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VYSOCE ÚČINNÁ STŘÍKANÁ
 PĚNOVÁ IZOLACE



Co je to stříkaná pěnová izolace?

O nás

Výhody stříkané pěnové izolace HBS

Společnost Huntsman Building Solutions je uznávaným lídrem v oboru, který využívá inovativní technologie 
a pokročilé vědecké poznatky k výrobě různých druhů stříkaných pěnových izolací (SPF) s otevřenou a uza-
vřenou strukturou buněk a dalších nátěrů. I nadále se zaměřujeme na uspokojování poptávky místních trhů 
po energeticky účinnějších a udržitelnějších výrobcích pro celou řadu odvětví.

Společnost Huntsman Building Solutions (HBS) vznikla v květnu 2020 po akvizici firem Icynene a Demilec 
společností Huntsman Corporation. Dohromady mají více než 110 let společného dědictví a zkušeností. 
Společnost HBS je nyní jedním z předních světových dodavatelů stříkaných pěnových izolací a čtvrtým 
největším výrobcem izolací na světě. Místní týmy poskytují zákazníkům bezkonkurenční nabídku energeticky 
úsporných výrobků světové úrovně, technickou podporu a servis.

Stříkaná pěnová izolace od společnosti Huntsman Building Solutions je polyuretanová tepelná izolace, která 
se nanáší povrchovým nástřikem. Vytváří kompaktní izolační vrstvu beze spár a netěsností, s čímž tradiční 
izolace mívá problémy.

* Na základě studie, kterou v září 2018 provedly Scott Sutherland School of Architecture and Built Environment z RGU, Heriot-Watt University a Icynene.
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Snižte náklady na 
vytápění a chlazení až 
o 56 % díky prevenci 

tepelných mostů 
a zajištění 

vzduchotěsnosti.*

Vychutnávejte si větší 
pohodlí a rovnoměrnější 

teploty odstraněním 
netěsností.

Izolace a vzduchová 
bariéra v jednom. 
1 aplikace místo 

2 produktů a 2 aplikací.

Vhodné pro obtížně 
izolovatelné prostory 
a budovy, protože se 

rozpíná a vyplňuje 
všechny mezery a spáry.

Rychlejší instalace než 
u tradičních metod 

izolace.

25letá záruka na materiál 
aplikovaný našimi 

autorizovanými 
a vyškolenými aplikátory.

Výrobky vyvinuté 
a vytvořené z obnovitelných 
a recyklovaných materiálů 

každoročně využijí více 
než 250 milionů  

plastových PET lahví
ze skládek.

Výrobky šetrné k životnímu 
prostředí uznávané 

profesními organizacemi 
v celé Evropě.
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Izolace s otevřenou strukturou buněk

Stříkaná pěna s otevřenou strukturou buněk 
společnosti HBS poskytuje lepší vzduchovou 
bariéru než tradiční izolace stěn, podlah 
a střech. Izolace ze stříkané pěny přilne na 
většinu konstrukčních povrchů a rozšíří se až 
na 100násobek své původní velikosti, čímž 
vytvoří vzduchotěsný plášť budovy.

Izolace s uzavřenou strukturou buněk

Stříkaná pěnová izolace HBS s uzavřenou 
strukturou buněk překonává tradiční izolace. 
Izolace ze stříkané pěny je schopna přilnout na 
většinu povrchů a během expanze vytváří 
vzduchotěsný plášť budovy.

Střechy

Střešní pěny HBS zajišťují souvislou mono - 
litickou membránu a dodatečnou energetickou 
účinnost. Kombinace nátěrového a pěnového 
systému HBS chrání komerční střechy i členité 
střechy rodinných domů, konzervuje je a prod-
lužuje jejich životnost.

Nátěry

Společnost HBS vám nabízí řadu nátěrů 
a tepelných bariér. Všechny polyureové nátěry 
HBS jsou kromě vysoké odolnosti proti nárazu 
uznávány také pro svou trvanlivost 
a všestrannost. Jsou vhodné pro nejrůznější 
aplikace.
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Mississauga, 
Ontario, Kanada, 
Severní Amerika

Čínská republika Tchaj-wan, 
Asie

Šanghaj, Čína,
Asie

Kawasaki, Japonsko, 
Asie

Obninsk, Rusko, 
Evropa

Arlington, Texas, USA,
Severní Amerika

Boisbriand, Québec, Kanada,
 Severní Amerika

Kings Lynn, Norfolk,
Spojené království

Georgsmarienhütte, 
Německo

Dubaj,
 Spojené arabské emiráty

Sledujte nás: 


