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де, R(0) - початковиЙ термiчниЙ опiр фрагмеЕту конструкцii фасадноi теплоiзоляцii;

R(60) термiчний олiр фрагменту конструкцii фасадноi теплоiзоляцii пiсля

проведення 60 циклiв.

Щана характеристика не перевищуе встzIновлене нормативне значення. Вiдповiдно

вимога п. 6.З ДСТУ Б В.2.6-З6:2008 викону€ться.

19.2 Вiдповiдно до ДСТУ Б В.2.6-36:2008 TepMiH ефективноi експлуатацii конструкцii

фасадноi теплоiзоляцii з опорядженням декоративною мiнеральною штукатуркою

виробництва ТоВ <Фомальгаут-Полiмiн) буде становити не менше нЬк 25 poKiB при

виконаннi ),мови:

R(OL]ц]IO) i 2| 
= 

о., ,л(0) 60 (2)

де, ft. - 9 - коефiцiент масштабностi - експериментальн i цикли умови експлуатацii;

R(0) - початковий термiчний опiр фрагменту конструкцii фасадноI теплоiзоляцii;

R(60) - термiчний опiр фрагменту конструкцii фасадноi теплоiзоляцii пiсля

проведення 60 циклiв.

!ля конструкцiТ фасадноi теплоiзоляцii з опорядженням декоративною мiнерапьною

шт}катуркою виробництва ТОВ кФомальгаут-Полiмiн>:

^'о'#Q'"'оои = 
х5З;3'56,100% 

= 0,в4% <,10%, (1)
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Тобто TepMiH ефективноi експлуатацii конструкцii фасадноi теплоiзоляцii з

опорядженням декоративною мiнеральною штукатуркою виробництва ТОВ кФомarы.аут-

Полiмiн> та утепленням мiнераловатними плитами становить не менше нiж 25 умовних
poKiB, що вiдповiдае нормативним вимогам п. 4.19 ДБН В.2.6-3|:2016.

20. Висновки та рекомендацii:

20.1 Конструкцii фасадноi теплоiзоляцii з опорядженням декоративною мiнеральною

штукатуркою виробництва ТОВ кФомапьгаут-Полiмiня, вiдповiдають нормативним
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вимогам !БН В.2.6-З1:2016 та дсту Б В.2.6-36:2008 за показникаI4и стiйкостi збiрноi
системи до клiматичних впливiв та TepMiHy ефективнот експлуатацii, що складас не меЕше
нiж 25 умовних poKiB.

Вiдповiдальний виконавець: ,/
Iнженер 2-т категорii -ИZви пробувал ьноi лабораторii ( а/' / с.с. Мотрич

[IpoToKoJl випробуваllь стосу(ться тiльки зразкiв, пiддаllих випробуваt{няNl,
Цей протокол }le Mo)Фla повнiстrо або частково вlдтворювати, тllрм()вати l ро]повсlодIryвати,
Протокол складасгься з десяти cтopiBoK,


