткування. Основними параметрами, що визначають галузь застосування
пінополістирольних плит, є здатність витримувати механічні навантаження та теплопровідність.

улаштування конструкцій зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією згідно з ДСТУ Б
В.2.6-34:2008: класу А (підкласу А1) - з опорядженням тонкошаровою штукатуркою, класу Б - з
опорядженням цеглою; класу Г - з опорядженням прозорими елементами;
термоізоляція зовнішніх стін з облицюванням сайдингом, дошкою, профнастилом. 
термоізоляція у вентильованих та не вентильованих тришарових стінах;
термоізоляція в зовнішніх та внутрішніх каркасних конструкціях;
термоізоляція конструкцій внутрішніх стін і перегородок;
нижнє утеплення перекриттів з облицюванням;
термоізоляція легких каркасних перекриттів з облицюванням;
термоізоляція простору між кроквами в похилих дахах;
утеплення балконних лоджій;
використовується в мебельній промисловості (упакування) та при виробництві без каркасних меблів;
використовується в машинобудуванні (утеплення автобусів, залізничних вагонів);
інші звуко- та термоізоляції, в системах, які створюють незначні механічні навантаження на утеплювач.

Плити пінополістирольні «Євробуд 25 Eko» рекомендуємо застосовувати в системах, які створю-
ють незначні механічні навантаження на утеплювач, (витримує міцність на стиск при 10%-ній ліній-
ній деформації, не менше 60 кПа, границя міцності при згині, не менше 100 кПа), а саме:



та ін. речовинами, що не викликають деструкцію пінополістиролу.

Пінополістирол стійкий до дії розчинів лугів (гідроксиду калію, вапна, аміаку), концентрованих 
та розбавлених  кислот (соляної кислоти - 35%, азотної кислоти - 50% сірчаної кислоти - 95%).

Плити пінополістирольні не повинні контактувати з речовинами,  що можуть викликати 
деструкцію полістиролу, такими як:  

• органічні розчинники (ацетон,  бензол, оцтово-етиловий ефір,  скипидар, розчинники фарб);
• спирти;
• насичені вуглеводні та нафтопродукти (бензин, гас, смоли та ін.)
• «холодні» бітумні клеї і мастики, які містять у своєму складі органічні розчинники. 
При контакті з вказаними речовинами пінополістирол може пошкодитись або повністю 

розчинитись.

Плити  пінополістирольні  забороняється  використовувати  для ізоляції  внутрішніх 
приміщень  без  улаштування   захисного  шару,  що  буде  перешкоджати  безпосередньому  контакту 
пінополістиролу  з  повітрям  приміщення. 

Температура поверхонь, що ізолюються, не повинна перевищувати 80 оС.

Пінополістирольні  плити  повинні  бути  захищені  від  прямого  впливу  ультрафіолетового 
випромінювання. 

Плити пінополістирольні, потрібно зберігати та транспортувати способом, що забезпечує 
захист від механічних пошкоджень та інших деструктивних чинників.

Плити  пінополістирольні  стандартних розмірів повинні бути запакованими лише в оригінальну 
упаковку компанії «Євробуд».

ВИКОНАННЯ РОБІТ: 
Для  якісного  виконання  робіт  та  отримання  максимального  ефекту  повинні  бути  застосовані   

методи  утеплення, що відповідають чинним в Україні нормативним документам та  якісні  аксесуари  
і супутні матеріали. Роботи повинні виконуватись кваліфікованими працівниками. 

Правильно обирайте марку та товщину утеплювача!
Марку та товщину плит пінополістирольних, що застосовуються для утеплення, необхідно 

обирати з урахуванням   вимог  чинних  в   Україні  нормативно-правових  актів:    ,6002-13-6.2.В НБД
ДБН В.2.6-33-2008,   ДСТУ Б В.2.6-34:2008,    ДСТУ Б В.2.6-35:2008,   ДСТУ Б В.2.6-36:2008  та  проектів   на  
будівництво   чи   реконструкцію   будівель.

Компанія «Євробуд» постійно вивчає технологію застосування пінополістиролу в Європі, а тому 
рекомендує обирати утеплювач відповідної марки товщиною від 10 см до 20 см, залежно від типу, 
матеріалу, товщини стін та перекриттів, а також функціонального призначення об’єктів, що утеплю-
ються (промислові, житлові, холодильні камери тощо…)

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ: 
Продукція виготовлена згідно з ТУ У В.2.7-25.2-33071398-001:2010.
Сертифікат відповідності № UA1.023.0153008-10 від 14.12.2010 р.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 18.12.2009 р. № 05.03.02-

04/82344.
Група горючості Г1. Протокол № 30/1ц-2008.

             Товщина пінопласту має великий вплив на теплоізоляційні властивості системи утеплення, чим 
більша товщина пінопласту, тим вищій опір теплопередачі.

ДСТУ Б В.2.7-8-94, ТУ У В.2.7-25.2-33071398-001:2010



ПОКАЗНИКИ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
плит пінополістирольних «Євробуд 25 Eko»

Теплопровідність у сухому стані при температурі (25±5)оС, Вт/(м•К),   не більше 0,041

Міцність на стиск при 10%-вій лінійній деформації, КПа (МПа), не менше 60 (0,06)

Границя міцності при згині, КПа (МПа), не менше 100 (0,10)

Вологість плит, відвантажуваних споживачеві, %, не більше 12

Водопоглинання за 24 год., %,  по об’єму не більше 3

Термін ефективної експлуатації, років, не менше 25

ДЕКЛАРОВАНІ ВЕЛИЧИНИ ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ 
плит  пінополістирольних  «Євробуд  25  Eko», 

висушених  до  постійної  маси  (λ0 =  0,041 Вт/(м∙К))

Опір  теплопередачі  плит,  м2К/Вт,  при  товщині,  мм

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

0,24 0,48 0,73 0,97 1,21 1,46 1,70 1,95 2,19 2,43 2,68 2,92 3,17 3,41 3,65 3,90 4,14 4,39 4,63 4,87

ПЛОЩА ТА КІЛЬКІСТЬ 
плит пінополістирольних«Євробуд  25  Eko»

 в упаковці в залежності від товщини

Плити стандартного розміру 1000 × 500 мм; бічна кромка – фрезерована

Товщина 
плити, см

Об’єм упаковки, 
м3

Площа плит в упаковці 
м2

Кількість плит в упаковці, 
шт.

5 0,287 5,74 12

6 0,287 4,78 10

7 0,267 3,82 8

8 0,267 3,34 7

9 0,258 2,87 6

10 0,287 2,87 6

11 0,262 2,39 5

12 0,287 2,39 5

13 0,248 1,91 4

14 0,267 1,91 4

15 0,286 1,91 4



Плити стандартного розміру 1000 × 500 мм; бічна кромка – рівна

Товщина 
плити, см

Об’єм упаковки, 
м3

Площа плит в упаковці, 
м2

Кількість плит в упаковці, 
шт.

1 0,30 30,00 60

2 0,30 15,00 30

3 0,30 10,00 20

4 0,30 7,50 15

5 0,30 6,00 12

6 0,30 5,00 10

7 0,28 4,00 8

8 0,28 3,50 7

9 0,27 3,00 6

10 0,30 3,00 6

11 0,28 2,50 5

12 0,30 2,50 5

13 0,26 2,00 4

14 0,28 2,00 4

15 0,30 2,00 4

16 0,24 1,50 3

17 0,26 1,50 3

18 0,27 1,50 3

19 0,29 1,50 3

20 0,30 1,50 3

ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА

Компанія  «Євробуд»  гарантує  якість  пінополістирольних  плит  при  дотриманні  умов  
транспортування, зберігання та вказівок щодо застосування.

тел./факс: +38(03249) 4-29-41, 4-76-70, 
тел. моб.: +38(067) 673-32-41, +38(067) 560-60-50 

вул. Промислова, 29,  м. Червоноград, Львівська обл., 80100, 
www.evrobud.com.ua,  www.pinoplast.ua



Євробуд 25 Silver
ОПИС:

   ічюахутазомас іньлоритсілопоніп итилП
«Євробуд 25 Silver» виробляються виключно з 
іноземної сировини на сучасному європейському 
обладнанні. Плити виготовлено методом 
спінювання гранул полістиролу, формування у 
блоки та нарізання на вироби необхідних розмірів. 
Плити пінополістирольні «Євробуд 25 Silver» 
призначені для термоізоляції в системах, що не 
створюють механічних навантажень на утеплювач. 

Матеріал плит характеризується міцністю на стиск при 10%-вій лінійній 
деформації не менше 70 кПа та має границю міцності при згині не менше 120 кПа.

Бічна кромка пінополістирольних плит «Євробуд 25 Silver»  може  виготовлятись  рівною  
та фрезерованою (дає можливість укладати плити за технологією «шип-паз»). 

Стандартні  розміри  пінополістирольних  плит:  довжина  100  см,  ширина  50  см,  товщина 
від 1 см до  25  см  з  кроком  1  см.  За  індивідуальним  замовленням можливе  виготовлення  плит  
довжиною  від  100 см  до  300 см,  шириною  від 50 см до 120 см  та  товщиною   від 1 см до 100 см.

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ
Плити пінополістирольні можуть контактувати з цементом, гіпсом, вапном, розчинами солі, 

різного роду ґрунтовими водами, холодними асфальтовими емульсіями та бітумними емульсіями на 

ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ:
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            Пінополістирольні плити використовують для звуко- та теплозахисту житлових, громадських
і промислових будівель, як новозбудованих, так і тих, що перебувають в експлуатації, а також
промислового устаткування. Основними параметрами, що визначають галузь застосування
пінополістирольних плит, є здатність витримувати механічні навантаження та теплопровідність.

Плити пінополістирольні «Євробуд 25 Silver» рекомендуємо застосовувати в системах, які створю-
ють незначні механічні навантаження на утеплювач (витримує міцність на стиск при 10%-ній лінійній 
деформації, не менше 70 кПа, границя міцності при згині, не менше 120 кПа), а саме:

                улаштування конструкцій зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією згідно з ДСТУ Б
В.2.6-34:2008: класу А (підкласу А1) - з опорядженням тонкошаровою штукатуркою, класу Б - з
опорядженням цеглою; класу Г - з опорядженням прозорими елементами;

термоізоляція зовнішніх стін з облицюванням сайдингом, дошкою, профнастилом. 
термоізоляція у вентильованих та не вентильованих тришарових стінах;
термоізоляція в зовнішніх та внутрішніх каркасних конструкціях;
термоізоляція конструкцій внутрішніх стін і перегородок;
нижнє утеплення перекриттів з облицюванням;
термоізоляція легких каркасних перекриттів з облицюванням;
термоізоляція простору між кроквами в похилих дахах;
утеплення балконних лоджій;
використовується в мебельній промисловості (упакування) та при виробництві без каркас-
них меблів;
використовується в машинобудуванні (утеплення автобусів, залізничних вагонів);
інші звуко- та термоізоляції, в системах, які створюють незначні механічні навантаження на 
утеплювач.



основі води, руберойдом з асфальтовим покриттям, каустичною содою, рідкими добривами, милом 
та ін. речовинами, що не викликають деструкцію пінополістиролу.

Пінополістирол стійкий до дії розчинів лугів (гідроксиду калію, вапна, аміаку), концентрованих 
та розбавлених  кислот (соляної кислоти - 35%, азотної кислоти - 50% сірчаної кислоти - 95%).

Плити пінополістирольні не повинні контактувати з речовинами,  що можуть викликати 
деструкцію полістиролу, такими як:  

• органічні розчинники (ацетон,  бензол, оцтово-етиловий ефір,  скипидар, розчинники фарб);
• спирти;
• насичені вуглеводні та нафтопродукти (бензин, гас, смоли та ін.)
• «холодні» бітумні клеї і мастики, які містять у своєму складі органічні розчинники. 
При контакті з вказаними речовинами пінополістирол може пошкодитись або повністю 

розчинитись.

Плити  пінополістирольні  забороняється  використовувати  для ізоляції  внутрішніх 
приміщень  без  улаштування   захисного  шару,  що  буде  перешкоджати  безпосередньому  контакту 
пінополістиролу  з  повітрям  приміщення. 

Температура поверхонь, що ізолюються, не повинна перевищувати 80 оС.

Пінополістирольні  плити  повинні  бути  захищені  від  прямого  впливу  ультрафіолетового 
випромінювання. 

Плити пінополістирольні, потрібно зберігати та транспортувати способом, що забезпечує 
захист від механічних пошкоджень та інших деструктивних чинників.

Плити  пінополістирольні  стандартних розмірів повинні бути запакованими лише в оригінальну 
упаковку компанії «Євробуд».

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Для  якісного  виконання  робіт  та  отримання  максимального  ефекту  повинні  бути  застосовані   

методи  утеплення, що відповідають чинним в Україні нормативним документам та  якісні  аксесуари  
і супутні матеріали. Роботи повинні виконуватись кваліфікованими працівниками. 

Правильно обирайте марку та товщину утеплювача!
Марку та товщину плит пінополістирольних, що застосовуються для утеплення, необхідно 

обирати з урахуванням вимог чинних в Україні нормативно-правових актів: ДБН В.2.6-31-2006, ДБН 
В.2.6-33-2008,  ДСТУ Б В.2.6-34:2008,   ДСТУ Б В.2.6-35:2008,   ДСТУ Б В.2.6-36:2008  та  проектів  на  
будівництво  чи  реконструкцію будівель.

Компанія «Євробуд» постійно вивчає технологію застосування пінополістиролу в Європі, а тому 
рекомендує обирати утеплювач відповідної марки товщиною від 10 см до 20 см, залежно від типу, 
матеріалу, товщини стін та перекриттів, а також функціонального призначення об’єктів, що утеплю-
ються (промислові, житлові, холодильні камери тощо…)

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ: 
Продукція виготовлена згідно з ТУ У В.2.7-25.2-33071398-001:2010.
Сертифікат відповідності № UA1.023.0153008-10 від 14.12.2010 р.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 18.12.2009 р. № 05.03.02-

04/82344.
Група горючості Г1. Протокол № 30/1ц-2008.

             Товщина пінопласту має великий вплив на теплоізоляційні властивості системи утеплення, чим 
більша товщина пінопласту, тим вищій опір теплопередачі.

ДСТУ Б В.2.7-8-94, ТУ У В.2.7-25.2-33071398-001:2010



ПОКАЗНИКИ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
плит пінополістирольних «Євробуд 25 Silver»

Теплопровідність у сухому стані при температурі (25±5)оС, Вт/(м•К),   не більше 0,0405

Міцність на стиск при 10%-вій лінійній деформації, КПа (МПа), не менше 70 (0,07)

Границя міцності при згині, КПа (МПа), не менше 120 (0,12)

Вологість плит, відвантажуваних споживачеві, %, не більше 12

Водопоглинання за 24 год., %,  по об’єму не більше 2,5

Термін ефективної експлуатації, років, не менше 25

ДЕКЛАРОВАНІ ВЕЛИЧИНИ ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ 
плит  пінополістирольних  «Євробуд  25  Silver», 

висушених  до  постійної  маси  (λ0 =  0,0405 Вт/(м∙К))

Опір  теплопередачі  плит,  м2К/Вт,  при  товщині,  мм

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

0,24 0,49 0,74 0,98 1,23 1,48 1,72 1,97 2,22 2,46 2,71 2,96 3,20 3,45 3,70 3,95 4,19 4,44 4,69 4,93

ПЛОЩА ТА КІЛЬКІСТЬ 
плит пінополістирольних«Євробуд  25  Silver»

 в упаковці в залежності від товщини

Плити стандартного розміру 1000 × 500 мм; бічна кромка – фрезерована

Товщина 
плити, см

Об’єм упаковки, 
м3

Площа плит в упаковці 
м2

Кількість плит в упаковці, 
шт.

5 0,287 5,74 12

6 0,287 4,78 10

7 0,267 3,82 8

8 0,267 3,34 7

9 0,258 2,87 6

10 0,287 2,87 6

11 0,262 2,39 5

12 0,287 2,39 5

13 0,248 1,91 4

14 0,267 1,91 4

15 0,286 1,91 4



Плити стандартного розміру 1000 × 500 мм; бічна кромка – рівна

Товщина 
плити, см

Об’єм упаковки, 
м3

Площа плит в упаковці, 
м2

Кількість плит в упаковці, 
шт.

1 0,30 30,00 60

2 0,30 15,00 30

3 0,30 10,00 20

4 0,30 7,50 15

5 0,30 6,00 12

6 0,30 5,00 10

7 0,28 4,00 8

8 0,28 3,50 7

9 0,27 3,00 6

10 0,30 3,00 6

11 0,28 2,50 5

12 0,30 2,50 5

13 0,26 2,00 4

14 0,28 2,00 4

15 0,30 2,00 4

16 0,24 1,50 3

17 0,26 1,50 3

18 0,27 1,50 3

19 0,29 1,50 3

20 0,30 1,50 3

ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА

Компанія  «Євробуд»  гарантує  якість  пінополістирольних  плит  при  дотриманні  умов  
транспортування, зберігання та вказівок щодо застосування.

тел./факс: +38(03249) 4-29-41, 4-76-70, 
тел. моб.: +38(067) 673-32-41, +38(067) 560-60-50 

вул. Промислова, 29,  м. Червоноград, Львівська обл., 80100, 
www.evrobud.com.ua,  www.pinoplast.ua



Євробуд 25 Gold
ОПИС:
Плити пінополістирольні самозатухаючі 

«Євробуд 25 Gold» виробляються виключно з 
іноземної сировини на сучасному європейському 
обладнанні. Плити виготовлено методом 
спінювання гранул полістиролу, формування у 
блоки та нарізання на вироби необхідних розмірів. 
Плити пінополістирольні «Євробуд 25 Gold» 
призначені для термоізоляції в системах, що не 
створюють механічних навантажень на утеплювач. 

Матеріал плит характеризується міцністю на стиск при 10%-вій лінійній 
деформації не менше 80 кПа та має границю міцності при згині не менше 140 кПа.

Бічна кромка пінополістирольних плит «Євробуд 25 Gold»  може  виготовлятись  рівною  
та  фрезерованою (дає можливість укладати плити за технологією «шип-паз»). 

Стандартні  розміри  пінополістирольних  плит:  довжина  100  см,  ширина  50  см,  товщина 
від 1 см до  25  см  з  кроком  1  см.  За  індивідуальним  замовленням можливе  виготовлення  плит  
довжиною  від  100 см  до  300 см,  шириною  від 50 см до 120 см  та  товщиною   від 1 см до 100 см.

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ
Плити пінополістирольні можуть контактувати з цементом, гіпсом, вапном, розчинами солі, 

різного роду ґрунтовими водами, холодними асфальтовими емульсіями та бітумними емульсіями на 
основі води, руберойдом з асфальтовим покриттям, каустичною содою, рідкими добривами, милом 
та ін. речовинами, що не викликають деструкцію пінополістиролу.

ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ:

−
−
−
−

−

 

−
 

−
−
−
−

−
−

 

            Пінополістирольні плити використовують для звуко- та теплозахисту житлових, громадських
і промислових будівель, як новозбудованих, так і тих, що перебувають в експлуатації, а також
промислового устаткування. Основними параметрами, що визначають галузь застосування
пінополістирольних плит, є здатність витримувати механічні навантаження та теплопровідність.

термоізоляція зовнішніх стін з облицюванням сайдингом, дошкою, профнастилом. 
термоізоляція у вентильованих та не вентильованих тришарових стінах;
термоізоляція в зовнішніх та внутрішніх каркасних конструкціях;
термоізоляція конструкцій внутрішніх стін і перегородок;
нижнє утеплення перекриттів з облицюванням;
термоізоляція легких каркасних перекриттів з облицюванням;
термоізоляція простору між кроквами в похилих дахах;
утеплення балконних лоджій;
використовується в мебельній промисловості (упакування) та при виробництві без каркасних 
меблів;
використовується в машинобудуванні (утеплення автобусів, залізничних вагонів);
інші звуко- та термоізоляції, в системах, які створюють незначні механічні навантаження на 
утеплювач.

            Плити пінополістирольні «Євробуд 25 Gold» рекомендуємо застосовувати в системах, які 
створюють незначні механічні навантаження на утеплювач, (витримує міцність на стиск при 10%-ній 
лінійній деформації, не менше 80 кПа, границя міцності при згині, не менше 140 кПа), а саме:
                 улаштування конструкцій зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією згідно з ДСТУ Б
В.2.6-34:2008: класу А (підкласу А1) - з опорядженням тонкошаровою штукатуркою, класу Б - з
опорядженням цеглою; класу Г - з опорядженням прозорими елементами;

Пінополістирол стійкий до дії розчинів лугів (гідроксиду калію, вапна, аміаку), концентрованих 
та розбавлених  кислот (соляної кислоти - 35%, азотної кислоти - 50% сірчаної кислоти - 95%).

Плити пінополістирольні не повинні контактувати з речовинами,  що можуть викликати 
деструкцію полістиролу, такими як:  

• органічні розчинники (ацетон,  бензол, оцтово-етиловий ефір,  скипидар, розчинники фарб);
• спирти;
• насичені вуглеводні та нафтопродукти (бензин, гас, смоли та ін.)
• «холодні» бітумні клеї і мастики, які містять у своєму складі органічні розчинники. 
При контакті з вказаними речовинами пінополістирол може пошкодитись або повністю 

розчинитись.

Плити  пінополістирольні  забороняється  використовувати  для ізоляції  внутрішніх 
приміщень  без  улаштування   захисного  шару,  що  буде  перешкоджати  безпосередньому  контакту 
пінополістиролу  з  повітрям  приміщення. 

Температура поверхонь, що ізолюються, не повинна перевищувати 80 оС.

Пінополістирольні  плити  повинні  бути  захищені  від  прямого  впливу  ультрафіолетового 
випромінювання. 

Плити пінополістирольні, потрібно зберігати та транспортувати способом, що забезпечує 
захист від механічних пошкоджень та інших деструктивних чинників.

Плити  пінополістирольні  стандартних розмірів повинні бути запакованими лише в оригінальну 
упаковку компанії «Євробуд».

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Для  якісного  виконання  робіт  та  отримання  максимального  ефекту  повинні  бути  застосовані   

методи  утеплення, що відповідають чинним в Україні нормативним документам та  якісні  аксесуари  
і супутні матеріали. Роботи повинні виконуватись кваліфікованими працівниками. 

Правильно обирайте марку та товщину утеплювача!
Марку та товщину плит пінополістирольних, що застосовуються для утеплення, необхідно 

обирати з урахуванням вимог чинних в Україні нормативно-правових актів:                    ,6002-13-6.2.В НБД
ДБН В.2.6-33-2008,  ДСТУ Б В.2.6-34:2008,   ДСТУ Б В.2.6-35:2008,   ДСТУ Б В.2.6-36:2008  та  проектів  на  
будівництво  чи  реконструкцію будівель.

Компанія «Євробуд» постійно вивчає технологію застосування пінополістиролу в Європі, а тому 
рекомендує обирати утеплювач відповідної марки товщиною від 10 см до 20 см, залежно від типу, 
матеріалу, товщини стін та перекриттів, а також функціонального призначення об’єктів, що утеплю-
ються (промислові, житлові, холодильні камери тощо…)

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ: 
Продукція виготовлена згідно з ТУ У В.2.7-25.2-33071398-001:2010.
Сертифікат відповідності № UA1.023.0153008-10 від 14.12.2010 р.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 18.12.2009 р. № 05.03.02-

04/82344.
Група горючості Г1. Протокол № 30/1ц-2008.

             Товщина пінопласту має великий вплив на теплоізоляційні властивості системи утеплення, чим 
більша товщина пінопласту, тим вищій опір теплопередачі.



Пінополістирол стійкий до дії розчинів лугів (гідроксиду калію, вапна, аміаку), концентрованих 
та розбавлених  кислот (соляної кислоти - 35%, азотної кислоти - 50% сірчаної кислоти - 95%).

Плити пінополістирольні не повинні контактувати з речовинами,  що можуть викликати 
деструкцію полістиролу, такими як:  

• органічні розчинники (ацетон,  бензол, оцтово-етиловий ефір,  скипидар, розчинники фарб);
• спирти;
• насичені вуглеводні та нафтопродукти (бензин, гас, смоли та ін.)
• «холодні» бітумні клеї і мастики, які містять у своєму складі органічні розчинники. 
При контакті з вказаними речовинами пінополістирол може пошкодитись або повністю 

розчинитись.

Плити  пінополістирольні  забороняється  використовувати  для ізоляції  внутрішніх 
приміщень  без  улаштування   захисного  шару,  що  буде  перешкоджати  безпосередньому  контакту 
пінополістиролу  з  повітрям  приміщення. 

Температура поверхонь, що ізолюються, не повинна перевищувати 80 оС.

Пінополістирольні  плити  повинні  бути  захищені  від  прямого  впливу  ультрафіолетового 
випромінювання. 

Плити пінополістирольні, потрібно зберігати та транспортувати способом, що забезпечує 
захист від механічних пошкоджень та інших деструктивних чинників.

Плити  пінополістирольні  стандартних розмірів повинні бути запакованими лише в оригінальну 
упаковку компанії «Євробуд».

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Для  якісного  виконання  робіт  та  отримання  максимального  ефекту  повинні  бути  застосовані   

методи  утеплення, що відповідають чинним в Україні нормативним документам та  якісні  аксесуари  
і супутні матеріали. Роботи повинні виконуватись кваліфікованими працівниками. 

Правильно обирайте марку та товщину утеплювача!
Марку та товщину плит пінополістирольних, що застосовуються для утеплення, необхідно 

обирати з урахуванням вимог чинних в Україні нормативно-правових актів:                    ,6002-13-6.2.В НБД
ДБН В.2.6-33-2008,  ДСТУ Б В.2.6-34:2008,   ДСТУ Б В.2.6-35:2008,   ДСТУ Б В.2.6-36:2008  та  проектів  на  
будівництво  чи  реконструкцію будівель.

Компанія «Євробуд» постійно вивчає технологію застосування пінополістиролу в Європі, а тому 
рекомендує обирати утеплювач відповідної марки товщиною від 10 см до 20 см, залежно від типу, 
матеріалу, товщини стін та перекриттів, а також функціонального призначення об’єктів, що утеплю-
ються (промислові, житлові, холодильні камери тощо…)

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ: 
Продукція виготовлена згідно з ТУ У В.2.7-25.2-33071398-001:2010.
Сертифікат відповідності № UA1.023.0153008-10 від 14.12.2010 р.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 18.12.2009 р. № 05.03.02-

04/82344.
Група горючості Г1. Протокол № 30/1ц-2008.

             Товщина пінопласту має великий вплив на теплоізоляційні властивості системи утеплення, чим 
більша товщина пінопласту, тим вищій опір теплопередачі.

ДСТУ Б В.2.7-8-94, ТУ У В.2.7-25.2-33071398-001:2010



ПОКАЗНИКИ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
плит пінополістирольних «Євробуд 25 Gold»

Теплопровідність у сухому стані при температурі (25±5)оС, Вт/(м•К),   не більше 0,04

Міцність на стиск при 10%-вій лінійній деформації, КПа (МПа), не менше 80 (0,08)

Границя міцності при згині, КПа (МПа), не менше 140 (0,14)

Вологість плит, відвантажуваних споживачеві, %, не більше 12

Водопоглинання за 24 год., %,  по об’єму не більше 2,5

Термін ефективної експлуатації, років, не менше 25

ДЕКЛАРОВАНІ ВЕЛИЧИНИ ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ 
плит  пінополістирольних  «Євробуд  25  Gold», 

висушених  до  постійної  маси  (λ0 =  0,04 Вт/(м∙К))

Опір  теплопередачі  плит,  м2К/Вт,  при  товщині,  мм

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

ПЛОЩА ТА КІЛЬКІСТЬ 
плит пінополістирольних«Євробуд  25  Gold»

 в упаковці в залежності від товщини

Плити стандартного розміру 1000 × 500 мм; бічна кромка – фрезерована

Товщина 
плити, см

Об’єм упаковки, 
м3

Площа плит в упаковці 
м2

Кількість плит в упаковці, 
шт.

5 0,287 5,74 12

6 0,287 4,78 10

7 0,267 3,82 8

8 0,267 3,34 7

9 0,258 2,87 6

10 0,287 2,87 6

11 0,262 2,39 5

12 0,287 2,39 5

13 0,248 1,91 4

14 0,267 1,91 4

15 0,286 1,91 4



ПОКАЗНИКИ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
плит пінополістирольних «Євробуд 25 Gold»

Теплопровідність у сухому стані при температурі (25±5)оС, Вт/(м•К),   не більше 0,04

Міцність на стиск при 10%-вій лінійній деформації, КПа (МПа), не менше 80 (0,08)

Границя міцності при згині, КПа (МПа), не менше 140 (0,14)

Вологість плит, відвантажуваних споживачеві, %, не більше 12

Водопоглинання за 24 год., %,  по об’єму не більше 2,5

Термін ефективної експлуатації, років, не менше 25

ДЕКЛАРОВАНІ ВЕЛИЧИНИ ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ 
плит  пінополістирольних  «Євробуд  25  Gold», 

висушених  до  постійної  маси  (λ0 =  0,04 Вт/(м∙К))

Опір  теплопередачі  плит,  м2К/Вт,  при  товщині,  мм

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

ПЛОЩА ТА КІЛЬКІСТЬ 
плит пінополістирольних«Євробуд  25  Gold»

 в упаковці в залежності від товщини

Плити стандартного розміру 1000 × 500 мм; бічна кромка – фрезерована

Товщина 
плити, см

Об’єм упаковки, 
м3

Площа плит в упаковці 
м2

Кількість плит в упаковці, 
шт.

5 0,287 5,74 12

6 0,287 4,78 10

7 0,267 3,82 8

8 0,267 3,34 7

9 0,258 2,87 6

10 0,287 2,87 6

11 0,262 2,39 5

12 0,287 2,39 5

13 0,248 1,91 4

14 0,267 1,91 4

15 0,286 1,91 4

Плити стандартного розміру 1000 × 500 мм; бічна кромка – рівна

Товщина 
плити, см

Об’єм упаковки, 
м3

Площа плит в упаковці, 
м2

Кількість плит в упаковці, 
шт.

1 0,30 30,00 60

2 0,30 15,00 30

3 0,30 10,00 20

4 0,30 7,50 15

5 0,30 6,00 12

6 0,30 5,00 10

7 0,28 4,00 8

8 0,28 3,50 7

9 0,27 3,00 6

10 0,30 3,00 6

11 0,28 2,50 5

12 0,30 2,50 5

13 0,26 2,00 4

14 0,28 2,00 4

15 0,30 2,00 4

16 0,24 1,50 3

17 0,26 1,50 3

18 0,27 1,50 3

19 0,29 1,50 3

20 0,30 1,50 3

ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА

Компанія  «Євробуд»  гарантує  якість  пінополістирольних  плит  при  дотриманні  умов  
транспортування, зберігання та вказівок щодо застосування.

тел./факс: +38(03249) 4-29-41, 4-76-70, 
тел. моб.: +38(067) 673-32-41, +38(067) 560-60-50 

вул. Промислова, 29,  м. Червоноград, Львівська обл., 80100, 
www.evrobud.com.ua,  www.pinoplast.ua



Євробуд 25 Platinum
ОПИС:

   ічюахутазомас  іньлоритсілопоніп  итилП
  з  ончюлкив  ясьтюялборив  »munitalP 52 дуборвЄ«

іноземної сировини  на  сучасному європейському  
обладнанні.  Плити виготовлено методом 
спінювання гранул полістиролу, формування у 
блоки  та  нарізання  на   вироби  необхідних  розмірів. 
Плити пінополістирольні «Євробуд 25 Platinum»  
призначені для термоізоляції в  системах, що  
створюють  незначні механічні  навантаження на 

утеплювач. Матеріал плит характеризується міцністю на стиск при 10%-вій лінійній 
деформації не менше 90 кПа та має границю міцності при згині не менше 160 кПа.

 Бічна кромка пінополістирольних плит «Євробуд 25 Platinum»  може  виготовлятись  рівною  та 
фрезерованою (дає можливість укладати плити за технологією «шип-паз»). 

Стандартні  розміри  пінополістирольних  плит:  довжина  100  см,  ширина  50  см,  товщина 
від 1 см до  25  см  з  кроком  1  см.  За  індивідуальним  замовленням можливе  виготовлення  плит  
довжиною  від  100 см  до  300 см,  шириною  від 50 см до 120 см  та  товщиною   від 1 см до 100 см.

ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ:
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            Пінополістирольні плити використовують для звуко- та термоізоляції житлових, громадських і 
промислових будівель, як новозбудованих, так і тих, що перебувають в експлуатації. Основними 
параметрами, що визначають галузь застосування пінополістирольних плит, є здатність витримува-
ти механічні навантаження та теплопровідність.         

            Плити пінополістирольні «Євробуд 25 Platinum» рекомендуємо застосовувати в системах, 
які створюють незначні механічні навантаження на утеплювач (витримує міцність на стиск при 
10%-ній лінійній деформації, не менше 90 кПа, границя міцності при згині, не менше 160 кПа), а саме:

улаштування конструкцій зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією згідно з ДСТУ Б В.2.6-
34:2008: класу Б - з опорядженням цеглою; класу Г - з опорядженням прозорими елементами
термоізоляція зовнішніх стін з облицюванням сайдингом, дошкою, профнастилом. 
термоізоляція у вентильованих та не вентильованих тришарових стінах;
термоізоляція в зовнішніх та внутрішніх каркасних конструкціях;
термоізоляція конструкцій внутрішніх стін і перегородок;
нижнє утеплення перекриттів з облицюванням;
термоізоляція легких каркасних перекриттів з облицюванням;
термоізоляція простору між кроквами в похилих дахах;
утеплення балконних лоджій;
використовується в мебельній промисловості (упакування) та при виробництві без каркас-
них меблів;
використовується в машинобудуванні (утеплення автобусів, залізничних вагонів);
інші звуко- та термоізоляції, в системах, які створюють незначні механічні навантаження на 
утеплювач.



Євробуд 25 Platinum
ОПИС:

   ічюахутазомас  іньлоритсілопоніп  итилП
  з  ончюлкив  ясьтюялборив  »munitalP 52 дуборвЄ«

іноземної сировини  на  сучасному європейському  
обладнанні.  Плити виготовлено методом 
спінювання гранул полістиролу, формування у 
блоки  та  нарізання  на   вироби  необхідних  розмірів. 
Плити пінополістирольні «Євробуд 25 Platinum»  
призначені для термоізоляції в  системах, що  
створюють  незначні механічні  навантаження на 

утеплювач. Матеріал плит характеризується міцністю на стиск при 10%-вій лінійній 
деформації не менше 90 кПа та має границю міцності при згині не менше 160 кПа.

 Бічна кромка пінополістирольних плит «Євробуд 25 Platinum»  може  виготовлятись  рівною  та 
фрезерованою (дає можливість укладати плити за технологією «шип-паз»). 

Стандартні  розміри  пінополістирольних  плит:  довжина  100  см,  ширина  50  см,  товщина 
від 1 см до  25  см  з  кроком  1  см.  За  індивідуальним  замовленням можливе  виготовлення  плит  
довжиною  від  100 см  до  300 см,  шириною  від 50 см до 120 см  та  товщиною   від 1 см до 100 см.

ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ:
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            Пінополістирольні плити використовують для звуко- та термоізоляції житлових, громадських і 
промислових будівель, як новозбудованих, так і тих, що перебувають в експлуатації. Основними 
параметрами, що визначають галузь застосування пінополістирольних плит, є здатність витримува-
ти механічні навантаження та теплопровідність.         

            Плити пінополістирольні «Євробуд 25 Platinum» рекомендуємо застосовувати в системах, 
які створюють незначні механічні навантаження на утеплювач (витримує міцність на стиск при 
10%-ній лінійній деформації, не менше 90 кПа, границя міцності при згині, не менше 160 кПа), а саме:

улаштування конструкцій зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією згідно з ДСТУ Б В.2.6-
34:2008: класу Б - з опорядженням цеглою; класу Г - з опорядженням прозорими елементами
термоізоляція зовнішніх стін з облицюванням сайдингом, дошкою, профнастилом. 
термоізоляція у вентильованих та не вентильованих тришарових стінах;
термоізоляція в зовнішніх та внутрішніх каркасних конструкціях;
термоізоляція конструкцій внутрішніх стін і перегородок;
нижнє утеплення перекриттів з облицюванням;
термоізоляція легких каркасних перекриттів з облицюванням;
термоізоляція простору між кроквами в похилих дахах;
утеплення балконних лоджій;
використовується в мебельній промисловості (упакування) та при виробництві без каркас-
них меблів;
використовується в машинобудуванні (утеплення автобусів, залізничних вагонів);
інші звуко- та термоізоляції, в системах, які створюють незначні механічні навантаження на 
утеплювач.

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ
Плити пінополістирольні можуть контактувати з цементом, гіпсом, вапном, розчинами солі, 

різного роду ґрунтовими водами, холодними асфальтовими емульсіями та бітумними емульсіями на 
основі води, руберойдом з асфальтовим покриттям, каустичною содою, рідкими добривами, милом 
та ін. речовинами, що не викликають деструкцію пінополістиролу.

Пінополістирол стійкий до дії розчинів лугів (гідроксиду калію, вапна, аміаку), концентрованих 
та розбавлених  кислот (соляної кислоти - 35%, азотної кислоти - 50% сірчаної кислоти - 95%).

Плити пінополістирольні не повинні контактувати з речовинами,  що можуть викликати 
деструкцію полістиролу, такими як:  

• органічні розчинники (ацетон,  бензол, оцтово-етиловий ефір,  скипидар, розчинники фарб);
• спирти;
• насичені вуглеводні та нафтопродукти (бензин, гас, смоли та ін.)
• «холодні» бітумні клеї і мастики, які містять у своєму складі органічні розчинники. 
При контакті з вказаними речовинами пінополістирол може пошкодитись або повністю 

розчинитись.
Плити  пінополістирольні  забороняється  використовувати  для ізоляції  внутрішніх 

приміщень  без  улаштування   захисного  шару,  що  буде  перешкоджати  безпосередньому  контакту 
пінополістиролу  з  повітрям  приміщення. 

Температура поверхонь, що ізолюються, не повинна перевищувати 80 оС.
Пінополістирольні  плити  повинні  бути  захищені  від  прямого  впливу  ультрафіолетового 

випромінювання. 

Плити пінополістирольні, потрібно зберігати та транспортувати способом, що забезпечує 
захист від механічних пошкоджень та інших деструктивних чинників.

Плити  пінополістирольні  стандартних розмірів повинні бути запакованими лише в оригінальну 
упаковку компанії «Євробуд».

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Для  якісного  виконання  робіт  та  отримання  ма    інавосотсаз  итуб  іннивоп  уткефе  огоньламиск

методи  утеплення, що відповідають чинним в Україні нормативним документам та  якісні  аксесуари  
і супутні матеріали. Роботи повинні виконуватись кваліфікованими працівниками. 

Правильно обирайте марку та товщину утеплювача!
Марку та товщину плит пінополістирольних, що застосовуються для утеплення, необхідно 

обирати з урахуванням вимог чинних в Україні нормативно-правових актів: ДБН В.2.6-31-2006, ДБН 
В.2.6-33-2008,  ДСТУ Б В.2.6-34:2008,   ДСТУ Б В.2.6-35:2008,   ДСТУ Б В.2.6-36:2008  та  проектів  на  
будівництво  чи  реконструкцію будівель.

Компанія «Євробуд» постійно вивчає технологію застосування пінополістиролу в Європі, а тому 
рекомендує обирати утеплювач відповідної марки товщиною від 10 см до 20 см, залежно від типу, 
матеріалу, товщини стін та перекриттів, а також функціонального призначення об’єктів, що утеплю-
ються (промислові, житлові, холодильні камери тощо…)

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ: 
Продукція виготовлена згідно з ТУ У В.2.7-25.2-33071398-001:2010.
Сертифікат відповідності № UA1.023.0153008-10 від 14.12.2010 р.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 18.12.2009 р. № 05.03.02-

04/82344.
Група горючості Г1. Протокол № 30/1ц-2008.

             Товщина пінопласту має великий вплив на теплоізоляційні властивості системи утеплення, чим 
більша товщина пінопласту, тим вищій опір теплопередачі.

ДСТУ Б В.2.7-8-94, ТУ У В.2.7-25.2-33071398-001:2010



ПОКАЗНИКИ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
плит пінополістирольних «Євробуд 25 Platinum»

Теплопровідність у сухому стані при температурі (25±5)оС, Вт/(м•К),   не більше 0,0395

Міцність на стиск при 10%-вій лінійній деформації, КПа (МПа), не менше 90 (0,09)

Границя міцності при згині, КПа (МПа), не менше 160 (0,16)

Вологість плит, відвантажуваних споживачеві, %, не більше 12

Водопоглинання за 24 год., %,  по об’єму не більше 2,5

Термін ефективної експлуатації, років, не менше 25

ДЕКЛАРОВАНІ ВЕЛИЧИНИ ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ 
плит  пінополістирольних  «Євробуд  25  Platinum», 
висушених  до  постійної  маси  (λ0 =  0,0395 Вт/(м∙К))

Опір  теплопередачі  плит,  м2К/Вт,  при  товщині,  мм

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

0,25 0,50 0,75 1,01 1,26 1,51 1,77 2,02 2,27 2,53 2,78 3,03 3,29 3,54 3,79 4,05 4,30 4,55 4,81 5,06

ПЛОЩА ТА КІЛЬКІСТЬ 
плит пінополістирольних«Євробуд  25  Platinum»

в упаковці в залежності від товщини

Плити стандартного розміру 1000 × 500 мм; бічна кромка – фрезерована

Товщина 
плити, см

Об’єм упаковки, 
м3

Площа плит в упаковці 
м2

Кількість плит в упаковці, 
шт.

5 0,287 5,74 12

6 0,287 4,78 10

7 0,267 3,82 8

8 0,267 3,34 7

9 0,258 2,87 6

10 0,287 2,87 6

11 0,262 2,39 5

12 0,287 2,39 5

13 0,248 1,91 4

14 0,267 1,91 4

15 0,286 1,91 4



ПОКАЗНИКИ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
плит пінополістирольних «Євробуд 25 Platinum»

Теплопровідність у сухому стані при температурі (25±5)оС, Вт/(м•К),   не більше 0,0395

Міцність на стиск при 10%-вій лінійній деформації, КПа (МПа), не менше 90 (0,09)

Границя міцності при згині, КПа (МПа), не менше 160 (0,16)

Вологість плит, відвантажуваних споживачеві, %, не більше 12

Водопоглинання за 24 год., %,  по об’єму не більше 2,5

Термін ефективної експлуатації, років, не менше 25

ДЕКЛАРОВАНІ ВЕЛИЧИНИ ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ 
плит  пінополістирольних  «Євробуд  25  Platinum», 
висушених  до  постійної  маси  (λ0 =  0,0395 Вт/(м∙К))

Опір  теплопередачі  плит,  м2К/Вт,  при  товщині,  мм

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

0,25 0,50 0,75 1,01 1,26 1,51 1,77 2,02 2,27 2,53 2,78 3,03 3,29 3,54 3,79 4,05 4,30 4,55 4,81 5,06

ПЛОЩА ТА КІЛЬКІСТЬ 
плит пінополістирольних«Євробуд  25  Platinum»

в упаковці в залежності від товщини

Плити стандартного розміру 1000 × 500 мм; бічна кромка – фрезерована

Товщина 
плити, см

Об’єм упаковки, 
м3

Площа плит в упаковці 
м2

Кількість плит в упаковці, 
шт.

5 0,287 5,74 12

6 0,287 4,78 10

7 0,267 3,82 8

8 0,267 3,34 7

9 0,258 2,87 6

10 0,287 2,87 6

11 0,262 2,39 5

12 0,287 2,39 5

13 0,248 1,91 4

14 0,267 1,91 4

15 0,286 1,91 4

Плити стандартного розміру 1000 × 500 мм; бічна кромка – рівна

Товщина 
плити, см

Об’єм упаковки, 
м3

Площа плит в упаковці, 
м2

Кількість плит в упаковці, 
шт.

1 0,30 30,00 60

2 0,30 15,00 30

3 0,30 10,00 20

4 0,30 7,50 15

5 0,30 6,00 12

6 0,30 5,00 10

7 0,28 4,00 8

8 0,28 3,50 7

9 0,27 3,00 6

10 0,30 3,00 6

11 0,28 2,50 5

12 0,30 2,50 5

13 0,26 2,00 4

14 0,28 2,00 4

15 0,30 2,00 4

16 0,24 1,50 3

17 0,26 1,50 3

18 0,27 1,50 3

19 0,29 1,50 3

20 0,30 1,50 3

ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА

Компанія  «Євробуд»  гарантує  якість  пінополістирольних  плит  при  дотриманні  умов  
транспортування, зберігання та вказівок щодо застосування.

тел./факс: +38(03249) 4-29-41, 4-76-70, 
тел. моб.: +38(067) 673-32-41, +38(067) 560-60-50 

вул. Промислова, 29,  м. Червоноград, Львівська обл., 80100, 
www.evrobud.com.ua,  www.pinoplast.ua



Добрий пінопласт ПСБ-С-25
ОПИС:
Плити пінополістирольні самозатухаючі 

«Добрий пінопласт ПСБ-С-25»  виробляються  
виключно  з  іноземної сировини  на  сучасному 
європейському  обладнанні.  Плити виготовлено 
методом спінювання гранул полістиролу, 
формування у блоки та нарізання на вироби 
необхідних розмірів. Плити пінополістирольні 
«Добрий  пінопласт ПСБ-С-25»  призначені   для   
термоізоляції    в    системах, де створюються 

середні механічні навантаження на утеплювач. Матеріал плит характеризується міцністю
на стиск при 10%-вій лінійній деформації не менше 100 кПа  та має границю міцності при згині не 
менше 180 кПа.

Бічна кромка пінополістирольних плит «ПСБ-С-25»  може  виготовлятись  рівною  та 
фрезерованою (дає можливість укладати плити за технологією «шип-паз»). 

Стандартні  розміри  пінополістирольних  плит:  довжина  100  см,  ширина  50  см,  товщина 
від 1 см до  25  см  з  кроком  1  см.  За  індивідуальним  замовленням можливе  виготовлення  плит  
довжиною  від  100 см  до  300 см,  шириною  від 50 см до 120 см  та  товщиною   від 1 см до 100 см.

ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ:
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            Пінополістирольні плити використовують для звуко- та термоізоляції житлових, громадських і 
промислових будівель, як новозбудованих, так і тих, що перебувають в експлуатації. Основними 
параметрами, що визначають галузь застосування пінополістирольних плит, є здатність витримува-
ти механічні навантаження та теплопровідність.
             Плити пінополістирольні «Добрий пінопласт ПСБ-С-25» рекомендуємо застосовувати в 
системах, де створюються середні механічні навантаження на утеплювач, може використовуватись у 
всіх типах та системах утеплення фасадів (витримує міцність на стиск при 10%-ній лінійній деформа-
ції, не менше 100 кПа, границя міцності при згині, не менше 180 кПа), а саме:

термоізоляція зовнішніх стін з облицюванням сайдингом, дошкою, профнастилом.
термоізоляція стін в зовнішніх комплексних системах утеплення, які називають також безшовними 
системами утеплення;
використовуються для виготовлення сандвіч-панелей;
термоізоляція в зовнішніх та внутрішніх каркасних конструкціях;
термоізоляція порожнин у вентильованих та не вентильованих тришарових стінах;
утеплення віконних відкосів і дверних приполок;
утеплення балконних лоджій;
термоізоляція конструкцій внутрішніх стін і перегородок;
нижнє утеплення перекриттів з облицюванням;
термоізоляція підлог між брусами;
термоізоляція легких каркасних перекриттів з облицюванням;
термоізоляція простору між кроквами в похилих дахах;
утеплення вентильованих плоских дахів;
всі інші види утеплення де на утеплювач здійснюються середні механічні навантаження.

                улаштування конструкцій зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією згідно з ДСТУ Б В.2.6-
34:2008: класу А - з опорядженням штукатуркою, класу Б - з опорядженням цеглою; класу Г - з
опорядженням прозорими елементами;



УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ
Плити пінополістирольні можуть контактувати з цементом, гіпсом, вапном, розчинами  солі, 

різного  роду  ґрунтовими  водами,  холодними  асфальтовими  емульсіями  та  бітумними  емульсіями 
на основі води,  руберойдом  з  асфальтовим  покриттям,  каустичною  содою,  рідкими  добривами, 
милом та ін. речовинами, що не викликають деструкцію пінополістиролу.

Пінополістирол стійкий до дії розчинів лугів (гідроксиду калію, вапна, аміаку), концентрованих 
та розбавлених  кислот (соляної кислоти - 35%, азотної кислоти - 50% сірчаної кислоти - 95%).

Плити пінополістирольні не повинні контактувати з речовинами,  що можуть викликати 
деструкцію полістиролу, такими як:  

• органічні розчинники (ацетон,  бензол, оцтово-етиловий ефір,  скипидар, розчинники фарб);
• спирти;
• насичені вуглеводні та нафтопродукти (бензин, гас, смоли та ін.)
• «холодні» бітумні клеї і мастики, які містять у своєму складі органічні розчинники. 
При контакті з вказаними речовинами пінополістирол може пошкодитись або повністю 

розчинитись.
Плити  пінополістирольні  забороняється  використовувати  для ізоляції  внутрішніх 

приміщень  без  улаштування   захисного  шару,  що  буде  перешкоджати  безпосередньому  контакту 
пінополістиролу  з  повітрям  приміщення. 

Температура поверхонь, що ізолюються, не повинна перевищувати 80 оС.
Пінополістирольні  плити  повинні  бути  захищені  від  прямого  впливу  ультрафіолетового 

випромінювання. 

Плити пінополістирольні, потрібно зберігати та транспортувати способом, що забезпечує 
захист від механічних пошкоджень та інших деструктивних чинників.

Плити  пінополістирольні  стандартних розмірів повинні бути запакованими лише в оригінальну 
упаковку компанії «Євробуд».

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Для  якісного  виконання  робіт  та  отримання  максимального  ефекту  повинні  бути  застосовані   

методи  утеплення, що відповідають чинним в Україні нормативним документам та  якісні  аксесуари  
і супутні матеріали. Роботи повинні виконуватись кваліфікованими працівниками.  

Правильно обирайте марку та товщину утеплювача!
Марку  та  товщину плит пінополістирольних, що застосовуються для утеплення, необхідно 

обирати з урахуванням вимог чинних в Україні нормативно-правових актів:                  ,6002-13-6.2.В НБД
ДБН В.2.6-33-2008,  ДСТУ Б В.2.6-34:2008,   ДСТУ Б В.2.6-35:2008,   ДСТУ Б В.2.6-36:2008  та  проектів  на  
будівництво  чи  реконструкцію будівель.

Компанія «Євробуд» постійно вивчає технологію застосування пінополістиролу в  Європі,  а  
тому  рекомендує  обирати  утеплювач  відповідної марки товщиною від  10 см до  20 см,  залежно  
від  типу,  матеріалу,  товщини  стін   та  перекриттів,   а   також  функціонального призначення об’єктів, 
що утеплюються (промислові, житлові, холодильні камери тощо…)

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ: 
Продукція виготовлена згідно з ТУ У В.2.7-25.2-33071398-001:2010.
Сертифікат відповідності № UA1.023.0153008-10 від 14.12.2010 р.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 18.12.2009 р. № 05.03.02-

04/82344.
Група горючості Г1. Протокол № 30/1ц-2008.

             Товщина пінопласту має великий вплив на теплоізоляційні властивості системи утеплення, чим 
більша товщина пінопласту, тим вищій опір теплопередачі.

ДСТУ Б В.2.7-8-94, ТУ У В.2.7-25.2-33071398-001:2010



ПОКАЗНИКИ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
плит пінополістирольних «Добрий пінопласт ПСБ-С-25»

Теплопровідність у сухому стані при температурі (25±5)оС, Вт/(м•К),   не більше 0,039

Міцність на стиск при 10%-вій лінійній деформації, КПа (МПа), не менше 100 (0,10)

Границя міцності при згині, КПа (МПа), не менше 180 (0,18)

Вологість плит, відвантажуваних споживачеві, %, не більше 12

Водопоглинання за 24 год., %,  по об’єму не більше 2,0

Термін ефективної експлуатації, років, не менше 25

ДЕКЛАРОВАНІ ВЕЛИЧИНИ ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ 
плит  пінополістирольних  «Добрий пінопласт ПСБ-С-25», 

висушених  до  постійної  маси  (λ0 =  0,039 Вт/(м∙К))

Опір  теплопередачі  плит,  м2К/Вт,  при  товщині,  мм

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

0,25 0,51 0,76 1,02 1,28 1,53 1,79 2,05 2,30 2,56 2,82 3,07 3,33 3,58 3,84 4,10 4,35 4,61 4,87 5,128

ПЛОЩА ТА КІЛЬКІСТЬ 
плит пінополістирольних«Добрий пінопласт ПСБ-С-25»

в упаковці в залежності від товщини

Плити стандартного розміру 1000 × 500 мм; бічна кромка – фрезерована

Товщина 
плити, см

Об’єм упаковки, 
м3

Площа плит в упаковці 
м2

Кількість плит в упаковці, 
шт.

5 0,287 5,74 12

6 0,287 4,78 10

7 0,267 3,82 8

8 0,267 3,34 7

9 0,258 2,87 6

10 0,287 2,87 6

11 0,262 2,39 5

12 0,287 2,39 5

13 0,248 1,91 4

14 0,267 1,91 4

15 0,286 1,91 4



Плити стандартного розміру 1000 × 500 мм; бічна кромка – рівна

Товщина 
плити, см

Об’єм упаковки, 
м3

Площа плит в упаковці, 
м2

Кількість плит в упаковці, 
шт.

1 0,30 30,00 60

2 0,30 15,00 30

3 0,30 10,00 20

4 0,30 7,50 15

5 0,30 6,00 12

6 0,30 5,00 10

7 0,28 4,00 8

8 0,28 3,50 7

9 0,27 3,00 6

10 0,30 3,00 6

11 0,28 2,50 5

12 0,30 2,50 5

13 0,26 2,00 4

14 0,28 2,00 4

15 0,30 2,00 4

16 0,24 1,50 3

17 0,26 1,50 3

18 0,27 1,50 3

19 0,29 1,50 3

20 0,30 1,50 3

ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА

Компанія  «Євробуд»  гарантує  якість  пінополістирольних  плит  при  дотриманні  умов  
транспортування, зберігання та вказівок щодо застосування.

тел./факс: +38(03249) 4-29-41, 4-76-70, 
тел. моб.: +38(067) 673-32-41, +38(067) 560-60-50 

вул. Промислова, 29,  м. Червоноград, Львівська обл., 80100, 
www.evrobud.com.ua,  www.pinoplast.ua



Bau Gut
  іжерем  інїаркУ  в  їошьлібйан  яннелвомаз  аН
  .р 1102  янтвож з  »ртнеціпЕ«  вітекрамрепіг  хиньлевідуб
  іньлоритсілопоніп  итилп  єялборив  »дуборвЄ« яінапмоК

під  ТМ Bau Gut. 
  їощивйан  тсалпоніп  йинелборзор  оньлаіцепС

якості  під  ТМ  Bau Gut  можна  придбати виключно в 
мережі будівельних гіпермаркетів «Епіцентр».

ОПИС:
Плити пінополістирольні самозатухаючі «Bau Gut»

виробляються  виключно  з  іноземної сировини  на  сучасному європейському  обладнанні.  Плити 
виготовлено методом спінювання гранул полістиролу, формування у блоки та нарізання на вироби 
необхідних розмірів. Плити пінополістирольні «Bau Gut» призначені для термоізоляції в системах, 
де створюються середні механічні навантаження на утеплювач. Матеріал плит характеризується 
міцністю на стиск при 10%-вій лінійній деформації не менше 100 кПа  та має границю міцності при 
згині не менше 180 кПа.

Бічна  кромка  пінополістирольних  плит  «Bau Gut»   може   виготовлятись  рівною  та 
фрезерованою (дає можливість укладати плити за технологією «шип-паз»). 

Стандартні  розміри  пінополістирольних  плит:  довжина  100  см,  ширина  50  см,  товщина 
від 1 см до  25  см  з  кроком  1  см.  За  індивідуальним  замовленням можливе  виготовлення  плит  
довжиною  від  100 см  до  300 см,  шириною  від 50 см до 120 см  та  товщиною   від 1 см до 100 см.

ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ:
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            Пінополістирольні плити використовують для звуко- та термоізоляції житлових, громадських і 
промислових будівель, як новозбудованих, так і тих, що перебувають в експлуатації. Основними 
параметрами, що визначають галузь застосування пінополістирольних плит, є здатність витримува-
ти механічні навантаження та теплопровідність.

термоізоляція зовнішніх стін з облицюванням сайдингом, дошкою, профнастилом.
термоізоляція стін в зовнішніх комплексних системах утеплення, які називають також 
безшовними системами утеплення;
використовуються для виготовлення сандвіч-панелей;
термоізоляція в зовнішніх та внутрішніх каркасних конструкціях;
термоізоляція порожнин у вентильованих та не вентильованих тришарових стінах;
утеплення віконних відкосів і дверних приполок;
утеплення балконних лоджій;
термоізоляція конструкцій внутрішніх стін і перегородок;
нижнє утеплення перекриттів з облицюванням;
термоізоляція підлог між брусами;
термоізоляція легких каркасних перекриттів з облицюванням;
термоізоляція простору між кроквами в похилих дахах;
утеплення вентильованих плоских дахів;
всі інші види утеплення де на утеплювач здійснюються середні механічні навантаження.

                улаштування конструкцій зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією згідно з ДСТУ Б В.2.6-
34:2008: класу А - з опорядженням штукатуркою, класу Б - з опорядженням цеглою; класу Г - з
опорядженням прозорими елементами;

             Плити пінополістирольні «Bau Gut 25»  рекомендуємо застосовувати в системах, де створю-
ються середні механічні навантаження на утеплювач, може використовуватись у всіх типах та 
системах утеплення фасадів (витримує міцність на стиск при 10%-ній лінійній деформації, не менше 
100 кПа, границя міцності при згині, не менше 180 кПа), а саме:



УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ
Плити пінополістирольні можуть контактувати з цементом, гіпсом, вапном, розчинами солі, 

різного роду ґрунтовими водами, холодними асфальтовими емульсіями та бітумними емульсіями на 
основі води, руберойдом з асфальтовим покриттям, каустичною содою, рідкими добривами, милом 
та ін. речовинами, що не викликають деструкцію пінополістиролу.

Пінополістирол стійкий до дії розчинів лугів (гідроксиду калію, вапна, аміаку), концентрованих 
та розбавлених  кислот (соляної кислоти - 35%, азотної кислоти - 50% сірчаної кислоти - 95%).

Плити пінополістирольні не повинні контактувати з речовинами,  що можуть викликати 
деструкцію полістиролу, такими як:  

• органічні розчинники (ацетон,  бензол, оцтово-етиловий ефір,  скипидар, розчинники фарб);
• спирти;
• насичені вуглеводні та нафтопродукти (бензин, гас, смоли та ін.)
• «холодні» бітумні клеї і мастики, які містять у своєму складі органічні розчинники. 
При контакті з вказаними речовинами пінополістирол може пошкодитись або повністю 

розчинитись.
Плити  пінополістирольні  забороняється  використовувати  для ізоляції  внутрішніх 

приміщень  без  улаштування   захисного  шару,  що  буде  перешкоджати  безпосередньому  контакту 
пінополістиролу  з  повітрям  приміщення. 

Температура поверхонь, що ізолюються, не повинна перевищувати 80 оС.
Пінополістирольні  плити  повинні  бути  захищені  від  прямого  впливу  ультрафіолетового 

випромінювання. 

Плити пінополістирольні, потрібно зберігати та транспортувати способом, що забезпечує 
захист від механічних пошкоджень та інших деструктивних чинників.

Плити  пінополістирольні  стандартних розмірів повинні бути запакованими лише в оригінальну 
упаковку компанії «Євробуд».

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Для  якісного  виконання  робіт  та  отримання  максимального  ефекту  повинні  бути  застосовані   

методи  утеплення, що відповідають чинним в Україні нормативним документам та  якісні  аксесуари  
і супутні матеріали. Роботи повинні виконуватись кваліфікованими працівниками. 

Правильно обирайте марку та товщину утеплювача!

Марку  та  товщину плит пінополістирольних, що застосовуються для утеплення, необхідно 
обирати з урахуванням вимог чинних в Україні нормативно-правових актів:                  ,6002-13-6.2.В НБД
ДБН В.2.6-33-2008,  ДСТУ Б В.2.6-34:2008,   ДСТУ Б В.2.6-35:2008,   ДСТУ Б В.2.6-36:2008  та  проектів  на  
будівництво  чи  реконструкцію будівель.

Компанія «Євробуд» постійно вивчає технологію застосування пінополістиролу в  Європі,  а  
тому  рекомендує  обирати  утеплювач  відповідної марки товщиною від  10 см до  20 см,  залежно  
від  типу,  матеріалу,  товщини  стін   та  перекриттів,   а   також  функціонального призначення об’єктів, 
що утеплюються (промислові, житлові, холодильні камери тощо…)

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ: 
Продукція виготовлена згідно з ТУ У В.2.7-25.2-33071398-001:2010.
Сертифікат відповідності № UA1.023.0153008-10 від 14.12.2010 р.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 18.12.2009 р. № 05.03.02-

04/82344.
Група горючості Г1. Протокол № 30/1ц-2008.

             Товщина пінопласту має великий вплив на теплоізоляційні властивості системи утеплення, чим 
більша товщина пінопласту, тим вищій опір теплопередачі.

ДСТУ Б В.2.7-8-94, ТУ У В.2.7-25.2-33071398-001:2010



ПОКАЗНИКИ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
плит пінополістирольних «Bau Gut»

Теплопровідність у сухому стані при температурі (25±5)оС, Вт/(м•К),   не більше 0,039

Міцність на стиск при 10%-вій лінійній деформації, КПа (МПа), не менше 100 (0,10)

Границя міцності при згині, КПа (МПа), не менше 180 (0,18)

Вологість плит, відвантажуваних споживачеві, %, не більше 12

Водопоглинання за 24 год., %,  по об’єму не більше 2,0

Термін ефективної експлуатації, років, не менше 25

ДЕКЛАРОВАНІ ВЕЛИЧИНИ ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ 
плит  пінополістирольних  «Bau Gut», 

висушених  до  постійної  маси  (λ0 =  0,039 Вт/(м∙К))

Опір  теплопередачі  плит,  м2К/Вт,  при  товщині,  мм

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

0,25 0,51 0,76 1,02 1,28 1,53 1,79 2,05 2,30 2,56 2,82 3,07 3,33 3,58 3,84 4,10 4,35 4,61 4,87 5,128

ПЛОЩА ТА КІЛЬКІСТЬ 
плит пінополістирольних «Bau Gut»

в упаковці в залежності від товщини

Плити стандартного розміру 1000 × 500 мм; бічна кромка – фрезерована

Товщина 
плити, см

Об’єм упаковки, 
м3

Площа плит в упаковці 
м2

Кількість плит в упаковці, 
шт.

5 0,287 5,74 12

6 0,287 4,78 10

7 0,267 3,82 8

8 0,267 3,34 7

9 0,258 2,87 6

10 0,287 2,87 6

11 0,262 2,39 5

12 0,287 2,39 5

13 0,248 1,91 4

14 0,267 1,91 4

15 0,286 1,91 4



ПОКАЗНИКИ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
плит пінополістирольних «Bau Gut»

Теплопровідність у сухому стані при температурі (25±5)оС, Вт/(м•К),   не більше 0,039

Міцність на стиск при 10%-вій лінійній деформації, КПа (МПа), не менше 100 (0,10)

Границя міцності при згині, КПа (МПа), не менше 180 (0,18)

Вологість плит, відвантажуваних споживачеві, %, не більше 12

Водопоглинання за 24 год., %,  по об’єму не більше 2,0

Термін ефективної експлуатації, років, не менше 25

ДЕКЛАРОВАНІ ВЕЛИЧИНИ ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ 
плит  пінополістирольних  «Bau Gut», 

висушених  до  постійної  маси  (λ0 =  0,039 Вт/(м∙К))

Опір  теплопередачі  плит,  м2К/Вт,  при  товщині,  мм

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

0,25 0,51 0,76 1,02 1,28 1,53 1,79 2,05 2,30 2,56 2,82 3,07 3,33 3,58 3,84 4,10 4,35 4,61 4,87 5,128

ПЛОЩА ТА КІЛЬКІСТЬ 
плит пінополістирольних «Bau Gut»

в упаковці в залежності від товщини

Плити стандартного розміру 1000 × 500 мм; бічна кромка – фрезерована

Товщина 
плити, см

Об’єм упаковки, 
м3

Площа плит в упаковці 
м2

Кількість плит в упаковці, 
шт.

5 0,287 5,74 12

6 0,287 4,78 10

7 0,267 3,82 8

8 0,267 3,34 7

9 0,258 2,87 6

10 0,287 2,87 6

11 0,262 2,39 5

12 0,287 2,39 5

13 0,248 1,91 4

14 0,267 1,91 4

15 0,286 1,91 4

Плити стандартного розміру 1000 × 500 мм; бічна кромка – рівна

Товщина 
плити, см

Об’єм упаковки, 
м3

Площа плит в упаковці, 
м2

Кількість плит в упаковці, 
шт.

1 0,30 30,00 60

2 0,30 15,00 30

3 0,30 10,00 20

4 0,30 7,50 15

5 0,30 6,00 12

6 0,30 5,00 10

7 0,28 4,00 8

8 0,28 3,50 7

9 0,27 3,00 6

10 0,30 3,00 6

11 0,28 2,50 5

12 0,30 2,50 5

13 0,26 2,00 4

14 0,28 2,00 4

15 0,30 2,00 4

16 0,24 1,50 3

17 0,26 1,50 3

18 0,27 1,50 3

19 0,29 1,50 3

20 0,30 1,50 3

ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА

Компанія  «Євробуд»  гарантує  якість  пінополістирольних  плит  при  дотриманні  умов  
транспортування, зберігання та вказівок щодо застосування.

тел./факс: +38(03249) 4-29-41, 4-76-70, 
тел. моб.: +38(067) 673-32-41, +38(067) 560-60-50 

вул. Промислова, 29,  м. Червоноград, Львівська обл., 80100, 
www.evrobud.com.ua,  www.pinoplast.ua



ПСБ-С-25 Ceresit
Компанія Євробуд з 2008 р. виготовляє 

пінополістирольні плити (пінопласт) для 
Компанії «Хенкель  Баутехнік (Україна)» - ви-
робника  будівельних матеріалів Ceresit, даний 
пінопласт реалізується виключно в центрах 
комплектації  Ceresit-Pro.

ОПИС:
Плити пінополістирольні самозатухаючі 

«ПСБ-С-25 Ceresit»  виробляються  виключно  з
іноземної сировини  на  сучасному європейському  обладнанні.  Плити виготовлено методом 
спінювання гранул полістиролу, формування у блоки та нарізання на вироби необхідних розмірів. 
Плити пінополістирольні  «ПСБ-С-25 Ceresit»  призначені для термоізоляції в системах, де створюються 
середні механічні навантаження на утеплювач. Матеріал плит характеризується міцністю на стиск 
при 10%-вій лінійній деформації не менше 100 кПа  та має границю міцності при згині не менше 
180 кПа. Бічна кромка пінополістирольних плит «ПСБ-С-25 Ceresit»  може  виготовлятись  рівною  та 
фрезерованою (дає можливість укладати плити за технологією «шип-паз»). 

Стандартні  розміри  пінополістирольних  плит:  довжина  100  см,  ширина  50  см,  товщина 
від 1 см до  25  см  з  кроком  1  см.  За  індивідуальним  замовленням можливе  виготовлення  плит  
довжиною  від  100 см  до  300 см,  шириною  від 50 см до 120 см  та  товщиною   від 1 см до 100 см.

ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ:
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            Пінополістирольні плити використовують для звуко- та термоізоляції житлових, громадських і 
промислових будівель, як новозбудованих, так і тих, що перебувають в експлуатації. Основними 
параметрами, що визначають галузь застосування пінополістирольних плит, є здатність витримува-
ти механічні навантаження та теплопровідність.

термоізоляція зовнішніх стін з облицюванням сайдингом, дошкою, профнастилом.
термоізоляція стін в зовнішніх комплексних системах утеплення, які називають також 
безшовними системами утеплення;
використовуються для виготовлення сандвіч-панелей;
термоізоляція в зовнішніх та внутрішніх каркасних конструкціях;
термоізоляція порожнин у вентильованих та не вентильованих тришарових стінах;
утеплення віконних відкосів і дверних приполок;
утеплення балконних лоджій;
термоізоляція конструкцій внутрішніх стін і перегородок;
нижнє утеплення перекриттів з облицюванням;
термоізоляція підлог між брусами;
термоізоляція легких каркасних перекриттів з облицюванням;
термоізоляція простору між кроквами в похилих дахах;
утеплення вентильованих плоских дахів;
всі інші види утеплення де на утеплювач здійснюються середні механічні навантаження.

                 улаштування конструкцій зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією згідно з ДСТУ Б В.2.6-
34:2008: класу А - з опорядженням штукатуркою, класу Б - з опорядженням цеглою; класу Г - з
опорядженням прозорими елементами;

            Плити пінополістирольні ПСБ-С-25 Ceresit  рекомендуємо застосовувати в системах, де 
створюються середні механічні навантаження на утеплювач, може використовуватись у всіх типах 
та системах утеплення фасадів (витримує міцність на стиск при 10%-ній лінійній деформації, не 
менше 100 кПа, границя міцності при згині, не менше 180 кПа), а саме:



УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ
Плити пінополістирольні можуть контактувати з цементом, гіпсом, вапном, розчинами солі, 

різного роду ґрунтовими водами, холодними асфальтовими емульсіями та бітумними емульсіями на 
основі води, руберойдом з асфальтовим покриттям, каустичною содою, рідкими добривами, милом 
та ін. речовинами, що не викликають деструкцію пінополістиролу.

Пінополістирол стійкий до дії розчинів лугів (гідроксиду калію, вапна, аміаку), концентрованих 
та розбавлених  кислот (соляної кислоти - 35%, азотної кислоти - 50% сірчаної кислоти - 95%).

Плити пінополістирольні не повинні контактувати з речовинами,  що можуть викликати 
деструкцію полістиролу, такими як:  

• органічні розчинники (ацетон,  бензол, оцтово-етиловий ефір,  скипидар, розчинники фарб);
• спирти;
• насичені вуглеводні та нафтопродукти (бензин, гас, смоли та ін.)
• «холодні» бітумні клеї і мастики, які містять у своєму складі органічні розчинники. 
При контакті з вказаними речовинами пінополістирол може пошкодитись або повністю 

розчинитись.
Плити  пінополістирольні  забороняється  використовувати  для ізоляції  внутрішніх 

приміщень  без  улаштування   захисного  шару,  що  буде  перешкоджати  безпосередньому  контакту 
пінополістиролу  з  повітрям  приміщення. 

Температура поверхонь, що ізолюються, не повинна перевищувати 80 оС.
Пінополістирольні  плити  повинні  бути  захищені  від  прямого  впливу  ультрафіолетового 

випромінювання. 

Плити пінополістирольні, потрібно зберігати та транспортувати способом, що забезпечує 
захист від механічних пошкоджень та інших деструктивних чинників.

Плити  пінополістирольні  стандартних розмірів повинні бути запакованими лише в оригінальну 
упаковку компанії «Євробуд».

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Для  якісного  виконання  робіт  та  отримання  максимального  ефекту  повинні  бути  застосовані   

методи  утеплення, що відповідають чинним в Україні нормативним документам та  якісні  аксесуари  
і супутні матеріали. Роботи повинні виконуватись кваліфікованими працівниками.  

Правильно обирайте марку та товщину утеплювача!

Марку  та  товщину плит пінополістирольних, що застосовуються для утеплення, необхідно 
обирати з урахуванням вимог чинних в Україні нормативно-правових актів:                  ,6002-13-6.2.В НБД
ДБН В.2.6-33-2008,  ДСТУ Б В.2.6-34:2008,   ДСТУ Б В.2.6-35:2008,   ДСТУ Б В.2.6-36:2008  та  проектів  на  
будівництво  чи  реконструкцію будівель.

Компанія «Євробуд» постійно вивчає технологію застосування пінополістиролу в  Європі,  а  
тому  рекомендує  обирати  утеплювач  відповідної марки товщиною від  10 см до  20 см,  залежно  
від  типу,  матеріалу,  товщини  стін   та  перекриттів,   а   також  функціонального призначення об’єктів, 
що утеплюються (промислові, житлові, холодильні камери тощо…)

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ: 
Продукція виготовлена згідно з ТУ У В.2.7-25.2-33071398-001:2010.
Сертифікат відповідності № UA1.023.0153008-10 від 14.12.2010 р.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 18.12.2009 р. № 05.03.02-

04/82344.
Група горючості Г1. Протокол № 30/1ц-2008.

             Товщина пінопласту має великий вплив на теплоізоляційні властивості системи утеплення, чим 
більша товщина пінопласту, тим вищій опір теплопередачі.

ДСТУ Б В.2.7-8-94, ТУ У В.2.7-25.2-33071398-001:2010



ПОКАЗНИКИ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
плит пінополістирольних  «ПСБ-С-25 Ceresit»

Теплопровідність у сухому стані при температурі (25±5)оС, Вт/(м•К),   не більше 0,039

Міцність на стиск при 10%-вій лінійній деформації, КПа (МПа), не менше 100 (0,10)

Границя міцності при згині, КПа (МПа), не менше 180 (0,18)

Вологість плит, відвантажуваних споживачеві, %, не більше 12

Водопоглинання за 24 год., %,  по об’єму не більше 2,0

Термін ефективної експлуатації, років, не менше 25

ДЕКЛАРОВАНІ ВЕЛИЧИНИ ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ 
плит  пінополістирольних  «ПСБ-С-25 Ceresit», 

висушених  до  постійної  маси  (λ0 =  0,039 Вт/(м∙К))

Опір  теплопередачі  плит,  м2К/Вт,  при  товщині,  мм

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

0,25 0,51 0,76 1,02 1,28 1,53 1,79 2,05 2,30 2,56 2,82 3,07 3,33 3,58 3,84 4,10 4,35 4,61 4,87 5,128

ПЛОЩА ТА КІЛЬКІСТЬ 
плит пінополістирольних«Ceresit»

в упаковці в залежності від товщини

Плити стандартного розміру 1000 × 500 мм; бічна кромка – фрезерована

Товщина 
плити, см

Об’єм упаковки, 
м3

Площа плит в упаковці 
м2

Кількість плит в упаковці, 
шт.

5 0,287 5,74 12

6 0,287 4,78 10

7 0,267 3,82 8

8 0,267 3,34 7

9 0,258 2,87 6

10 0,287 2,87 6

11 0,262 2,39 5

12 0,287 2,39 5

13 0,248 1,91 4

14 0,267 1,91 4

15 0,286 1,91 4



Плити стандартного розміру 1000 × 500 мм; бічна кромка – рівна

Товщина 
плити, см

Об’єм упаковки, 
м3

Площа плит в упаковці, 
м2

Кількість плит в упаковці, 
шт.

1 0,30 30,00 60

2 0,30 15,00 30

3 0,30 10,00 20

4 0,30 7,50 15

5 0,30 6,00 12

6 0,30 5,00 10

7 0,28 4,00 8

8 0,28 3,50 7

9 0,27 3,00 6

10 0,30 3,00 6

11 0,28 2,50 5

12 0,30 2,50 5

13 0,26 2,00 4

14 0,28 2,00 4

15 0,30 2,00 4

16 0,24 1,50 3

17 0,26 1,50 3

18 0,27 1,50 3

19 0,29 1,50 3

20 0,30 1,50 3

ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА

Компанія  «Євробуд»  гарантує  якість  пінополістирольних  плит  при  дотриманні  умов  
транспортування, зберігання та вказівок щодо застосування.

тел./факс: +38(03249) 4-29-41, 4-76-70, 
тел. моб.: +38(067) 673-32-41, +38(067) 560-60-50 

вул. Промислова, 29,  м. Червоноград, Львівська обл., 80100, 
www.evrobud.com.ua,  www.pinoplast.ua



Євробуд 35 Eko
ОПИС
Плити  пінополістирольні  самозатухаючі  

«Євробуд 35 Eko»  виробляються   виключно   з   
  умокьсйепорвє умонсачус  ан  иниворис  їонмезоні

обладнанні.  Плити виготовлено методом 
спінювання гранул полістиролу, формування 
у блоки та  нарізання на   вироби  необхідних  
розмірів.   Плити   пінополістирольні «Євробуд 35 
Eko» призначені для термоізоляції в системах,  де  
створюються  середні  механічні  навантаження,  
типові  для дахів, підлог і підземних частин будинку. 

Матеріал плит характеризується міцністюна стиск при 10%-вій лінійній деформації 
не менше 110 кПа  та має границю міцності при згині не менше 190 кПа.

   юонвір  ьситялвотогив  ежом  »munitalP 52 дуборвЄ«  тилп  хиньлоритсілопоніп  акморк  анчіБ
та фрезерованою (дає можливість укладати плити за технологією «шип-паз»). 

Стандартні  розміри  пінополістирольних  плит:  довжина  100  см,  ширина  50  см,  товщина 
від 1 см до  25  см  з  кроком  1  см.  За  індивідуальним  замовленням можливе  виготовлення  плит  
довжиною  від  100 см  до  300 см,  шириною  від 50 см до 120 см  та  товщиною   від 1 см до 100 см.

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ
Плити пінополістирольні можуть контактувати з цементом, гіпсом, вапном, розчинами солі, 

різного роду ґрунтовими водами, холодними асфальтовими емульсіями та бітумними емульсіями на 
основі води, руберойдом з асфальтовим покриттям, каустичною содою, рідкими добривами, милом 

ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ:
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            Пінополістирольні плити використовують для звуко- та термоізоляції житлових, громадських і 
промислових будівель, як новозбудованих, так і тих, що перебувають в експлуатації. Основними 
параметрами, що визначають галузь застосування пінополістирольних плит, є здатність витримува-
ти механічні навантаження та теплопровідність.

утеплення підлог та підлог на ґрунті;
улаштування підлог з підігрівом;
термоізоляція фундаментних стін і цоколів безшовним методом;
утеплення терас та стін нижче рівня ґрунту з гідроізоляцією;
теплоізоляція приміщень з високим рівнем вологості;
може використовуватись у всіх типах та системах утеплення фасадів;
термоізоляція зовнішніх та внутрішніх каркасних конструкцій;
утеплення перекриттів;
утеплення плоских дахів;
влаштування теплоізоляційного шару при виготовленні стінових та дахових сандвіч-панелей;
всі інші види утеплення де на утеплювач здійснюються вищі середніх механічні навантажен-
ня, типові для дахів, підлог і підземних частин будинку.

             Плити пінополістирольні «Євробуд 35 Eko» рекомендуємо застосовувати в системах, де 
створюються вищі середніх механічні навантаження на утеплювач (витримує міцність на стиск при 
10%-ній лінійній деформації, не менше 110 кПа, границя міцності при згині, не менше 190 кПа), 
типові для дахів, підлог і підземних частин будинку, а саме:



та ін. речовинами, що не викликають деструкцію пінополістиролу.
    ,)укаіма   ,анпав   ,юілак   удискордіг(   вігул  віничзор  їід   од   йикйітс   лоритсілопоніП

концентрованих та розбавлених  кислот (соляної кислоти - 35%, азотної кислоти - 50% сірчаної 
кислоти - 95%).

Плити пінополістирольні не повинні контактувати з речовинами,  що можуть викликати 
деструкцію полістиролу, такими як:  

• органічні розчинники (ацетон,  бензол, оцтово-етиловий ефір,  скипидар, розчинники фарб);
• спирти;
• насичені вуглеводні та нафтопродукти (бензин, гас, смоли та ін.)
• «холодні» бітумні клеї і мастики, які містять у своєму складі органічні розчинники. 
При контакті з вказаними речовинами пінополістирол може пошкодитись або повністю 

розчинитись.
Плити  пінополістирольні  забороняється  використовувати  для ізоляції  внутрішніх 

приміщень  без  улаштування   захисного  шару,  що  буде  перешкоджати  безпосередньому  контакту 
пінополістиролу  з  повітрям  приміщення. 

Температура поверхонь, що ізолюються, не повинна перевищувати 80 оС.
Пінополістирольні  плити  повинні  бути  захищені  від  прямого  впливу  ультрафіолетового 

випромінювання. 

Плити пінополістирольні, потрібно зберігати та транспортувати способом, що забезпечує 
захист від механічних пошкоджень та інших деструктивних чинників.

Плити  пінополістирольні  стандартних розмірів повинні бути запакованими лише в оригінальну 
упаковку компанії «Євробуд».

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Для  якісного  виконання  робіт  та  отримання  ма    інавосотсаз  итуб  іннивоп  уткефе  огоньламиск

методи  утеплення, що відповідають чинним в Україні нормативним документам та  якісні  аксесуари  
і супутні матеріали. Роботи повинні виконуватись кваліфікованими працівниками. 

Правильно обирайте марку та товщину утеплювача!

Марку  та  товщину плит пінополістирольних, що застосовуються для утеплення, необхідно 
обирати з урахуванням вимог чинних в Україні нормативно-правових актів:                                          ,79-41.6.2.В НБД
ДБН В.2.6-31-2006,  ДБН В.2.6-33-2008,  ДСТУ Б В.2.6-34:2008,   ДСТУ Б В.2.6-35:2008,   ДСТУ Б В.2.6-
36:2008  та  проектів  на  будівництво  чи  реконструкцію будівель.

Компанія «Євробуд» постійно вивчає технологію застосування пінополістиролу в  Європі,  а  
тому  рекомендує  обирати  утеплювач  відповідної марки товщиною від  10 см до  20 см,  залежно  
від  типу,  матеріалу,  товщини  стін   та  перекриттів,   а   також  функціонального призначення об’єктів, 
що утеплюються (промислові, житлові, холодильні камери тощо…)

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ: 
Продукція виготовлена згідно з ТУ У В.2.7-25.2-33071398-001:2010.
Сертифікат відповідності № UA1.023.0153008-10 від 14.12.2010 р.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 18.12.2009 р. № 05.03.02-

04/82344.
Група горючості Г1. Протокол № 30/1ц-2008.

             Товщина пінопласту має великий вплив на теплоізоляційні властивості системи утеплення, чим 
більша товщина пінопласту, тим вищій опір теплопередачі.

ДСТУ Б В.2.7-8-94, ТУ У В.2.7-25.2-33071398-001:2010



ПОКАЗНИКИ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
плит пінополістирольних «Євробуд 35 Eko»

Теплопровідність у сухому стані при температурі (25±5)оС, Вт/(м•К),   не більше 0,0385

Міцність на стиск при 10%-вій лінійній деформації, КПа (МПа), не менше 110 (0,11)

Границя міцності при згині, КПа (МПа), не менше 190 (0,19)

Вологість плит, відвантажуваних споживачеві, %, не більше 12

Водопоглинання за 24 год., %,  по об’єму не більше 2,0

Термін ефективної експлуатації, років, не менше 25

ДЕКЛАРОВАНІ ВЕЛИЧИНИ ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ 
плит  пінополістирольних  «Євробуд 35 Eko», 

висушених  до  постійної  маси  (λ0 =  0,0385 Вт/(м∙К))

Опір  теплопередачі  плит,  м2К/Вт,  при  товщині,  мм

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

0,25 0,51 0,77 1,03 1,29 1,55 1,81 2,07 2,33 2,59 2,85 3,11 3,37 3,63 3,89 4,15 4,41 4,67 4,93 5,19

ПЛОЩА ТА КІЛЬКІСТЬ 
плит пінополістирольних«Євробуд 35 Eko»

в упаковці в залежності від товщини

Плити стандартного розміру 1000 × 500 мм; бічна кромка – фрезерована

Товщина 
плити, см

Об’єм упаковки, 
м3

Площа плит в упаковці 
м2

Кількість плит в упаковці, 
шт.

5 0,287 5,74 12

6 0,287 4,78 10

7 0,267 3,82 8

8 0,267 3,34 7

9 0,258 2,87 6

10 0,287 2,87 6

11 0,262 2,39 5

12 0,287 2,39 5

13 0,248 1,91 4

14 0,267 1,91 4

15 0,286 1,91 4



Плити стандартного розміру 1000 × 500 мм; бічна кромка – рівна

Товщина 
плити, см

Об’єм упаковки, 
м3

Площа плит в упаковці, 
м2

Кількість плит в упаковці, 
шт.

1 0,30 30,00 60

2 0,30 15,00 30

3 0,30 10,00 20

4 0,30 7,50 15

5 0,30 6,00 12

6 0,30 5,00 10

7 0,28 4,00 8

8 0,28 3,50 7

9 0,27 3,00 6

10 0,30 3,00 6

11 0,28 2,50 5

12 0,30 2,50 5

13 0,26 2,00 4

14 0,28 2,00 4

15 0,30 2,00 4

16 0,24 1,50 3

17 0,26 1,50 3

18 0,27 1,50 3

19 0,29 1,50 3

20 0,30 1,50 3

ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА

Компанія  «Євробуд»  гарантує  якість  пінополістирольних  плит  при  дотриманні  умов  
транспортування, зберігання та вказівок щодо застосування.

тел./факс: +38(03249) 4-29-41, 4-76-70, 
тел. моб.: +38(067) 673-32-41, +38(067) 560-60-50 

вул. Промислова, 29,  м. Червоноград, Львівська обл., 80100, 
www.evrobud.com.ua,  www.pinoplast.ua



Євробуд 35 Silver
ОПИС
Плити  пінополістирольні  самозатухаючі 

«Євробуд 35 Silver» виробляються  виключно  з  
іноземної сировини  на  сучасному європейському  
обладнанні.  Плити виготовлено методом 
спінювання гранул полістиролу, формування 
у блоки та  нарізання на  вироби  необхідних  
розмірів.  Плити  пінополістирольні «Євробуд 35 
Silver» призначені для термоізоляції в системах, 
де створюються середні механічні навантаження 
на утеплювач. Матеріал плит характеризується

міцністю на стиск при 10%-вій лінійній деформації не менше 120 кПа  та має границю міцності при 
згині не менше 200 кПа.

Бічна кромка пінополістирольних плит може виготовлятись рівною і фрезерованою (дає 
можливість укладати плити за технологією «шип-паз»). 

Стандартні  розміри  пінополістирольних  плит:  довжина  100  см,  ширина  50  см,  товщина 
від 1 см до  25  см  з  кроком  1  см.  За  індивідуальним  замовленням можливе  виготовлення  плит  
довжиною  від  100 см  до  300 см,  шириною  від 50 см до 120 см  та  товщиною   від 1 см до 100 см.

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ
Плити пінополістирольні можуть контактувати з цементом, гіпсом, вапном, розчинами солі, 

різного роду ґрунтовими водами, холодними асфальтовими емульсіями та бітумними емульсіями на 
основі води, руберойдом з асфальтовим покриттям, каустичною содою, рідкими добривами, милом 
та ін. речовинами, що не викликають деструкцію пінополістиролу.

Пінополістирол стійкий до дії розчинів лугів (гідроксиду калію, вапна, аміаку), концентрованих 
та розбавлених  кислот (соляної кислоти - 35%, азотної кислоти - 50% сірчаної кислоти - 95%).
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утеплення підлог та підлог на ґрунті;
улаштування підлог з підігрівом;
термоізоляція фундаментних стін і цоколів безшовним методом;
утеплення терас та стін нижче рівня ґрунту з гідроізоляцією;
теплоізоляція приміщень з високим рівнем вологості;
може використовуватись у всіх типах та системах утеплення фасадів;
термоізоляція зовнішніх та внутрішніх каркасних конструкцій;
утеплення перекриттів;
утеплення плоских дахів;
влаштування теплоізоляційного шару при виготовленні стінових та дахових сандвіч-панелей;
всі інші види утеплення де на утеплювач здійснюються вищі середніх механічні навантажен-
ня, типові для дахів, підлог і підземних частин будинку.

             Плити пінополістирольні «Євробуд 35 Silver» рекомендуємо застосовувати в системах, де 
створюються вищі середніх механічні навантаження на утеплювач (витримує міцність на стиск при 
10%-ній лінійній деформації, не менше 120 кПа, границя міцності при згині, не менше 200 кПа), типові 
для дахів, підлог і підземних частин будинку, а саме:



Євробуд 35 Silver
ОПИС
Плити  пінополістирольні  самозатухаючі 

«Євробуд 35 Silver» виробляються  виключно  з  
іноземної сировини  на  сучасному європейському  
обладнанні.  Плити виготовлено методом 
спінювання гранул полістиролу, формування 
у блоки та  нарізання на  вироби  необхідних  
розмірів.  Плити  пінополістирольні «Євробуд 35 
Silver» призначені для термоізоляції в системах, 
де створюються середні механічні навантаження 
на утеплювач. Матеріал плит характеризується

міцністю на стиск при 10%-вій лінійній деформації не менше 120 кПа  та має границю міцності при 
згині не менше 200 кПа.

Бічна кромка пінополістирольних плит може виготовлятись рівною і фрезерованою (дає 
можливість укладати плити за технологією «шип-паз»). 

Стандартні  розміри  пінополістирольних  плит:  довжина  100  см,  ширина  50  см,  товщина 
від 1 см до  25  см  з  кроком  1  см.  За  індивідуальним  замовленням можливе  виготовлення  плит  
довжиною  від  100 см  до  300 см,  шириною  від 50 см до 120 см  та  товщиною   від 1 см до 100 см.

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ
Плити пінополістирольні можуть контактувати з цементом, гіпсом, вапном, розчинами солі, 

різного роду ґрунтовими водами, холодними асфальтовими емульсіями та бітумними емульсіями на 
основі води, руберойдом з асфальтовим покриттям, каустичною содою, рідкими добривами, милом 
та ін. речовинами, що не викликають деструкцію пінополістиролу.

Пінополістирол стійкий до дії розчинів лугів (гідроксиду калію, вапна, аміаку), концентрованих 
та розбавлених  кислот (соляної кислоти - 35%, азотної кислоти - 50% сірчаної кислоти - 95%).
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утеплення підлог та підлог на ґрунті;
улаштування підлог з підігрівом;
термоізоляція фундаментних стін і цоколів безшовним методом;
утеплення терас та стін нижче рівня ґрунту з гідроізоляцією;
теплоізоляція приміщень з високим рівнем вологості;
може використовуватись у всіх типах та системах утеплення фасадів;
термоізоляція зовнішніх та внутрішніх каркасних конструкцій;
утеплення перекриттів;
утеплення плоских дахів;
влаштування теплоізоляційного шару при виготовленні стінових та дахових сандвіч-панелей;
всі інші види утеплення де на утеплювач здійснюються вищі середніх механічні навантажен-
ня, типові для дахів, підлог і підземних частин будинку.

             Плити пінополістирольні «Євробуд 35 Silver» рекомендуємо застосовувати в системах, де 
створюються вищі середніх механічні навантаження на утеплювач (витримує міцність на стиск при 
10%-ній лінійній деформації, не менше 120 кПа, границя міцності при згині, не менше 200 кПа), типові 
для дахів, підлог і підземних частин будинку, а саме:

Плити пінополістирольні не повинні контактувати з речовинами,  що можуть викликати 
деструкцію полістиролу, такими як:  

• органічні розчинники (ацетон,  бензол, оцтово-етиловий ефір,  скипидар, розчинники фарб);
• спирти;
• насичені вуглеводні та нафтопродукти (бензин, гас, смоли та ін.)
• «холодні» бітумні клеї і мастики, які містять у своєму складі органічні розчинники. 

При контакті з вказаними речовинами пінополістирол може пошкодитись або повністю 
розчинитись.

Плити  пінополістирольні  забороняється  використовувати  для ізоляції  внутрішніх 
приміщень  без  улаштування   захисного  шару,  що  буде  перешкоджати  безпосередньому  контакту 
пінополістиролу  з  повітрям  приміщення. 

Температура поверхонь, що ізолюються, не повинна перевищувати 80 оС.

Пінополістирольні  плити  повинні  бути  захищені  від  прямого  впливу  ультрафіолетового 
випромінювання. 

Плити пінополістирольні, потрібно зберігати та транспортувати способом, що забезпечує 
захист від механічних пошкоджень та інших деструктивних чинників.

Плити  пінополістирольні  стандартних розмірів повинні бути запакованими лише в оригінальну 
упаковку компанії «Євробуд».

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Для  якісного  виконання  робіт  та  отримання  максимального  ефекту  повинні  бути  застосовані   

методи  утеплення, що відповідають чинним в Україні нормативним документам та  якісні  аксесуари  
і супутні матеріали. Роботи повинні виконуватись кваліфікованими працівниками. 

Правильно обирайте марку та товщину утеплювача!

Марку  та  товщину плит пінополістирольних, що застосовуються для утеплення, необхідно 
обирати з урахуванням вимог чинних в Україні нормативно-правових актів:  ДБН В.2.6.14-97, ДБН 
В.2.6-31-2006,  ДБН В.2.6-33-2008,  ДСТУ Б В.2.6-34:2008,   ДСТУ Б В.2.6-35:2008,   ДСТУ Б В.2.6-36:2008  та  
проектів  на  будівництво  чи  реконструкцію будівель.

Компанія «Євробуд» постійно вивчає технологію застосування 
пінополістиролу в Європі, а тому рекомендує обирати утеплювач відповідної 
марки товщиною від 10 см до 25 см    нітс инищвот ,улаіретам ,упит дів онжелаз ,

та  перекриттів, а також  функціонального призначення об’єктів, що утеплюються (промислові, 
житлові, холодильні камери тощо…)

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ: 
Продукція виготовлена згідно з ТУ У В.2.7-25.2-33071398-001:2010.
Сертифікат відповідності № UA1.023.0153008-10 від 14.12.2010 р.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 18.12.2009 р. № 05.03.02-

04/82344.
Група горючості Г1. Протокол № 30/1ц-2008.

             Товщина пінопласту має великий вплив на теплоізоляційні властивості системи утеплення, чим 
більша товщина пінопласту, тим вищій опір теплопередачі.

ДСТУ Б В.2.7-8-94, ТУ У В.2.7-25.2-33071398-001:2010



ПОКАЗНИКИ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
плит пінополістирольних «Євробуд 35 Silver»

Теплопровідність у сухому стані при температурі (25±5)оС, Вт/(м•К),   не більше 0,038

Міцність на стиск при 10%-вій лінійній деформації, КПа (МПа), не менше 120 (0,12)

Границя міцності при згині, КПа (МПа), не менше 200 (0,20)

Вологість плит, відвантажуваних споживачеві, %, не більше 12

Водопоглинання за 24 год., %,  по об’єму не більше 2,0

Термін ефективної експлуатації, років, не менше 25

ДЕКЛАРОВАНІ ВЕЛИЧИНИ ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ 
плит  пінополістирольних  «Євробуд 35 Silver», 

висушених  до  постійної  маси  (λ0 =  0,038 Вт/(м∙К))

Опір  теплопередачі  плит,  м2К/Вт,  при  товщині,  мм

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

0,26 0,52 0,79 1,05 1,31 1,57 1,84 2,10 2,36 2,63 2,89 3,15 3,42 3,68 3,94 4,21 4,47 4,73 5,00 5,26

ПЛОЩА ТА КІЛЬКІСТЬ 
плит пінополістирольних«Євробуд 35 Silver»

в упаковці в залежності від товщини

Плити стандартного розміру 1000 × 500 мм; бічна кромка – фрезерована

Товщина 
плити, см

Об’єм упаковки, 
м3

Площа плит в упаковці 
м2

Кількість плит в упаковці, 
шт.

5 0,287 5,74 12

6 0,287 4,78 10

7 0,267 3,82 8

8 0,267 3,34 7

9 0,258 2,87 6

10 0,287 2,87 6

11 0,262 2,39 5

12 0,287 2,39 5

13 0,248 1,91 4

14 0,267 1,91 4

15 0,286 1,91 4



Плити стандартного розміру 1000 × 500 мм; бічна кромка – рівна

Товщина 
плити, см

Об’єм упаковки, 
м3

Площа плит в упаковці, 
м2

Кількість плит в упаковці, 
шт.

1 0,30 30,00 60

2 0,30 15,00 30

3 0,30 10,00 20

4 0,30 7,50 15

5 0,30 6,00 12

6 0,30 5,00 10

7 0,28 4,00 8

8 0,28 3,50 7

9 0,27 3,00 6

10 0,30 3,00 6

11 0,28 2,50 5

12 0,30 2,50 5

13 0,26 2,00 4

14 0,28 2,00 4

15 0,30 2,00 4

16 0,24 1,50 3

17 0,26 1,50 3

18 0,27 1,50 3

19 0,29 1,50 3

20 0,30 1,50 3

ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА

Компанія  «Євробуд»  гарантує  якість  пінополістирольних  плит  при  дотриманні  умов  
транспортування, зберігання та вказівок щодо застосування.

тел./факс: +38(03249) 4-29-41, 4-76-70, 
тел. моб.: +38(067) 673-32-41, +38(067) 560-60-50 

вул. Промислова, 29,  м. Червоноград, Львівська обл., 80100, 
www.evrobud.com.ua,  www.pinoplast.ua



Євробуд 35 Gold
ОПИС
Плити пінополістирольні  «Євробуд 35 Gold» 

виробляються  виключно  з  іноземної сировини  
на  сучасному європейському  обладнанні.  
Плити виготовлено методом спінювання гранул 
полістиролу, формування у блоки та  нарізання на  
вироби  необхідних  розмірів.  

Плити  пінополістирольні «Євробуд 35 Gold» 
призначені    для   термоізоляції   в   системах, 

де створюються середні механічні навантаження на утеплювач. Матеріал плит характеризується
міцністю на стиск при 10%-вій лінійній деформації не менше 130 кПа  та має границю міцності при 
згині не менше 220 кПа.

Бічна  кромка  плит може виготовлятись рівною і фрезерованою (дає можливість укладати 
плити за технологією «шип-паз»). 

Стандартні  розміри  пінополістирольних  плит:  довжина  100  см,  ширина  50  см,  товщина 
від 1 см до  25  см  з  кроком  1  см.  За  індивідуальним  замовленням можливе  виготовлення  плит  
довжиною  від  100 см  до  300 см,  шириною  від 50 см до 120 см  та  товщиною   від 1 см до 100 см.

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ
Плити пінополістирольні можуть контактувати з цементом, гіпсом, вапном, розчинами солі, 

різного роду ґрунтовими водами, холодними асфальтовими емульсіями та бітумними емульсіями на 
основі води, руберойдом з асфальтовим покриттям, каустичною содою, рідкими добривами, милом 
та ін. речовинами, що не викликають деструкцію пінополістиролу.

Пінополістирол стійкий до дії розчинів лугів (гідроксиду калію, вапна, аміаку), концентрованих 
та розбавлених  кислот (соляної кислоти - 35%, азотної кислоти - 50% сірчаної кислоти - 95%).

ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ

− 
− 
−
−

 

− 
− 
− 
−
−
−
−

 

            Пінополістирольні плити використовують для звуко- та термоізоляції житлових, громадських і 
промислових будівель, як новозбудованих, так і тих, що перебувають в експлуатації. Основними 
параметрами, що визначають галузь застосування пінополістирольних плит, є здатність витримува-
ти механічні навантаження та теплопровідність.

теплення підлог та підлог на ґрунті;
улаштування підлог з підігрівом;
термоізоляція фундаментних стін і цоколів безшовним методом;
утеплення терас та стін нижче рівня ґрунту з гідроізоляцією;
теплоізоляція приміщень з високим рівнем вологості;
може використовуватись у всіх типах та системах утеплення фасадів;
термоізоляція зовнішніх та внутрішніх каркасних конструкцій;
утеплення перекриттів;
утеплення плоских дахів;
влаштування теплоізоляційного шару при виготовленні стінових та дахових сандвіч-панелей;
всі інші види утеплення де на утеплювач здійснюються вищі середніх механічні навантажен-
ня, типові для дахів, підлог і підземних частин будинку.

Плити пінополістирольні «Євробуд 35 Gold» рекомендуємо застосовувати в системах, де створю-
ються вищі середніх механічні навантаження на утеплювач (витримує міцність на стиск при 10%-ній 
лінійній деформації, не менше 130 кПа, границя міцності при згині, не менше 220 кПа), типові для 
дахів, підлог і підземних частин будинку, а саме:



Плити пінополістирольні не повинні контактувати з речовинами,  що можуть викликати 
деструкцію полістиролу, такими як:  

• органічні розчинники (ацетон,  бензол, оцтово-етиловий ефір,  скипидар, розчинники фарб);
• спирти;
• насичені вуглеводні та нафтопродукти (бензин, гас, смоли та ін.)
• «холодні» бітумні клеї і мастики, які містять у своєму складі органічні розчинники. 

При контакті з вказаними речовинами пінополістирол може пошкодитись або повністю 
розчинитись.

Плити  пінополістирольні  забороняється  використовувати  для ізоляції  внутрішніх 
приміщень  без  улаштування   захисного  шару,  що  буде  перешкоджати  безпосередньому  контакту 
пінополістиролу  з  повітрям  приміщення. 

Температура поверхонь, що ізолюються, не повинна перевищувати 80 оС.

Пінополістирольні  плити  повинні  бути  захищені  від  прямого  впливу  ультрафіолетового 
випромінювання. 

Плити пінополістирольні, потрібно зберігати та транспортувати способом, що забезпечує 
захист від механічних пошкоджень та інших деструктивних чинників.

Плити  пінополістирольні  стандартних розмірів повинні бути запакованими лише в оригінальну 
упаковку компанії «Євробуд».

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Для  якісного  виконання  робіт  та  отримання  максимального  ефекту  повинні  бути  застосовані   

методи  утеплення, що відповідають чинним в Україні нормативним документам та  якісні  аксесуари  
і супутні матеріали. Роботи повинні виконуватись кваліфікованими працівниками.  

Правильно обирайте марку та товщину утеплювача!

Марку  та  товщину плит пінополістирольних, що застосовуються для утеплення, необхідно 
обирати з урахуванням вимог чинних в Україні нормативно-правових актів:  ДБН В.2.6.14-97, ДБН 
В.2.6-31-2006,  ДБН В.2.6-33-2008,  ДСТУ Б В.2.6-34:2008,   ДСТУ Б В.2.6-35:2008,   ДСТУ Б В.2.6-36:2008  та  
проектів  на  будівництво  чи  реконструкцію будівель.

Компанія  «Євробуд»  постійно  вивчає  технологію   застосування   
пінополістиролу в  Європі,  а  тому  рекомендує  обирати  утеплювач  відповідної 
марки товщиною від 10 см до  20 см,  залежно  від  типу,  матеріалу,  товщини   стін   
та  перекриттів,   а   також  функціонального призначення об’єктів, що утеплюються (промислові, 
житлові, холодильні камери тощо…)

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ: 
Продукція виготовлена згідно з ТУ У В.2.7-25.2-33071398-001:2010.
Сертифікат відповідності № UA1.023.0153008-10 від 14.12.2010 р.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 18.12.2009 р. № 05.03.02-

04/82344.
Група горючості Г1. Протокол № 30/1ц-2008.

             Товщина пінопласту має великий вплив на теплоізоляційні властивості системи утеплення, чим 
більша товщина пінопласту, тим вищій опір теплопередачі.

ДСТУ Б В.2.7-8-94, ТУ У В.2.7-25.2-33071398-001:2010



ПОКАЗНИКИ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
плит пінополістирольних «Євробуд 35 Gold»

Теплопровідність у сухому стані при температурі (25±5)оС, Вт/(м•К),   не більше 0,0375

Міцність на стиск при 10%-вій лінійній деформації, КПа (МПа), не менше 130 (0,13)

Границя міцності при згині, КПа (МПа), не менше 220 (0,22)

Вологість плит, відвантажуваних споживачеві, %, не більше 12

Водопоглинання за 24 год., %,  по об’єму не більше 2,0

Термін ефективної експлуатації, років, не менше 25

ДЕКЛАРОВАНІ ВЕЛИЧИНИ ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ 
плит  пінополістирольних  «Євробуд 35 Gold», 

висушених  до  постійної  маси  (λ0 =  0,0375 Вт/(м∙К))

Опір  теплопередачі  плит,  м2К/Вт,  при  товщині,  мм

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

0,26 0,53 0,8 1,06 1,33 1,60 1,86 2,13 2,4 2,66 2,93 3,2 3,46 3,73 4,00 4,26 4,53 4,8 5,06 5,33

ПЛОЩА ТА КІЛЬКІСТЬ 
плит пінополістирольних«Євробуд 35 Gold»

в упаковці в залежності від товщини

Плити стандартного розміру 1000 × 500 мм; бічна кромка – фрезерована

Товщина 
плити, см

Об’єм упаковки, 
м3

Площа плит в упаковці 
м2

Кількість плит в упаковці, 
шт.

5 0,287 5,74 12

6 0,287 4,78 10

7 0,267 3,82 8

8 0,267 3,34 7

9 0,258 2,87 6

10 0,287 2,87 6

11 0,262 2,39 5

12 0,287 2,39 5

13 0,248 1,91 4

14 0,267 1,91 4

15 0,286 1,91 4



ПОКАЗНИКИ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
плит пінополістирольних «Євробуд 35 Gold»

Теплопровідність у сухому стані при температурі (25±5)оС, Вт/(м•К),   не більше 0,0375

Міцність на стиск при 10%-вій лінійній деформації, КПа (МПа), не менше 130 (0,13)

Границя міцності при згині, КПа (МПа), не менше 220 (0,22)

Вологість плит, відвантажуваних споживачеві, %, не більше 12

Водопоглинання за 24 год., %,  по об’єму не більше 2,0

Термін ефективної експлуатації, років, не менше 25

ДЕКЛАРОВАНІ ВЕЛИЧИНИ ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ 
плит  пінополістирольних  «Євробуд 35 Gold», 

висушених  до  постійної  маси  (λ0 =  0,0375 Вт/(м∙К))

Опір  теплопередачі  плит,  м2К/Вт,  при  товщині,  мм

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

0,26 0,53 0,8 1,06 1,33 1,60 1,86 2,13 2,4 2,66 2,93 3,2 3,46 3,73 4,00 4,26 4,53 4,8 5,06 5,33

ПЛОЩА ТА КІЛЬКІСТЬ 
плит пінополістирольних«Євробуд 35 Gold»

в упаковці в залежності від товщини

Плити стандартного розміру 1000 × 500 мм; бічна кромка – фрезерована

Товщина 
плити, см

Об’єм упаковки, 
м3

Площа плит в упаковці 
м2

Кількість плит в упаковці, 
шт.

5 0,287 5,74 12

6 0,287 4,78 10

7 0,267 3,82 8

8 0,267 3,34 7

9 0,258 2,87 6

10 0,287 2,87 6

11 0,262 2,39 5

12 0,287 2,39 5

13 0,248 1,91 4

14 0,267 1,91 4

15 0,286 1,91 4

Плити стандартного розміру 1000 × 500 мм; бічна кромка – рівна

Товщина 
плити, см

Об’єм упаковки, 
м3

Площа плит в упаковці, 
м2

Кількість плит в упаковці, 
шт.

1 0,30 30,00 60

2 0,30 15,00 30

3 0,30 10,00 20

4 0,30 7,50 15

5 0,30 6,00 12

6 0,30 5,00 10

7 0,28 4,00 8

8 0,28 3,50 7

9 0,27 3,00 6

10 0,30 3,00 6

11 0,28 2,50 5

12 0,30 2,50 5

13 0,26 2,00 4

14 0,28 2,00 4

15 0,30 2,00 4

16 0,24 1,50 3

17 0,26 1,50 3

18 0,27 1,50 3

19 0,29 1,50 3

20 0,30 1,50 3

ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА

Компанія  «Євробуд»  гарантує  якість  пінополістирольних  плит  при  дотриманні  умов  
транспортування, зберігання та вказівок щодо застосування.

тел./факс: +38(03249) 4-29-41, 4-76-70, 
тел. моб.: +38(067) 673-32-41, +38(067) 560-60-50 

вул. Промислова, 29,  м. Червоноград, Львівська обл., 80100, 
www.evrobud.com.ua,  www.pinoplast.ua



Добрий пінопласт ПСБ-С-35
ОПИС
Плити  пінополістирольні  самозатухаючі  

«Дорий пінопласт ПСБ-С-35» виробляються  
виключно   з  іноземної  сировини  на  сучасному  
європейському  обладнанні.  Плити  виготовлено  
методом спінювання  гранул полістиролу,  
формування  у  блоки та  нарізання  на  вироби  
необхідних  розмірів.  

Плити  пінополістирольні «Дорий пінопласт 
ПСБ-С-35»    призначені   для   термоізоляції   

в    системах,  де  створюються  середні  та  підвищені  механічні  навантаження  на  утеплювач. Матеріал 
плит характеризується міцністю на стиск при 10%-вій лінійній деформації не менше 160 кПа  та має 
границю міцності при згині не менше 250 кПа.

Бічна кромка  плит  може  виготовлятись  рівною  і фрезерованою  (дає можливість укладати 
плити за технологією  «шип-паз»). 

Стандартні  розміри  пінополістирольних  плит:  довжина  100  см,  ширина  50  см,  товщина 
від 1 см до  25  см  з  кроком  1  см.  За  індивідуальним  замовленням  можливе  виготовлення  плит  
довжиною  від  100 см  до  300 см,  шириною  від 50 см до 120 см  та  товщиною   від 1 см до 100 см.

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ
Плити пінополістирольні можуть контактувати з цементом, гіпсом, вапном, розчинами солі, 

різного роду ґрунтовими водами, холодними асфальтовими емульсіями та бітумними емульсіями на 
основі води, руберойдом з асфальтовим покриттям, каустичною содою, рідкими добривами, милом 
та ін. речовинами, що не викликають деструкцію пінополістиролу.

Пінополістирол стійкий до дії розчинів лугів (гідроксиду калію, вапна, аміаку), концентрованих 
та розбавлених  кислот (соляної кислоти - 35%, азотної кислоти - 50% сірчаної кислоти - 95%).

ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ

−
−

−
−

 

− 
− 
− 
−

 

            Пінополістирольні плити використовують для звуко- та термоізоляції житлових, громадських і 
промислових будівель, як новозбудованих, так і тих, що перебувають в експлуатації. Основними 
параметрами, що визначають галузь застосування пінополістирольних плит, є здатність витримува-
ти механічні навантаження та теплопровідність.

утеплення підлог та підлог на ґрунті, що зазнають високих  механічних навантажень;
улаштування підлог з підігрівом;
утеплення плоских дахів;
влаштування теплоізоляційного шару при виготовленні стінових та дахових сандвіч-панелей;
термоізоляція фундаментних стін і цоколів безшовним методом;
утеплення терас та стін нижче рівня ґрунту з гідроізоляцією;
термоізоляція приміщень з високим рівнем вологості;
всі інші види утеплення де утеплювач переносить високі механічні навантаження типові для 
всіх типів та систем утеплення дахів, підлог (крім промислових) і підземних частин будинку.

Плити пінополістирольні «Дорий пінопласт ПСБ-С-35» рекомендуємо застосовувати в системах, 
де утеплювач переносить високі механічні навантаження (витримує міцність на стиск при 10%-ній 
лінійній деформації, не менше 160 кПа, границя міцності при згині, не менше 250 кПа) типові для всіх 
типів та систем утеплення дахів, підлог (крім промислових) і підземних частин будинку, а саме:
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Плити пінополістирольні не повинні контактувати з речовинами,  що можуть викликати 
деструкцію полістиролу, такими як:  

• органічні розчинники (ацетон,  бензол, оцтово-етиловий ефір,  скипидар, розчинники фарб);
• спирти;
• насичені вуглеводні та нафтопродукти (бензин, гас, смоли та ін.)
• «холодні» бітумні клеї і мастики, які містять у своєму складі органічні розчинники. 

При контакті з вказаними речовинами пінополістирол може пошкодитись або повністю 
розчинитись.

Плити  пінополістирольні  забороняється  використовувати  для ізоляції  внутрішніх 
приміщень  без  улаштування   захисного  шару,  що  буде  перешкоджати  безпосередньому  контакту 
пінополістиролу  з  повітрям  приміщення. 

Температура поверхонь, що ізолюються, не повинна перевищувати 80 оС.

Пінополістирольні  плити  повинні  бути  захищені  від  прямого  впливу  ультрафіолетового 
випромінювання. 

Плити пінополістирольні, потрібно зберігати та транспортувати способом, що забезпечує 
захист від механічних пошкоджень та інших деструктивних чинників.

Плити  пінополістирольні  стандартних розмірів повинні бути запакованими лише в оригінальну 
упаковку компанії «Євробуд».

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Для  якісного  виконання  робіт  та  отримання  максимального  ефекту  повинні  бути  застосовані   

методи  утеплення, що відповідають чинним в Україні нормативним документам та  якісні  аксесуари  
і супутні матеріали. Роботи повинні виконуватись кваліфікованими працівниками. 

Правильно обирайте марку та товщину утеплювача!
Марку  та  товщину плит пінополістирольних, що застосовуються для утеплення, необхідно 

обирати з урахуванням вимог чинних в Україні нормативно-правових актів:  ДБН В.2.6.14-97, ДБН 
В.2.6-31-2006,  ДБН В.2.6-33-2008,  ДСТУ Б В.2.6-34:2008,   ДСТУ Б В.2.6-35:2008,   ДСТУ Б В.2.6-36:2008  та  
проектів  на  будівництво  чи  реконструкцію будівель.

   яннавусотсаз   юіголонхет  єачвив  онйітсоп  »дуборвЄ«  яінапмоК
пінополістиролу в  Європі,  а  тому  рекомендує  обирати  утеплювач  відповідної 
марки товщиною від 10 см до  20 см,  залежно  від  типу,  матеріалу,  товщини   стін   
та  перекриттів,   а   також  функціонального призначення об’єктів, що утеплюються (промислові, 
житлові, холодильні камери тощо…)

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ: 
Продукція виготовлена згідно з ТУ У В.2.7-25.2-33071398-001:2010.
Сертифікат відповідності № UA1.023.0153008-10 від 14.12.2010 р.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 18.12.2009 р. № 05.03.02-

04/82344.
Група горючості Г1. Протокол № 30/1ц-2008.

             Товщина пінопласту має великий вплив на теплоізоляційні властивості системи утеплення, чим 
більша товщина пінопласту, тим вищій опір теплопередачі.

ДСТУ Б В.2.7-8-94, ТУ У В.2.7-25.2-33071398-001:2010



ПОКАЗНИКИ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
плит пінополістирольних «Дорий пінопласт ПСБ-С-35»

Теплопровідність у сухому стані при температурі (25±5)оС, Вт/(м•К),   не більше 0,037

Міцність на стиск при 10%-вій лінійній деформації, КПа (МПа), не менше 160 (0,16)

Границя міцності при згині, КПа (МПа), не менше 250 (0,25)

Вологість плит, відвантажуваних споживачеві, %, не більше 12

Водопоглинання за 24 год., %,  по об’єму не більше 2,0

Термін ефективної експлуатації, років, не менше 25

ДЕКЛАРОВАНІ ВЕЛИЧИНИ ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ 
плит  пінополістирольних  «Дорий пінопласт ПСБ-С-35», 

висушених  до  постійної  маси  (λ0 =  0,037 Вт/(м∙К))

Опір  теплопередачі  плит,  м2К/Вт,  при  товщині,  мм

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

0,27 0,54 0,81 1,08 1,35 1,62 1,89 2,16 2,43 2,70 2,97 3,24 3,51 3,78 4,05 4,32 4,59 4,86 5,13 5,40

ПЛОЩА ТА КІЛЬКІСТЬ 
плит   пінополістирольних  «Дорий   пінопласт   ПСБ-С-35»

в  упаковці  в  залежності  від  товщини

Плити стандартного розміру 1000 × 500 мм; бічна кромка – фрезерована

Товщина 
плити, см

Об’єм упаковки, 
м3

Площа плит в упаковці 
м2

Кількість плит в упаковці, 
шт.

5 0,287 5,74 12

6 0,287 4,78 10

7 0,267 3,82 8

8 0,267 3,34 7

9 0,258 2,87 6

10 0,287 2,87 6

11 0,262 2,39 5

12 0,287 2,39 5

13 0,248 1,91 4

14 0,267 1,91 4

15 0,286 1,91 4
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ДЕКЛАРОВАНІ ВЕЛИЧИНИ ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ 
плит  пінополістирольних  «Дорий пінопласт ПСБ-С-35», 

висушених  до  постійної  маси  (λ0 =  0,037 Вт/(м∙К))

Опір  теплопередачі  плит,  м2К/Вт,  при  товщині,  мм

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

0,27 0,54 0,81 1,08 1,35 1,62 1,89 2,16 2,43 2,70 2,97 3,24 3,51 3,78 4,05 4,32 4,59 4,86 5,13 5,40

ПЛОЩА ТА КІЛЬКІСТЬ 
плит   пінополістирольних  «Дорий   пінопласт   ПСБ-С-35»

в  упаковці  в  залежності  від  товщини

Плити стандартного розміру 1000 × 500 мм; бічна кромка – фрезерована

Товщина 
плити, см

Об’єм упаковки, 
м3

Площа плит в упаковці 
м2

Кількість плит в упаковці, 
шт.

5 0,287 5,74 12

6 0,287 4,78 10

7 0,267 3,82 8

8 0,267 3,34 7

9 0,258 2,87 6

10 0,287 2,87 6

11 0,262 2,39 5

12 0,287 2,39 5

13 0,248 1,91 4

14 0,267 1,91 4

15 0,286 1,91 4

Плити стандартного розміру 1000 × 500 мм; бічна кромка – рівна

Товщина 
плити, см

Об’єм упаковки, 
м3

Площа плит в упаковці, 
м2

Кількість плит в упаковці, 
шт.

1 0,30 30,00 60

2 0,30 15,00 30

3 0,30 10,00 20

4 0,30 7,50 15

5 0,30 6,00 12

6 0,30 5,00 10

7 0,28 4,00 8

8 0,28 3,50 7

9 0,27 3,00 6

10 0,30 3,00 6

11 0,28 2,50 5

12 0,30 2,50 5

13 0,26 2,00 4

14 0,28 2,00 4

15 0,30 2,00 4

16 0,24 1,50 3

17 0,26 1,50 3

18 0,27 1,50 3

19 0,29 1,50 3

20 0,30 1,50 3

ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА

Компанія  «Євробуд»  гарантує  якість  пінополістирольних  плит  при  дотриманні  умов  
транспортування, зберігання та вказівок щодо застосування.

тел./факс: +38(03249) 4-29-41, 4-76-70, 
тел. моб.: +38(067) 673-32-41, +38(067) 560-60-50 

вул. Промислова, 29,  м. Червоноград, Львівська обл., 80100, 
www.evrobud.com.ua,  www.pinoplast.ua



Євробуд 50 Gold
ОПИС
Плити  пінополістирольні  самозатухаючі  

«Євробуд 50  Gold»   виробляються   виключно    з   
іноземної   сировини  на  сучасному  європейському  
обладнанні.  Плити  виготовлено  методом 
спінювання  гранул полістиролу,  формування  
у  блоки та  нарізання  на  вироби  необхідних  
розмірів.  

Плити  пінополістирольні призначені «Євробуд 50 Gold» для термоізоляції в системах, де 
створюються підвищені механічні навантаження на утеплювач. Матеріал плит характеризується 
міцністю на стиск при 10%-вій лінійній деформації не менше 180 кПа  та має границю міцності при 
згині не менше 300 кПа.  Бічна кромка плит виготовляється  тільки рівною. 

Стандартні  розміри  пінополістирольних  плит:  довжина  100  см,  ширина  50  см,  товщина 
від 1 см до  25  см  з  кроком  1  см.  За  індивідуальним  замовленням  можливе  виготовлення  плит  
довжиною  від  100 см  до  300 см,  шириною  від 50 см до 120 см  та  товщиною   від 1 см до 100 см.

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ
Плити пінополістирольні можуть контактувати з цементом, гіпсом, вапном, розчинами солі, 

різного роду ґрунтовими водами, холодними асфальтовими емульсіями та бітумними емульсіями на 
основі води, руберойдом з асфальтовим покриттям, каустичною содою, рідкими добривами, милом 
та ін. речовинами, що не викликають деструкцію пінополістиролу.

ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ
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            Пінополістирольні плити використовують для звуко- та термоізоляції житлових, громадських і 
промислових будівель, як новозбудованих, так і тих, що перебувають в експлуатації. Основними 
параметрами, що визначають галузь застосування пінополістирольних плит, є здатність витримува-
ти механічні навантаження та теплопровідність.

термоізоляція промислових підлог (в морозильних камерах, цехах, складських і промисло-
вих приміщеннях), де утеплювач переносить високі механічні навантаження;
термоізоляція підлог на ґрунті, що зазнають високого механічного навантаження, у житло-
вих будинках,
громадських та промислових будівлях тощо;
улаштування підлог з підігрівом, плаваючих підлог тощо;
утеплення плоских дахів, що експлуатуються;
утеплення похилих дахів;
термоізоляція паркінгів та гаражів;
конструкційне заповнення дорожніх та залізничних насипів, а також інших інженерних конструкцій;
утеплення фундаментних стін, стін підвалів і цоколів безшовним методом;
захисний шар від промерзанням в дорожніх конструкціях;
утеплення терас та стін нижче рівня ґрунту з гідроізоляцією;
теплоізоляція приміщень з високим рівнем вологості;
всі інші види утеплення де утеплювач переносить високі механічні навантаження типові для 
промислових підлог, паркінгів, гаражів і підземних частин будинку.

Плити пінополістирольні «Євробуд 50 Gold»  рекомендуємо застосовувати в системах, де 
утеплювач переносить високі механічні навантаження (витримує міцність на стиск при 10%-ній 
лінійній деформації, не менше 180 кПа, границя міцності при згині, не менше 300 кПа)  типові для 
промислових підлог, паркінгів, гаражів і підземних частин будинку і може використовуватись в усіх 
типах і системах утеплення підлог, а саме:
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Стандартні  розміри  пінополістирольних  плит:  довжина  100  см,  ширина  50  см,  товщина 
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різного роду ґрунтовими водами, холодними асфальтовими емульсіями та бітумними емульсіями на 
основі води, руберойдом з асфальтовим покриттям, каустичною содою, рідкими добривами, милом 
та ін. речовинами, що не викликають деструкцію пінополістиролу.
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            Пінополістирольні плити використовують для звуко- та термоізоляції житлових, громадських і 
промислових будівель, як новозбудованих, так і тих, що перебувають в експлуатації. Основними 
параметрами, що визначають галузь застосування пінополістирольних плит, є здатність витримува-
ти механічні навантаження та теплопровідність.

термоізоляція промислових підлог (в морозильних камерах, цехах, складських і промисло-
вих приміщеннях), де утеплювач переносить високі механічні навантаження;
термоізоляція підлог на ґрунті, що зазнають високого механічного навантаження, у житло-
вих будинках,
громадських та промислових будівлях тощо;
улаштування підлог з підігрівом, плаваючих підлог тощо;
утеплення плоских дахів, що експлуатуються;
утеплення похилих дахів;
термоізоляція паркінгів та гаражів;
конструкційне заповнення дорожніх та залізничних насипів, а також інших інженерних конструкцій;
утеплення фундаментних стін, стін підвалів і цоколів безшовним методом;
захисний шар від промерзанням в дорожніх конструкціях;
утеплення терас та стін нижче рівня ґрунту з гідроізоляцією;
теплоізоляція приміщень з високим рівнем вологості;
всі інші види утеплення де утеплювач переносить високі механічні навантаження типові для 
промислових підлог, паркінгів, гаражів і підземних частин будинку.

Плити пінополістирольні «Євробуд 50 Gold»  рекомендуємо застосовувати в системах, де 
утеплювач переносить високі механічні навантаження (витримує міцність на стиск при 10%-ній 
лінійній деформації, не менше 180 кПа, границя міцності при згині, не менше 300 кПа)  типові для 
промислових підлог, паркінгів, гаражів і підземних частин будинку і може використовуватись в усіх 
типах і системах утеплення підлог, а саме:

Пінополістирол стійкий до дії розчинів лугів (гідроксиду калію, вапна, аміаку), концентрованих 
та розбавлених  кислот (соляної кислоти - 35%, азотної кислоти - 50% сірчаної кислоти - 95%).

Плити пінополістирольні не повинні контактувати з речовинами,  що можуть викликати 
деструкцію полістиролу, такими як:  

• органічні розчинники (ацетон,  бензол, оцтово-етиловий ефір,  скипидар, розчинники фарб);
• спирти;
• насичені вуглеводні та нафтопродукти (бензин, гас, смоли та ін.)
• «холодні» бітумні клеї і мастики, які містять у своєму складі органічні розчинники. 
При контакті з вказаними речовинами пінополістирол може пошкодитись або повністю 

розчинитись.

Плити  пінополістирольні  забороняється  використовувати  для ізоляції  внутрішніх 
приміщень  без  улаштування   захисного  шару,  що  буде  перешкоджати  безпосередньому  контакту 
пінополістиролу  з  повітрям  приміщення. 

Температура поверхонь, що ізолюються, не повинна перевищувати 80 оС.

Пінополістирольні  плити  повинні  бути  захищені  від  прямого  впливу  ультрафіолетового 
випромінювання. 

Плити пінополістирольні, потрібно зберігати та транспортувати способом, що забезпечує 
захист від механічних пошкоджень та інших деструктивних чинників.

Плити  пінополістирольні  стандартних розмірів повинні бути запакованими лише в оригінальну 
упаковку компанії «Євробуд».

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Для  якісного  виконання  робіт  та  отримання  максимального  ефекту  повинні  бути  застосовані   

методи  утеплення, що відповідають чинним в Україні нормативним документам та  якісні  аксесуари  
і супутні матеріали. Роботи повинні виконуватись кваліфікованими працівниками.

Правильно обирайте марку та товщину утеплювача!
Марку  та  товщину плит пінополістирольних, що застосовуються для утеплення, необхідно 

обирати з урахуванням вимог чинних в Україні нормативно-правових актів:  ДБН В.2.6.14-97, ДБН 
В.2.6-31-2006,  ДБН В.2.6-33-2008,  ДСТУ Б В.2.6-34:2008,   ДСТУ Б В.2.6-35:2008,   ДСТУ Б В.2.6-36:2008  та  
проектів  на  будівництво  чи  реконструкцію будівель.

   яннавусотсаз   юіголонхет  єачвив  онйітсоп  »дуборвЄ«  яінапмоК
пінополістиролу в  Європі,  а  тому  рекомендує  обирати  утеплювач  відповідної

   ,віттиркереп  ат   нітс   инищвот  ,улаіретам  ,упит  дів  онжелаз  ,мс 52  од мс 8 дів юонищвот икрам
а   також  функціонального призначення об’єктів, що утеплюються (промислові, житлові, холодильні 
камери тощо…)

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ: 
Продукція виготовлена згідно з ТУ У В.2.7-25.2-33071398-001:2010.
Сертифікат відповідності № UA1.023.0153008-10 від 14.12.2010 р.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 18.12.2009 р. № 05.03.02-

04/82344.
Група горючості Г1. Протокол № 30/1ц-2008.

             Товщина пінопласту має великий вплив на теплоізоляційні властивості системи утеплення, чим 
більша товщина пінопласту, тим вищій опір теплопередачі.

ДСТУ Б В.2.7-8-94, ТУ У В.2.7-25.2-33071398-001:2010



ПЛОЩА ТА КІЛЬКІСТЬ 
плит   пінополістирольних  «Євробуд 50 Gold»

в  упаковці  в  залежності  від  товщини

Плити стандартного розміру 1000 × 500 мм; бічна кромка – рівна

Товщина 
плити, см

Об’єм упаковки, 
м3

Площа плит в упаковці, 
м2

Кількість плит в упаковці, 
шт.

1 0,30 30,00 60

2 0,30 15,00 30

3 0,30 10,00 20

4 0,30 7,50 15

5 0,30 6,00 12

6 0,30 5,00 10

7 0,28 4,00 8

8 0,28 3,50 7

9 0,27 3,00 6

10 0,30 3,00 6

11 0,28 2,50 5

12 0,30 2,50 5

13 0,26 2,00 4

14 0,28 2,00 4

15 0,30 2,00 4

16 0,24 1,50 3

17 0,26 1,50 3

18 0,27 1,50 3

19 0,29 1,50 3

20 0,30 1,50 3



ПОКАЗНИКИ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
плит пінополістирольних «Євробуд 50 Gold»

Теплопровідність у сухому стані при температурі (25±5)оС, Вт/(м•К),   не більше 0,036

Міцність на стиск при 10%-вій лінійній деформації, кПа (МПа), не менше 180 (0,18)

Границя міцності при згині, КПа (МПа), не менше 300 (0,3)

Вологість плит, відвантажуваних споживачеві, %, не більше 12

Водопоглинання за 24 год., %,  по об’єму не більше 1,8

Термін ефективної експлуатації, років, не менше 25

ДЕКЛАРОВАНІ ВЕЛИЧИНИ ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ 
плит  пінополістирольних  «Євробуд 50 Gold», 

висушених  до  постійної  маси  (λ0 =  0,036 Вт/(м∙К))

Опір  теплопередачі  плит,  м2К/Вт,  при  товщині,  мм

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

0,27 0,55 0,83 1,11 1,38 1,66 1,94 2,22 2,50 2,77 3,05 3,33 3,61 3,88 4,16 4,44 4,72 5,00 5,27 5,55

ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА

Компанія  «Євробуд»  гарантує  якість  пінополістирольних  плит  при  дотриманні  умов  
транспортування, зберігання та вказівок щодо застосування.

тел./факс: +38(03249) 4-29-41, 4-76-70, 
тел. моб.: +38(067) 673-32-41, +38(067) 560-60-50 

вул. Промислова, 29,  м. Червоноград, Львівська обл., 80100, 
www.evrobud.com.ua,  www.pinoplast.ua



Добрий пінопласт ПСБ-С-50

ОПИС
Плити пінополістирольні самозатухаючі 

«Добрий пінопласт ПСБ-С-50» виробляються   
виключно    з   іноземної   сировини  на  сучасному  
європейському  обладнанні.  Плити  виготовлено  
методом спінювання  гранул полістиролу,  
формування   у   блоки та  нарізання  на   вироби   
необхідних   розмірів.  

Плити  пінополістирольні  «Добрий пінопласт  ПСБ-С-50»  призначені  для  термоізоляції  
в  системах, де створюються високі механічні навантаження на утеплювач. Матеріал плит 
характеризується  міцністю на стиск при 10%-вій лінійній деформації не менше 200 кПа  та має 
границю  міцності  при згині  не  менше 350 кПа.  Бічна  кромка плит виготовляється тільки  рівною . 

Стандартні  розміри  пінополістирольних  плит:  довжина  100  см,  ширина  50  см,  товщина 
від 1 см до  25  см  з  кроком  1  см.  За  індивідуальним  замовленням  можливе  виготовлення  плит  
довжиною  від  100 см  до  300 см,  шириною  від 50 см до 120 см  та  товщиною   від 1 см до 100 см.

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ
Плити пінополістирольні можуть контактувати з цементом, гіпсом, вапном, розчинами солі, 

різного роду ґрунтовими водами, холодними асфальтовими емульсіями та бітумними емульсіями на 

ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ
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            Пінополістирольні плити використовують для звуко- та термоізоляції житлових, громадських і 
промислових будівель, як новозбудованих, так і тих, що перебувають в експлуатації. Основними 
параметрами, що визначають галузь застосування пінополістирольних плит, є здатність витримува-
ти механічні навантаження та теплопровідність.

термоізоляція промислових підлог (в морозильних камерах, цехах, складських і промисло-
вих приміщеннях), де утеплювач переносить найвищі механічні навантаження;
термоізоляція підлог на ґрунті, що зазнають високого механічного навантаження, у житло-
вих будинках, громадських та промислових будівлях тощо;
улаштування підлог з підігрівом, плаваючих підлог тощо;
утеплення плоских дахів, що експлуатуються;
утеплення похилих дахів;
термоізоляція паркінгів та гаражів;
конструкційне заповнення дорожніх та залізничних насипів, а також інших інженерних 
конструкцій;
утеплення фундаментних стін, стін підвалів і цоколів безшовним методом;
захисний шар від промерзанням в дорожніх конструкціях;
утеплення терас та стін нижче рівня ґрунту з гідроізоляцією;
теплоізоляція приміщень з високим рівнем вологості;
всі інші види утеплення де утеплювач переносить найвищі механічні навантаження, типові 
для промислових підлог, паркінгів, гаражів.

Плити пінополістирольні «Добрий пінопласт ПСБ-С-50» рекомендуємо застосовувати в системах, 
де утеплювач переносить найвищі механічні навантаження (витримує міцність на стиск при 10%-ній 
лінійній деформації, не менше 200 кПа, границя міцності при згині, не менше 350 кПа),  типові для 
промислових підлог, паркінгів, гаражів і підземних частин будинку і може використовуватись в усіх 
типах і системах утеплення підлог, а саме:



основі води, руберойдом з асфальтовим покриттям, каустичною содою, рідкими добривами, милом 
та ін. речовинами, що не викликають деструкцію пінополістиролу.

Пінополістирол стійкий до дії розчинів лугів (гідроксиду калію, вапна, аміаку), концентрованих 
та розбавлених  кислот (соляної кислоти - 35%, азотної кислоти - 50% сірчаної кислоти - 95%).

Плити пінополістирольні не повинні контактувати з речовинами,  що можуть викликати 
деструкцію полістиролу, такими як:  

• органічні розчинники (ацетон,  бензол, оцтово-етиловий ефір,  скипидар, розчинники фарб);
• спирти;
• насичені вуглеводні та нафтопродукти (бензин, гас, смоли та ін.)
• «холодні» бітумні клеї і мастики, які містять у своєму складі органічні розчинники. 
При контакті з вказаними речовинами пінополістирол може пошкодитись або повністю 

розчинитись.
Плити  пінополістирольні  забороняється  використовувати  для ізоляції  внутрішніх 

приміщень  без  улаштування   захисного  шару,  що  буде  перешкоджати  безпосередньому  контакту 
пінополістиролу  з  повітрям  приміщення. 

Температура поверхонь, що ізолюються, не повинна перевищувати 80 оС.

Пінополістирольні  плити  повинні  бути  захищені  від  прямого  впливу  ультрафіолетового 
випромінювання. 

Плити пінополістирольні, потрібно зберігати та транспортувати способом, що забезпечує 
захист від механічних пошкоджень та інших деструктивних чинників.

Плити  пінополістирольні  стандартних розмірів повинні бути запакованими лише в оригінальну 
упаковку компанії «Євробуд».

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Для  якісного  виконання  робіт  та  отримання  максимального  ефекту  повинні  бути  застосовані   

методи  утеплення, що відповідають чинним в Україні нормативним документам та  якісні  аксесуари  
і супутні матеріали. Роботи повинні виконуватись кваліфікованими працівниками. 

Правильно обирайте марку та товщину утеплювача!
Марку  та  товщину плит пінополістирольних, що застосовуються для утеплення, необхідно 

обирати з урахуванням вимог чинних в Україні нормативно-правових актів:  ДБН В.2.6.14-97, ДБН 
В.2.6-31-2006,  ДБН В.2.6-33-2008,  ДСТУ Б В.2.6-34:2008,   ДСТУ Б В.2.6-35:2008,   ДСТУ Б В.2.6-36:2008  та  
проектів  на  будівництво  чи  реконструкцію будівель.

Компанія «Євробуд» постійно вивчає технологію застосування пінополістиролу в Європі, а 
тому рекомендує обирати утеплювач відповідної марки товщиною від 10 см до 20 см, залежно 
від типу, матеріалу, товщини стін та перекриттів, а також  функціонального призначення об’єктів, що 
утеплюються (промислові, житлові, холодильні камери тощо…)

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ: 
Продукція виготовлена згідно з ТУ У В.2.7-25.2-33071398-001:2010.
Сертифікат відповідності № UA1.023.0153008-10 від 14.12.2010 р.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 18.12.2009 р. № 05.03.02-

04/82344.
Група горючості Г1. Протокол № 30/1ц-2008.

             Товщина пінопласту має великий вплив на теплоізоляційні властивості системи утеплення, чим 
більша товщина пінопласту, тим вищій опір теплопередачі.

ДСТУ Б В.2.7-8-94, ТУ У В.2.7-25.2-33071398-001:2010



ПЛОЩА ТА КІЛЬКІСТЬ 
плит   пінополістирольних  «Євробуд 50 Gold» в  упаковці  

в  залежності  від  товщини

Плити стандартного розміру 1000 × 500 мм; бічна кромка – рівна

Товщина 
плити, см

Об’єм упаковки, 
м3

Площа плит в упаковці, 
м2

Кількість плит в упаковці, 
шт.

1 0,30 30,00 60

2 0,30 15,00 30

3 0,30 10,00 20

4 0,30 7,50 15

5 0,30 6,00 12

6 0,30 5,00 10

7 0,28 4,00 8

8 0,28 3,50 7

9 0,27 3,00 6

10 0,30 3,00 6

11 0,28 2,50 5

12 0,30 2,50 5

13 0,26 2,00 4

14 0,28 2,00 4

15 0,30 2,00 4

16 0,24 1,50 3

17 0,26 1,50 3

18 0,27 1,50 3

19 0,29 1,50 3

20 0,30 1,50 3



Показники фізико-механічних властивостей плит пінополістирольних 
«Добрий пінопласт ПСБ-С-50»

Теплопровідність у сухому стані при температурі (25±5)оС, Вт/(м•К),   не більше 0,035

Міцність на стиск при 10%-вій лінійній деформації, КПа (МПа), не менше 200 (0,20)

Границя міцності при згині, КПа (МПа), не менше 350 (0,35)

Вологість плит, відвантажуваних споживачеві, %, не більше 12

Водопоглинання за 24 год., %,  по об’єму не більше 1,8

Термін ефективної експлуатації, років, не менше 25

ДЕКЛАРОВАНІ ВЕЛИЧИНИ ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ 
плит  пінополістирольних  «Добрий пінопласт ПСБ-С-50», 

висушених  до  постійної  маси  (λ0 =  0,035 Вт/(м∙К))

Опір  теплопередачі  плит,  м2К/Вт,  при  товщині,  мм

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

0,28 0,57 0,85 1,14 1,42 1,71 2,00 2,28 2,57 2,85 3,14 3,42 3,71 4,00 4,28 4,57 4,85 5,14 5,42 5,71

ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА
Компанія  «Євробуд»  гарантує  якість  пінополістирольних  плит  при  дотриманні  умов  

транспортування, зберігання та вказівок щодо застосування.

тел./факс: +38(03249) 4-29-41, 4-76-70, 
тел. моб.: +38(067) 673-32-41, +38(067) 560-60-50 

вул. Промислова, 29,  м. Червоноград, Львівська обл., 80100, 
www.evrobud.com.ua,  www.pinoplast.ua


