
 

    

 
 

ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПЛОСКОСТИ от 
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 Общ преглед 

 
 

 MONODUR е вид специален експандиран 
пенополистирен за топлоизолация, 
стабилизиран, обработен и притежаващ най-
добрите характеристики за фасадно прило-
жение. 

 
 С ползването на СЕПС МОНОДУР за 
топлоизолация се решават проблемите, 
възникващи с времето при стандартните 
решения с обикновен фасаден ЕПС. 

 
 МОНОДУР СЕПС не е ценово ориентиран 
продукт, затова е възможно да се спазват 
необходимите изисквания за суровина и 
технология за постигане на безкомпромисно 
качество. 

 
 Материалът СЕПС МОНОДУР и системите за 
фасадна топлоизолация с него са насочени 
към потребители, за които качеството на 
материалите и ефективността и дълго-
трайността на системата са от първостепенно 
значение. 

 
 

 СЕПС МОНОДУР се предлага на плоскости със 
стандартни дебелина от 2,5 до 10 см, във 
варианти с различни обемни тегла – от 20 до 
30 кг/м3. Така удовлетворява изискванията за 
приложение във всякакви случаи при 
топлоизолацията на различни елементи на 
сградите. 

 
 



 

    

 
 Производителят 

 
  

 МОНОДУР СЕПС се произвежда в Гърция, по 
италианска технология, в заводите на една от 
най-големите гръцки фирми за 
топлоизолации в строителството. 

 
 МОНОСТИР АД е 
повече от 30 години 
като производител 
на пазара на 
експандиран 
пенополистирен. Добрите традиции в 
производството, стремежа за прилагане на 
най-съвременни и ефективни технологии, 
високото качество на производство, продукти 
и обслужване нареждат фирмата в редиците 
на най-стабилните предприятия в бранша.    

 
 Неотдавна МОНОСТИР АД се присъедини към 
семейството на една от най-силните фирми в 
търговията със строителни материали в 
Гърция – ПОЛИКЕМ. Това открива широки 
възможности на МОНОСТИР АД за по-
нататъшно разширяване на гамата, развитие и 
усъвършенстване на произвежданите 
продукти. 

 
 Продуктите на МОНОСТИР АД и най-вече 
топлоизолационните плоскост СЕПС МОНОДУР, 
са познати в България вече 8 години като 
синоним на висококачествена, надеждна и 
ефективна топлоизолация, на ниво високо над 
стандартното. 

 
 



 

    

 
 Какво представлява материалът 
СЕПС МОНОДУР 

 
 МОНОДУР СЕПС е експандиран 
пенополистирен със средна и висока плътност 
предназначен за топлоизолация в 
строителството. 

 
 МОНОДУР СЕПС притежава механични и 
топлоизолационни свойства по- добри от 
традиционно използваните в Европа, а 
напоследък и у нас изолационни плочи от 
експандиран пенополистирен – обикновен и 
т.нар. “фасаден”. 

 
 Материалът е стабилизиран против стареене – 
положен като топлоизолационен материал в 
система, той не променя формата, размерите 
механичните и топлотехническите си 
характеристики във времето. 

 
 Повърхността на плоскостите е специално 
оформена – грапава и с канали. Те имат за цел 
да увеличат контакта и оттам силата на 
сцепление на пенополистирена с лепилото и 
шпакловката. Така се гарантира здравината и 
устойчивостта на топлоизолационната 
система. 

 
 Плоскостите МОНОДУР СЕПС във всички 
разновидности (с изключение на F15 и F 20) 
имат специално оформен фалц за застъпване. 
При застъпването на две съседни плоскости се 
избягва напълно вероятността от образуване 
на микро-топлинни мостове, които увеличават 
значително загубите на енергия през фугите. 



 

    

 
 Какво представлява материалът 
СЕПС МОНОДУР 

 
 Поради сравнително плътната си структура 
възможността за попиване и задържане на 
вода е намалена до минимум, този е един от 
факторите, гарантиращи запазването на 
изолационните и механични свойства на 
материала във времето. 

 
 МОНОДУР СЕПС има отлична паропропускли-
вост, което изключва вероятността от 
образуване и задържане на кондензирала 
влага в конструкцията и оттам - от значително 
намаляване на топлинното съпротивление на 
стената. Не се възпрепятства така нареченото 
нормално”дишане” на конструкцията. 

 
 Измереният коефициент на топлопроводност 
λ на МОНОДУР СЕПС е много нисък – от 0,027 
до 0,031 W/mK, което показва отличната 
топлоизолационна способност на материала. 
Въпреки това, производителят декларира 
изчислителни стойности от порядъка на 0,035 
- 0,038 W/mK, което е в полза на сигурността 
– отчита се влиянието на реалните условия на 
работа на материала в система и се гарантира 
че потребителят няма да бъде подведен с 
нереално ниски стойности на този показател. 

 
 
 
 
 
 
 



 

    

 
 Какво представлява материалът 
СЕПС МОНОДУР 

 
 
 

 Материалът е екологично чист, и безопасен за 
за хората и околната среда, химически 
инертен, не отделя вредни вещества, не 
поддържа развитието на плесени, мухъл, и 
други микроорганизми, не е уязвим от гризачи 
и насекоми. При производството му не се 
използват и не се отделят вредни или опасни 
за атмосферата вещества. Продуктът е 
напълно рециклируем в съответствие с 
изискванията на нормите. 

 
 По отношение на пожаробезопасността 
съдържащите се в продукта инхибитори на 
горенето го класифицират в групата на 
самозагасващите материали, каквито са най-
строгите изисквания за приложение на 
подобни органични материали – полимери в 
строителството. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 
 Основни предимства 

 
 

 ДИФУЗИОННА ПРОПУСКЛИВОСТ, НЕПОЗВО-
ЛЯВАЩА КОНДЕНЗ 

 
 

 ВИСОКИ И ПОСТОЯННИ ТЕРМОИЗОЛАЦИОННИ 
СВОЙСТВА 

 
 

 ВИСОКА И РАВНОМЕРНА ПЛЪТНОСТ ПО ЦЕЛИЯ 
ОБЕМ 

 
 

 ГОЛЯМА УСТОЙЧИВОСТ НА МЕХАНИЧНИ 
НАТОВАРВАНИЯ 

 
 

 НЕ ПРОМЕНЯ ФОРМАТА И РАЗМЕРИТЕ СИ ВЪВ 
ВРЕМЕТО И НЕ СУБЛИМИРА 

 
 

 ТРУДНОГОРИМ-САМОЗАГАСВАЩ МАТЕРИАЛ – 
НЕ ПОДДЪРЖА ГОРЕНЕТО 

 
 

 СПЕЦИАЛНО ОФОРМЕНА ГРАПАВА ПОВЪРХ-
НОСТ И КАНАЛИ ЗА ОТЛИЧНО СЦЕПЛЕНИЕ СЪС 
СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ-МАЗИЛКИ, ЛЕПИ-
ЛА И БЕТОН 

 
 

 НЕ ПРОМЕНЯ ХАРАКТЕРИАСТИКИТЕ СИ ПРИ 
ТЕМПЕРАТУРИ ОТ -50 ДО +70 ºС 

 
 



 

    

 
 Основни предимства 

 
 

 ДЪЛГОВЕЧНО ЗАПАЗВАНЕ НА СВОЙСТВАТА НА 
МАТЕРИАЛА. 

 
 

 ВИСОКА ВОДОПЛЪТНОСТ И НЕЗНАЧИТЕЛНО 
ВОДОПОГЛЪЩАНЕ 

 
 

 ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТА ТЕХНОЛОГИЯ И 
РЕЦИКЛИРУЕМ ПРОДУКТ 

 
 

 НЕУЯЗВИМ ЗА ГРИЗАЧИ, НАСЕКОМИ И 
МИКРООРГАНИЗМИ 

 
 

 ПРОИЗВЕДЕН САМО ОТ ПЪРВИЧНА СУРОВИНА 
– БЕЗ НИКАКВИ ДОБАВКИ НА РЕЦИКЛИРАН 
МАТЕРИАЛ 

 
 

 ЗАСТЪПВАНЕ С ФАЛЦ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА 
ТОПЛИННИТЕ МОСТОВЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 
 Фактори гарантиращи високото 
качество и определящи предимства-
та на МОНОДУР СЕПС 

 
 

 Изходната суровина 
 
 

 Материалът МОНОДУР СЕПС се произвежда от 
специален вид суровина – полистирол за 
експандиране - марка различна от тази за 
производството на обикновен и фасаден ЕПС. 

 
 Суровината съдържа специални стабилизиращи 
добавки, и инхибитори на стареенето. 

 
 Размерът на гранулите, които се получават след 
предварителното експандиране е много по-малък 
от тези на обикновения ЕПС. Гранулите са с 
еднакви размери, което определя плътната и 
еднородна структура на материала. 

 
 От тази суровина се произвежда материал с 
плътност само от 18 до 30 кг/м3.  
Технологично не е възможно да се произвежда 
лек ЕПС с цел по- ниска цена. 

 
 Структурата на самите гранули е с повече на брой, 
но по-малки клетки с въздух, с по-здрава обвивка, 
което води до по- добри изолационни, качества, 
до по добро слепване между гранулите и оттам до 
по-високи механични характеристики. 

 
 МОНОДУР СЕПС се произвежда само от първична 
суровина, не е допустимо да се добавя никакъв 
процент рециклиран материал. 



 

    

 
 Фактори гарантиращи високото 
качество и определящи предимства-
та на МОНОДУР СЕПС 

 
 

 Технологията на производство 
 
 

 Технологията за производство на МОНОДУР СЕПС 
е италианска и представлява усъвършенстван 
вариант на стандартната технология за 
производство на ЕПС. 

 
 Предварителното експандиране и отлежаване на 
гранулитe за МОНОДУР СЕПС се извършва по 
специална схема. 

 
 Пресите работят с много по-високо налягане, така 
се постига по-доброто слепване на гранулите една 
към друга и по-малък размер на порите между тях. 

 
 Пресованите обеми са много по-малки и така се 
получава материал с хомогенна структура и 
висока и равномерна плътност по целия обем.  

 
 Грапавата повърхност и каналите се получават 
чрез допълнителна обработка. 

 
 Отлежаването на готовия материал се контролира 
стриктно по време, както и обемното тегло на 
завършения продукт. 

 
 
 
 
 



 

    

 

 Сертификати и протоколи за 
изпитване 

 
 
 

 



 

    

 

 Сертификати и протоколи за 
изпитване 

 
 
 

 



 

    

 
 Сертификати и протоколи за 
изпитване 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 

 Приложение 
 

 Топлоизолация на стени в състава на интегрирана 
фасадна топлоизолационна система. 

 МОНОДУР SL 
 МОНОДУР S 

 
 Топлоизолация на стени с вентилирана фасада 

 МОНОДУР SL  
 МОНОДУР S 

 
 .Топлоизолация на подове 

 МОНОДУР SL 
 МОНОДУР S 
 МОНОДУР F 

 
 . Топлоизолация на плоски покриви 

 МОНОДУР SL 
 МОНОДУР S 
 МОНОДУР F 

 
 . Топлоизолация на скатни покриви 

 МОНОДУР SL 
 

 .Топлоизолация на камери за съхранение на 
продукти 

 МОНОДУР S 
 МОНОДУР F 

 

 Характеристиките на СЕПС МОНОДУР 
позволяват да бъде прилаган във всякакви 
условия 

 В агресивна градска среда 
 В суров сух и студен климат 
 Във влажна и студена среда 
 При големи дневни температурни 

амплитуди 



 

    

 
 Приложение 

 
 С МОНОДУР СЕПС и системи базирани на продукта 
са изолирани над 600 хиляди м2 повърхности 

 
 С МОНОДУР СЕПС и системи базирани на продукта 
са изпълнени престижни обекти на водещи 
строителни фирми: ОМИКРОН ● ФЕЪРПЛЕЙ 
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ● АЛАДИН БИЛДИНГ ● БЕ 2● 
ИНТЕРТАЙМ КОНТИНЕНТАЛ ● МИКС ПС 

 
 С МОНОДУР СЕПС и системи базирани на продукта 
са изпълнени стотици обекти: 

 Еднофамилни жилищни сгради 
 Многофамилни жилищни сгради 
 Жилищни блокове 
 Престижни жилищни комплекси  
 Хотели и вилни селища 
 Училища и детски градини 
 Обществени сгради 
 Административни сгради 
 Търговски и офис центрове 
 Промишлени сгради 
 Складове и хладилни камери 

 
 
 

 За последните 8 години от успешното прилагане 
на МОНОДУР СЕПС и системите с него няма 
заявени дефекти и рекламации. 

 
 
 
 
 
 



 

    

 
 За подробна информация: 

 
АЛФАТОН Мрамор ООД 
Изключителен представител за България 
 
София 1618, бул.Цар Борис III No 136 – Б 
Тел.: 02 / 95 54 291 
Факс: 02 / 95 59 691 
e-mail: alfatm@otel.net 
www.alfatm-bg.com 
 
 
 
СТИНДОР ЕООД 
Представител за региона на Пловдив и Южна България 
 
Пловдив, ул. Ибър 24 
Тел. 032 / 960 822 
e-mail: stindor@ggbit.net 
 
 
 


