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NUDURA ЩУРЦ - изолация  Продуктови Акценти 

Топлинен мост се появява, когато има лоша 

изолация между външната и вътрешната 

страна на стените. Най-често топлинни 

мостове има при колони, греди и плочи, и 

при отворите в стените. Ниската 

температура на вътрешната страна на 

стената и сравнително високото ниво на 

влажност на стената при топлинния мост 

водят до образуването на конденз. Влагата, 

появяваща се в следствие на 

кондензирането на водните пари при тези 

топлинни мостове, има отрицателно 

въздействие върху топлинния комфорт в 

сградата.  

Поради тази причина, NUDURA разработва 

уникална фора за изолация на щурц, която  

е лесна за вграждане и съвместима с 

всички стандартни изолационни форми. 

NUDURA предоставя на строителите 

елемент, който подсигурява изолацията под 

и над прозоречната рамка, за да се елиминират напълно възможностите от топлинни мостове. 

Щурцът NUDURA е с дебелина от 50 мм и със стандартна и лесна за инсталиране дължина от 

1200 мм. Контурът на щурцовата изолация повтаря специфиичните улеи на вътрешната 

страна на панелите на NUDURA формите, така че да се получи добро уплътнение и здраво 

захващане. Произведен от EPS, изолацията за щурц се предлага в 6-те междупанелни 

широчини на предлаганите стандартни NUDURA форми - между 100 мм и 300 мм.  

Щурцовата форма NUDURA, кобинирана с накрайника за стена на NUDURA, ще осигури лесен 

и бърз строителен метод за плътна и непрекъсната изолационна обвивка за постигане на 

една добра енергийно ефективна сграда.  Чрез уникалните и лесни за употреба елементи, 

NUDURA предоставя строителен метод за изолиране на тези така уязвими кухини около 

прозорците при всяка една стена. 

 

✓ За жилищно, търговско и 

промишлено строителство;  

✓ 1200 мм дължина на формата; 

✓ 50 мм дебелина на изолацията; 

✓ Елиминира топлинни мостове; 

✓ Специално проектирана форма за 

плътно уплътнение; 

✓ Бърз и ефективен монтаж; 

✓ Леко и лесно за работа; 

✓ Екологично чист, безвреден, 

нетоксичен строителен материал; 

✓ 100% рециклируем. 

 

 

За повече информация 

посетете nudura.com  

или eco-form.eu 

Щурц  Размери (според междупанелните ширини на формите)  

 

Дължина  
     120 см  

 

Дебелина 

   5 см 
 

Широчина 

   10 см до 30 см 


