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O nás
Huntsman Building Solutions (HBS) vyrábí špičkové 
stříkané polyuretanové pěny (SPF) pro mnoho staveb-
ních aplikací. Společnost Huntsman Building Solutions, 
obchodní jednotka společnosti Huntsman Corporation, 
která vznikla v květnu 2020 akvizicí podniků Icynene 
a Demilec, má společnou tradici více než 110 let v oblasti 
izolací domů a budov.

Spolupráce s námi vám poskytne přístup k naší dobře 
proškolené a vysoce kvalifikované síti dodavatelů, 
kteří zajistí správnou izolaci vašeho domu.
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Co je to stříkaná pěnová izolace?
Stříkaná pěnová izolace od společnosti Huntsman 
Building Solutions je polyuretanová tepelná izolace, 
která se nanáší povrchovým nástřikem.

Vytváří souvislou tepelnou bariéru, která utěsňuje úniky 
vzduchu a průvan, s čímž tradiční izolace mívá pro-
blémy.

Výhody vysoce účinných staveb

Naše výrobky získaly uznání také řady profesionálních 
certifikačních autorit.

Certifikace

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.

Společnost Huntsman 
Building Solutions, jako 
zastánce recyklace plastů 
k výrobě izolace, poskytuje 
majitelům domů pohodlí
a zároveň nabízí světu 
řešení problému, co dělat 
s rostoucím plastovým 
odpadem.

Za každý sud stříkané 
pěny prodaný v EU 
vysazujeme 5 stromů 
v Tatranském národním 
parku.

Udržitelnost

CONSTRUCTION  
     PRODUCT

Vytvořte tiché a příjemné prostředí utěsněním 
všech mezer a spár, čímž ve svém domě snížíte 
nežádoucí průvan a zvukové projevy.

Komfort

Díky kvalitně utěsněné stavbě a správnému větrání 
získáte ideální vnitřní podmínky. Minimalizujte 
průnik prachu, alergenů a venkovního hluku do 
domu.

Zdraví

Zajistěte svému domu lepší ochranu zvýšením 
konstrukční pevnosti a zachováním izolačních 
vlastností po celou dobu životnosti budovy pomocí 
stříkané pěnové izolace s uzavřenou strukturou 
buněk od společnosti HBS.

Trvanlivost

Díky vzduchotěsné tepelné izolaci snížíte měsíční 
náklady na vytápění a chlazení a omezíte produkci 
CO2.

Efektivita


