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Үндсэн арга хэмжээ, урьдчилсан

Орон сууцны барилгын иж бүрэн

нөхцөл болзол:

дулаалга хийх үйл явцыг хэрхэн
дэмжиж, ажил хэрэг болгон эхлүүлэх
вэ?

1 Гадна фасадыг дулаалах
урт удаан эдэлгээтэй, чанарыг баталгаажуулсан
гэрчилгээ бүхий дулаалгын систем ашиглах нь

7 Удаан хугацааны буюу 20 хүртэлх
жилийн зээлийн баталгааг төрөөс

зүйтэй бөгөөд дулаалгын шийдлийг мэргэжлийн

хамтран гаргах:

инженер гаргасан байна. ETICS (полистирол

хөрөнгө оруулагч объект буюу угсармал барилгаар

эсвэл эрдэс хөвөнтэй External thermal insulation
composite systems) нь хамгийн түгээмэл
ашиглагддаг системийн тоонд ордог.

2 Цонх солиулах
чанарыг баталгаажуулсан гэрчилгээ бүхий урт
удаан эдэлгээтэй цонх ашиглах нь зүйтэй.

3 Дээвэр дулаалах
чанарыг баталгаажуулсан гэрчилгээ бүхий урт
удаан эдэлгээтэй тусгаарлагч ашиглах нь зүйтэй.

4 Шал дулаалах
дулаалах объектын боломжид нийцсэн байна,
жишээлбэл угсармал орон сууцны байрны зоорийн

баталгаа гаргана.

8 Төр, хот, аймаг, орон нутгийн засаг
захиргаанаас
иж бүрэн дулаалгын зээлийн хүүгийн татаас
олгох (жишээлбэл, -5 %).
Цавуу, шавардлага, тусгаарлагч, профиль,
хадаас, зуух, шахмал түлш зэрэг дулаалгын эд анги,
хэрэглээний бүтээгдэхүүний монгол үйлдвэрлэгчдэд
олгох зээлийн хүүгийн татаасыг төрөөс олгох.

9 Төр бусдад үлгэр жишээ болж,
төрийн өмчит орон сууцны барилгыг дулаалах
алхам эхлэх: чанарыг нь баталгаажуулсан
дулаалгын системийг ашиглан дулаалгыг ETICS-

шалыг дулаалах нь зүйтэй.

ийн системийн зураг төсөл боловсруулах

5 Халаалтын системийн ажиллагааг

байр дулаалах ажлын дүрэм журмыг баримтлан

тохируулах

туршлагатай инженерийн бэлтгэсэн төслийн дагуу
хийж гүйцэтгэнэ.
Боломжтой бол Үл хөдлөх эд хөрөнгийн

урт удаан эдэлгээтэй системийг сонгох нь зүйтэй.

татварын хөнгөлөлт үзүүлнэ.

6 Халаалтын эх үүсвэрээ солиулах

10 Барилга, хот байгуулалтын яам,

дулааны алдагдал буурснаар халаалтын эх үүсвэр

Эрчим хүчний яам, Байгаль орчин, аялал

буюу зуухны хэмжээ бага байхад хангалттай

жуулчлалын яам хамтран дараах дүрмийг гаргана

болно. Ингэснээр өндөр хүчин чадалтай, агаар

Үүнд,

бохирдуулах утаа багатай зуух ашиглах

- ETICS дулаалгын системийг үнэлэх, хянах,

боломжтой. Сургууль, цэцэрлэг, албан газар,

баталгаажуулах дүрэм (Европын стандартаас

оффисын барилга, жижиг эмнэлэг зэрэг жижиг

ашиглаж болохуйц санаа авч болно)

объектод шахмал түлшээр ажилладаг автомат зуух

- ETICS дулаалгын системийн зураг төсөл

үр ашигтай ашиглах боломжтой. Шахмал түлшийг
хөрш болох Орос Улсын Сибирээс ч нийлүүлэх
бололцоотой.

боловсруулах дүрэм
- ETICS дулаалгын системийг угсрах дүрэм

