
დაათბუნე

სახლი

მომზადებულია ენერგოავტობუსის 
პროექტის ფარგლებში.

პროექტი ინიცირებული და 
დაფინანსებულია BP-სა და მისი 

პარტნიორების მიერ.

ტე ლი ნით, სა მონ ტა ჟო 
ქა ფით (2 სმ-ზე მე ტი 
ღრე ჩო სათ ვის), კარ 
-ფან ჯრის ჩარ ჩოს /
ა ლა თის და ჩარ ჩოს 
კე დელ თან გა დაბ მის 
ად გი ლას ნაპ რა ლე ბის 
შევ სე ბა;

ია ტა კი/ სარ და ფი

არაიზოლირებული ია ტა კიდან ან სარ და ფი-
დან ამო სუ ლი ცი ვი ჰა ე რი მოქ მე დებს თქვე ნი 
საცხ ოვ რე ბე ლი ოთა ხე ბის ტემ პე რა ტუ რა ზე, 
ამი ტომ თქვენ გჭირ დე ბათ უფ რო მე ტი რა ო-
დე ნო ბის საწ ვა ვის მოხ მა რე ბა სით ბოს შე სა-
ნარ ჩუ ნებ ლად. სარ და ფის დათ ბუ ნე ბის დროს 
თბო ი ზო ლა ცია უნ და გა უ კეთ დეს მის ჭერს, 
ია ტაკს, აგ რეთ ვე არ სე ბულ ფან ჯრებ სა და კა-
რე ბს.

სარ და ფის თბო სა ი ზო ლა ცი ოდ გა მო ი ყე ნე-
ბა იგი ვე მა სა ლე ბი რაც სხვე ნის დათ ბუ ნე ბის 
დროს. ესა ა: ცე ლუ ლო ზა, მი ნე რა ლუ რი ბამ ბა, 
შუ შის ბამ ბა და სხვა. ასე ვე და საყ რე ლი და-
მათ ბუ ნე ბე ლი მა სა ლა. 

დე ტა ლუ რი ინ ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად
დავ გი კავ შირ დით:

თბი ლი სი, 0160, დ.გამ რე კე ლის ქუ ჩა №19, 
ოფი სი № 49, VI სარ თუ ლი.

ტელ: +99532 242540, 242541.
ფაქ სი: +99532 242542

ელ .ფოს ტა: eecgeo@eecgeo.org
ვებ. გვერ დი: www.eecgeo.org

ენერ გო ე ფექ ტრუ რო ბის ცენ ტრი
სა ქარ თვე ლო



ნე ბის მი ე რი შე ნო ბის სა ხუ რა ვი, ჭე რი, 
კედ ლე ბი, კარ -ფან ჯრა ია ტა კი და სარ და ფი 
სით ბოს და ნა კარ გის კე რა შე იძ ლე ბა იყოს. 
თი თო ე უ ლი მათ გა ნის თბო ი ზო ლა ცი ით შე საძ-
ლე ბე ლია ენერ გი ის მოხ მა რე ბი სა და შე სა ბა მი-
სი გა და სა ხა დე ბის შემ ცი რე ბა.

ჭე რი და სა ხუ რა ვი

ჭე რი დან სით ბოს ნა კა დის გა დი ნე ბის თა ვი-
დან ასა ცი ლებ ლად შე გიძ ლი ათ:

ჭერ ზე სა ხუ რა ვის მხრი დან და ა გოთ მი ნე-
რა ლუ რი ან მი ნის ბამ ბა, და ყა როთ ფხვი ე რი 
მა სა ლე ბი — პემ ზა, ნა ხერ ხი/ ნა ფო ტი, მი წა, კე-
რამ ზი ტუ ლი ხრე ში.

შე საძ ლე ბე ლია გა მო ვი ყე ნოთ უფ რო ია ფი 
მა სა ლა, მა გა ლი თად: ძვე ლი შა ლის გა და სა-
ფა რებ ლე ბი, მატყ ლის საბ ნე ბი და ლე ი ბე ბი, 
კვერ ცხის ჩა სა დე ბი კონ ტე ი ნე რე ბი, პლას ტმა-
სის ცა რი ე ლი და თავ და ხუ რუ ლი ბოთ ლე ბი თა 
და პე ნოპ ლას ტის ნაფ ხვე ნე ბით შევ სე ბუ ლი 
ფქვი ლის ან შაქ რის ძვე ლი ტომ რე ბი. 

კედ ლე ბი

შე ნო ბის გა რე კედ ლე ბის დათ ბუ ნე ბა შე საძ-
ლე ბე ლი ა, რო გორც გა რე ისე ში და მხრი დან:

გა რე დან და სათ ბუ ნებ ლად სა ჭი როა კედ-

ლის წყალ გამ ძლე თბო სა ი ზო ლა ციო მა სა ლით 
მო პირ კე თე ბა და შემ დგო მი შე ლეს ვა;

ში და მხრი დან და სათ ბუ ნებ ლად კი გა-
მო ი ყე ნე ბა მი ნე რა ლუ რი და მი ნის ბამ ბა, პე-
ნოპ ლას ტი და ა.შ. რო მე ლიც მო პირ კეთ დე ბა 
თა ბა შირ -მუ ყა ოს ან დაპ რე სი ლი ნა ხერ ხის ფი-
ლე ბით. 

რად გა ნაც კედ ლე ბის თბო ი ზო ლა ცია ძვი-
რადღ ი რე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბა ა, სა სურ ვე ლია 
მა თი გათ ვა ლის წი ნე ბა შე ნო ბის კა პი ტა ლუ რი 
შე კე ტე ბის დროს.

არ სე ბობს უფ რო მარ ტი ვი და ხელ მი საწ-
ვდო მი მე თო დე ბი, მა გა ლი თად გა რე კედ ლელ-
ზე ფარ და გე ბის ჩა მო კი დე ბა, “კე დე ლის” ტი-
პის ან ჩა შე ნე ბუ ლი ავე ჯის გან თავ სე ბა. 

კარ -ფან ჯა რა

კარ -ფან ჯრი დან თბი ლი ჰა ე რის გა დი ნე ბის 
კე რე ბი ა: 

ფან ჯრის ალა თა სა და მი ნას შო რის, კარ -
ფან ჯრის ჩარ ჩოს /ა ლა თის შე ერ თე ბე ბი სა და 
მი სი კე დელ თან გა დაბ მის ად გი ლე ბი.

კარ -ფან ჯრის დაგ მან ვის მარ ტი ვი და ხელ-
მი საწ ვდო მი ღო ნის ძი ე ბე ბი ა:

— სი ლი კო ნის წე ბო თი (ჰერ მე ტი კი) ფან-
ჯრის ალა თა სა და მი ნას შო რის არ სე ბუ ლი 
ღრე ჩო ე ბის ამოვ სე ბა;

— ფან ჯრის ალა თა ში არ სე ბუ ლი მი ნი დან 
0.5-1.0 სმ და ცი ლე ბით ღა რის ამოჭ რა და მე-
ო რე მი ნის ჩას მა, რაც მი ნა პა კე ტის ეფექტს 
ქმნის;

— ანა ლო გი ურ ეფექტს იძ ლე ვა ალა თა ზე 
გამ ჭვირ ვა ლე ფი რის (მაგ. ყვა ვი ლე ბის შე სა ფუ-
თი ფი რი, ცე ლო ფა ნი) წე ბო ვა ნი ლენ ტით (სკო-
ჩი) და მაგ რე ბა ოთა ხის მხრი დან;

— პა რა ლო ნის, რე ზი ნის, სი ლი კო ნის, 
თვით წე ბა დი შე მამ ჭიდ რო ვებ ლე ბის გა მო ყე-
ნე ბა კარ -ფან ჯრის ყვე ლა სა ხის კონ სტრუქ-
ცი ე ბის ალა თა სა და ჩარ ჩოს შო რის არ სე ბუ ლი 
ნაპ რა ლის ამო სა ვე ბათ; 

— სი ლი კო ნის წე ბო თი (ჰერ მე ტი კი), პლას-


