
Hjemmet for isolering

HØJEFFEKTIV
 SPRØJTESKUMISOLERING



Hvad er sprøjteskumsisolering?

Om os

Fordelene ved HBS-sprøjteskumsisolering

Huntsman Building Solutions anses for at være en af de førende virksomheder inden for anvendelsen af 
innovativ teknologi og avanceret videnskab med henblik på fremstilling af en lang række isolerings- og 
coatingløsninger med sprøjteskum med åbne og lukkede celler (SPF). Vi arbejder fokuseret på at opfylde 
behovet for mere energieffektive og bæredygtige produkter i en lang række brancher. 

Huntsman Building Solutions (HBS) opstod i maj 2020, efter at Huntsman Corporation købte Icynene og 
Demilec. Sammen har virksomhederne nu mere end 110 års kombineret historie og erfaring. HBS er nu en 
af verdens førende leverandører af sprøjteskumsisolering og den fjerde største isoleringsproducent i verden. 
Lokale teams forsyner kunderne med et uovertruffent udbud af energibesparende produkter samt teknisk 
support og service i verdensklasse.

Huntsman Building Solutions' sprøjteskumisolering er varmeisolering i polyurethan, som påføres ved over-
fladesprøjtning. Det skaber et kompakt, isolerende lag uden samlinger og utætheder, hvilket kan være et 
problem med traditionel isolering.

* På baggrund af en undersøgelse foretaget af RGU’s Scott Sutherland School of Architecture and Built Environment, Heriot-Watt University and Icynene 
i september 2018.
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Varme- og 
køleomkostningerne 
reduceres med op til 

56 % ved at forebygge 
kuldebroer med en 
lufttæt/forseglende 

løsning.*

Der opnås øget komfort 
med mere ensartede 

temperaturer, da 
utætheder reduceres.

Isolering og luftbarriere 
i ét. 1 enkelt påføring 

i stedet for 2 produkter 
og 2 påføringer.

Velegnet til rum og 
bygninger, der er 

vanskelige at isolere, 
da skummet udvider sig 
og udfylder alle åbninger 

og hulrum.

Hurtigere at installere 
end traditionelle 

isoleringsmetoder.

25 års garanti på det 
materiale, som anvendes 

af vores godkendte og 
uddannede montører.

Produkter, som er udviklet 
og skabt ved brug af 

bæredygtige og 
genanvendte materialer, og 
som sikrer, at mere end 250 
millioner PET-plastflasker 

fra lossepladser 
genanvendes hvert år.

Miljøvenlige produkter, 
som er anerkendt af 

faglige organisationer 
i hele Europe.
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Isolering med åbne celler

HBS-sprøjteskum med åbne celler giver en 
overlegen luftbarriere i forhold til traditionel 
isolering til vægge, gulve og tage. Sprøjtes-
kumsisolering binder til de fleste bygningsover-
flader og udvider sig op til 100 gange, så der 
skabes en helt lufttæt klimaskærm.

Isolering med lukkede celler

HBS-sprøjteskumsisolering med lukkede celler 
klarer sig bedre end traditionel isolering. Sprø-
jteskumsisolering binder til de fleste overflader 
og udvider sig, så der skabes en sømløs og 
lufttæt klimaskærm.

Tag

HBS-tagskum giver en sømløs monolitisk 
membran og øget energieffektivitet. Kombiner-
et beskytter, bevarer og forlænger HBS-coat-
ing- og skumsystemet levetiden af tag på 
erhvervsbygninger og flerfamilieshuse.

Coating

HBS tilbyder en serie af coatinger og varme-
barrierer. HBS-polyurea-coatinger er anerkendt 
for deres holdbarhed og alsidighed samt for 
deres høje slagmodstand. De passer også til 
forskellige anvendelsesområder.
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