
ВИРОБНИЦТВО – м. Харків. 
ПРОДАЖ – СНД, Балтія, Болгарія, Греція, Іран та багатьох інших

Ми були першими в Україні
та залишаємося кращими! 

Вибір за Вами!

Остерігайтеся підробок! 
Відразу перевіряйте якість матеріалу. 

Він повинен бути білого кольору з легким 
аміачним запахом, консистенції 

від «густої сметани» до «пастоподібної» 
Звертайтеся тільки до авторизованих дилерів!

Олександрійський цукровий завод

9-поверхові будинки, квартал «Молодіжний», м. ЛуганськТСМ Керамічний® складається з акрилової дисперсії, в 
якій містяться розряджені керамічні та силіконові кульки. 
Після нанесення на поверхню кульки утворюють  склад-
ний лабіринт, який відбиває до 80 % теплового потоку.

ТСМ Керамічний® використовується для теплоізоляції 
будівельних споруд: стіни, стеля, підлога, фасад, фунда-
мент, покрівля, підвальні приміщення, балкони, підвікон-
ня та багато іншого.
У промисловості ТСМ Керамічний® ізолює технологічне 
обладнання, трубо- , паро- та конденсатоводи, ємності, 
котельне обладнання тощо.

ТСМ Керамічний® незамінний, коли мова йде про ізоляцію 
обладнання складної форми, у важкодоступних місцях, тру-
бопроводів малого діаметра, споруд архітектурної форми.

Базовий колір — білий. За потребою замовника колір 
можна змінити на будь-який, додавши до матеріалу піг-
мент. Якщо замовити понад 300 літрів — виробник додає 
колір безкоштовно!

ТСМ Керамічний ® усуває конденсат, запобігає поши-
ренню корозії, ліквідує містки холоду.

Ми маємо величезний досвід використання рідкої теп-
лоізоляції як для промислових підприємств, будівельних 
майданчиків, так і для приватних потреб споживачів. Ми 
забезпечуємо повний технічний супровід — енергоау-
дит, технічний аналіз, діагностику об’єкта, шеф-монтаж, 
гарантійне та післягарантійне обслуговування.

Приклад із практики: 9-поверхові будинки, квартал «Молодіж-
ний», м. Луганськ
Теплоізоляція фасадів. Товщина шару 1-1,2 мм. До матеріалу 
додано пігмент, що дало можливість пофарбувати фасади в різ-
номанітні кольори.

Приклад із практики: Олександрійський цукровий завод
Ізольовані ємності, трубопроводи, технологічне обладнання, 
фільтри, які беруть участь у технологічному процесі виготовлен-
ня цукру. Економія коштів на енергоносії за один сезон станови-
ла близько 1 мільйона гривень.

ТСМ Керамічний® – 
перше вітчизняне рідке 
теплоізоляційне покриття

ТОВ «Антарес»
вул. Кацарська, 11, м. Харків, 61012

Тел.: (057) 758-89-28, тел. моб.: (050) 400-90-85
tsm@antares-kharkov.com, www.tsmceramic.com.ua


