
 

 

 

 

 

  

 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

„Компанія „ДПК-ЛТД” 

 

39621 Полтавська область м. Кременчук, вул. Котлова, 2 

тел. (05366) 6-12-21, 6-02-39 

моб. +380675355530 

Р/р 260062929 в КФ ПАТ "Полтава банк" МФО 331423 

код ЄДРПУ 37748543 

сайт http://dpk-ltd.ucoz.ua/ 

email: dpkltd.info@gmail.com 

 
 

http://dpk-ltd.ucoz.ua/
mailto:dpkltd.info@gmail.com


Інформація про продукцію 
 

Описання: 
ПВХ сендвіч-панель є тришаровою конструкцією: два жорсткі аркуші ПВХ, між якими 
знаходиться утеплювач (пінополістирол, екструдований пінопласт, пенополіуретан і 
інше). Гарантія ТОВ "Компанія "ДПК-ЛТД" - 10 років. 
  
Характеристики:     
 
 
 

 Додаткова шумо- і теплоізоляція (приведений опір теплопередачі при товщині 24 
мм складає не менше 0,9 м-коду 2 *°С/Вт); (індекс звукоізоляції при товщині 24 мм 
складає не менше 24 дБ). 

 Висока швидкість монтажу. 
 Паропроникаємість: тобто забезпечується ідеальний захист пінних утеплювачів і 

стін від вологи.  
 Ідеальне поєднання з ПВХ вікнами.  
 Мала вага (при товщині 24 мм маса одного квадратного метра панелі з жорстким 

ПВХ товщиною 1 мм складає близько 3,9 кг).  
 Висока стійкість до механічних пошкоджень.  
 Стійкість до УФ-випромінювання - (5 років гарантія на ПВХ – шар покриття) 
 Можливість обробки звичайними інструментами по дереву і металу.  
 Діапазон експлуатації від -30°С до +60°С.  
 Тривалий термін експлуатації. 

           
Шар покриття: 
Панель з твердого ПВХ з обох боків 1,0 мм, 0,75 мм або 0,6 мм. 
Стандартні кольори: аналогічно RAL 9016 глянцевий або шовковисто-матовий. 
Інформацію по розмірах, товщині і кольору можна взяти з актуального прайслиста. 

 
Матеріал заповнення: 
Екструдований пенополістерол, вільний від FCKW або вспінений CО2, висока 
паронепроникаємість, мінімальне водопоглинання, B 1 по DIN 4102. Для оптимального 
склеювання, в пенополістеролі прорізають жолобки. При обробці не виділяється пил. 
Використовується піна з різною теплопровідністю λD-Wert 0,029 – 0,035. 

 
Загальна товщина: 
24 мм, 32 мм, 10 мм. 
Може бути запропонована інша, більша або менша товщина обкладки або заповнення. 
 

 
Розміри:  
1500х3000 мм 
Інші розміри або задані формати по запиту. 
 
 
Технічні дані: 

 
. 
 

Сфера застосування: 
ПВХ сендвіч панелі широко використовуються при 
виготовленні (монтажі) віконних і дверних конструкцій з 
пластика, офісних перегородок, елементи обгороджування, 
холодильні камери, контейнери, фасадні елементи, обробка 
балконів, рекламні вивіски, виставкові стенди, корабле і 
яхтобудування. Також широке вживання сендвіч-панелі 
знаходять при проведенні обробних робіт: обробка віконних і 
дверних укосів. 

Товщина наповнювача (мм) 18 21 22 25 28 31 42 

Товщина плити (мм) 20 23 24 27 30 33 44 

Коефіцієнт теплопровідності 1,43 1,28 1,23 1,11 1,02 0,93 0,72 

Звукоізоляційний показник 29 29 29 29 29 29 29 


