ГАЛД ШАТДАГГҮЙ

Инноваци шингэсэн шилдэг тусгаарлагч.
Монгол инженерүүдийн бүтээсэн дэлхийн чанар.

-180 C+1100 C температурыг
тэсвэрлэх тул галын эрсдэлээс бүрэн
хамгаална.
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0

ХАЛУУН БОЛОН
ХҮЙТНЭЭС ТУСГААРЛАНА
Дулаан дамжуулах коэффицент
λ=0.036вт/мк.

УС, ЧИЙГ ШИНГЭЭХГҮЙ
Усны уурын тархалтыг тэсвэрлэх
коэффицент μ=1 буюу агаарынхтай
тэнцүү.

ЭРЧИМ ХҮЧ, ДУЛААНЫ ХЭМНЭЛТТЭЙ ДУЛААН ТУСГААРЛАГЧ

ДУУ ЧИМЭЭГ ШИНГЭЭЖ
ТУСГААРЛАНА
Базальт чулуун хөвөнгийн мяндаслаг,
хөвөнлөг чанар нь дуу чимээ тусгаарлах
чадварыг эрс нэмэгдүүлж байдаг.
45ДБ-аас дээш тусгаарлана.

ГАЖИЛТАНД ТОГТВОРТОЙ
90%-ийн харьцангуй чийгшил ба +700oCийн температур дахь өөрчлөлт 1%-иас
хэтрэхгүй.

QR кодыг уншуулж
үнийн санал татаж авна уу.

ÓРТ УДААН ЭДЭЛГЭЭ,
ҮНЭ ЦЭНИЙН БАТАЛГАА
65 жилээс дээш эдэлгээтэй, ашиглалтын
зардал хамгийн бага, хөрөнгө оруулалтын
үнэ цэнийг жил бүр өсгөх баталгаатай.

ÁÀÉÃÀËÜÄ ÝÝËÒÝÉ ÝÊÎ

ХАЯГ:

Дэлхийн хэмжээнд нийт эрчим хүчний
47%-ийг барилга байгууламж халаах,
хөргөхөд зарцуулдаг бөгөөд байгалийн
цэвэр чулуун хөвөн дулаалгын материал
нь эрчим хүч, дулааны хэрэглээг бууруулж
нүүрс хүчлийн(CO2) хийг багасгана.

Үйлдвэр
Баянгол дүүрэг, Үйлдвэрлэлийн
баруун бүс - 132
Óëààíáààòàð õîò, Ìîíãîë óëñ
Утас: +(976)-75114444
Факс: +(976)-70170208
И-мэйл: monbasalt@rockwool.mn

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИГЧ БАЙГУУЛЛАГА

рчин цагийн тогтвортой амьдралын үнэ цэнийг
байгалийн чулуунаас бид бүтээнэ.

ХАВТАН
ШУГАМ ХООЛОЙН ДУЛААЛГА

20-300ìì äèàìåòðòýé øóãàì
õîîëîéä цèëèíäð áàçàëüòàí õºâºí
õîîëîé, 300-2000ìì øóãàì õîîëîéä
Òåðìîáàçàëüò-ÑÒÓ äóëààëãûí
õºíæèë. Ãàäíà á¿ðýýñ íü 50 ìê.ì
õºíãºí öàãààí ÿëòàñòàé øèëýí
äààâóóí äîòîðëîãîîòîé, ìåõàíèê
öîõèëòîíä óðàãäàæ ãýìòýõã¿é,
íàð, ñàëõè, áîðîî, óñàíä áàò áºõ,
àøèãëàëòûí õóãàöàà 30 æèë, îëîí
óäàà àøèãëàõ áîëîìæòîé

ЧУЛУУН ХӨВӨН ХАВТАН
Барилгын дотор, гадна
хана, агааржуулалттай
фасадтай байгууламжийн
дулаан тусгаарлагч.
Бетонон шал, таазны
дулаан, дуу тусгаарлагч.

ФАЙБЕР ЦЕМЕНТЭН ГАДАРГУУТАЙ

Ôàéáåð Êîìïîçèò öåìåíòýí ãàäàðãóóòàé
Áàçàëüò ÷óëóóí õºâºí õàâòàí.
Õººñºíöºðèéã îðëóóëàõ áîëîìæòîé
êîìïîçèò õàòóóëãàòàé äóëààëãà
äýýðýý íîéòîí ôàñàäан òåõíîëîãè
õèéõ áîëîìæòîé. Öýöýðëýã, ñóðãóóëü,
ýìíýëýã, îðîí ñóóöíû áàðèëãàä
àøèãëàõ òîõèðîìæòîé
þì. Ãàëûí àþóëààñ á¿ðýí
õàìãààëíà.

ШҮРШДЭГ ЧУЛУУН ХӨВӨН

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
Стандарт: MNS ISO29470:2010; MNS ISO29469:2010; MNS EN13162:2011

Үзүүлэлтийн нэр

Эзэлхүүний нягт
Зузаан
Чийг
Дулаан
дамжуулалтын
итгэлцүүр
Усны нэвчилт
Усанд байлгасны
дараах чийгшил
/1 цаг/
Шатах хугацаа

Хэмжих
Марк
нэгж
/хөнгөн/

Марк
/хатуу/

кг/м3
см
%

40-80
5 – 10
0.9

100-130
5 – 10
0.9

Вт/мoC

~0.032

~0.038

%

0.9

1.0

%

<1

<1

сек

Шатахгүй Шатахгүй

ХЭСЭГЧЛЭН УГСРАХ СЭНДВИЧ
Бàðèëãûí ìåòàëë õèéöèéã
õºíãºð¿¿ëæ, óãñðàëòûг õóðäàí
øóóðõàé áîëãîõîîñ ãàäíà
äèçàéí ôàñàäíû øèéäëèéã
÷ºëººòýé ñîíãîõ áîëîìæèéã
îëãîäîг. Фàñàäûã ºðãºí
ñîíãîëòîîð õèéñíýýð îôôèñ,
õóäàëäààíû òºâ, ñïîðò çàаë
çýðýã õîòûí ºíãº ¿çýìæòýé
õîñîëñîí áàðèëãà áàéãóóëàìæ
áàðèõ áîëîìæòîé.

Бàðèëãûí äýýâðèéí äóëààëãà
áîëîí ìåòàëë êàðêàсàí
áàðèëãûí ãàëûí õàìãààëàëòàíä
òºãñ øèéäýë. Õîëáîîñ
õîîðîíäûí îðîí çàéã á¿ðýí
÷èãæèæ äóëààíû àëäàãäëûã
áóóðóóëíà. Ìåòàëë õèéöèéí
ãàäàðãóóä 1 ñì ø¿ðøèõýä
ãàëын íºëººëëººñ 1-2цаг,
3см шүршихэд 3-6 цаг á¿ðýí õàìãààëíà.

Õºäºëìºð çàðöóóëàëòûã 3 äàõèí áàãàñãàæ,
б¿òýýìæèéã íýìýãä¿¿ëнэ.
Ирээдүйн эрчим хүч болон галын аюулгүйн
стандартанд нийцэх инновацийн шийдлүүдийг
бид танд санал болгож байна.

