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ХАЯГ:

ГАЛД ШАТДАГГҮЙ

-1800C+11000C òемпераòурыг 
òэсвэрлэõ òул галын эрсдэлээс бүрэн 
õамгаална.

ХАЛУУН БОЛОН 
ХҮЙТНЭЭС ТУСГААРЛАНА
Дулаан дамжуулаõ коэффиценò 
λ=0.036вò/мк.

УС, ЧИЙГ ШИНГЭЭХГҮЙ

Óсны уурын òарõалòыг òэсвэрлэõ 
коэффиценò μ=1 буюу агаарынõòай 
òэнцүү.

ДУУ ЧИМЭЭГ ШИНГЭЭЖ 
ТУСГААРЛАНА

Базальò чулуун õөвөнгийн мяндаслаг, 
õөвөнлөг чанар нь дуу чимээ òусгаарлаõ 
чадварыг  эрс нэмэгдүүлж  байдаг. 

45ДБ-аас дээш òусгаарлана.

ГАЖИЛТАНД ТОГТВОРТОЙ
90%-ийн õарьцангуй чийгшил ба +700oC-
ийн òемпераòур даõь өөрчлөлò 1%-иас 
õэòрэõгүй.

Дэлõийн õэмжээнд нийò эрчим õүчний 
47%-ийг барилга байгууламж  õалааõ, 
õөргөõөд  зарцуулдаг бөгөөд байгалийн 
цэвэр чулуун õөвөн дулаалгын маòериал 
нь эрчим õүч,  дулааны õэрэглээг бууруулж  
нүүрс õүчлийн(CO2)  õийг багасгана.

БАЙГАЛÜД ЭЭЛТЭЙ ЭÊО

65 жилээс дээш эдэлгээòэй, ашиглалòын 
зардал õамгийн бага,  õөрөнгө оруулалòын 
үнэ цэнийг жил бүр өсгөõ баòалгааòай.

УРТ УДААН ЭДЭЛГЭЭ, 
ҮНЭ ЦЭНИЙН БАТАЛГАА

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИГЧ БАЙГУУЛЛАГА

Инноваци шингэсэн шилдэг тусгаарлагч.
Монгол инженерүүдийн бүтээсэн дэлхийн чанар.



Барилгын меòалл õийцийг 
õөнгөрүүлж,   угсралòыг õурдан 
шуурõай болгоõоос гадна 
дизайн фасадны шийдлийг 
чөлөөòэй сонгоõ боломжийг 
олгодог. Фасадыг өргөн 
сонголòоор õийснээр оффис,  
õудалдааны òөв,  спорò заал 
зэрэг õоòын өнгө үзэмжòэй 
õосолсон барилга байгууламж  
бариõ боломжòой. 

ХЭСЭГЧЛЭН УГСРАХ СЭНДВИЧ

ЧУЛУУН ХӨВӨН ХАВТАН

Барилгын доòор,  гадна 
õана,  агааржуулалòòай 
фасадòай байгууламжийн 
дулаан òусгаарлагч. 
Беòонон шал,  òаазны 
дулаан,  дуу òусгаарлагч.

Õөдөлмөр зарцуулалòыг 3 даõин багасгаж,  
бүòээмжийг нэмэгдүүлнэ.

ТЕХНИÊИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Үзүүлэлтийн нэр
Хэмжих 

нэгж
Марк 

/хөнгөн/
Марк 

/хатуу/
Эзэлõүүний нягò кг/м3 40-80 100-130
Зузаан см 5 – 10 5 – 10
Чийг % 0.9 0.9
Дулаан 
дамжуулалòын 
иòгэлцүүр

Вò/мoC ~0.032 ~0.038

Óсны нэвчилò % 0.9 1.0
Óсанд байлгасны 
дарааõ чийгшил 
/1 цаг/

% < 1 < 1

Шаòаõ õугацаа сек Шаòаõгүй Шаòаõгүй

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

Ирээдүйн эрчим хүч болон галын аюулгүйн
 стандартанд нийцэх инновацийн шийдлүүдийг 

бид танд санал болгож байна.

20-300мм диамеòрòэй шугам 
õоолойд цилиндр базальòан õөвөн 
õоолой,  300-2000мм шугам õоолойд 
Òермобазальò-ÑÒÓ дулаалгын 
õөнжил. Ãадна бүрээс нь 50 мк.м 
õөнгөн цагаан ялòасòай шилэн 
даавуун доòорлогооòой,  меõаник 
цоõилòонд урагдаж  гэмòэõгүй,  
нар,  салõи,  бороо,  усанд баò бөõ,  
ашиглалòын õугацаа 30 жил,  олон 
удаа ашиглаõ боломжòой

ШУГАМ ХООЛОЙН ДУЛААЛГА
ХАВТАН

ШҮРШДЭГ ЧУЛУУН ХӨВӨН

Барилгын дээврийн дулаалга 
болон меòалл каркасан 
барилгын галын õамгаалалòанд 
òөгс шийдэл. Õолбоос 
õоорондын орон зайг бүрэн 
чигжиж  дулааны алдагдлыг 
бууруулна. Ìеòалл õийцийн 
гадаргууд 1 см шүршиõэд 
галын нөлөөллөөс 1-2цаг, 
3см шүршиõэд 3-6 цаг бүрэн õамгаална.  

Файбер Êомпозиò цеменòэн гадаргууòай 
Базальò чулуун õөвөн õавòан. 
Õөөсөнцөрийг орлуулаõ боломжòой 
композиò õаòуулгаòай дулаалга 
дээрээ нойòон фасадан òеõнологи 
õийõ боломжòой. Öэцэрлэг,  сургууль, 
эмнэлэг,  орон сууцны барилгад 
ашиглаõ òоõиромжòой 
юм. Ãалын аюулаас бүрэн 
õамгаална.

ФАЙБЕР ЦЕМЕНТЭН ГАДАРГУУТАЙ

          рчин цагийн тогтвортой амьдралын үнэ цэнийг 
байгалийн чулуунаас бид бүтээнэ.


