
Hjemmet for isolering

Om os
Huntsman Building Solutions (HBS) producerer 
brancheførende polyurethansprøjteskum (SPF) til 
mange anvendelser i byggeriet. Huntsman Building 
Solutions blev grundlagt i maj 2020 i forbindelse med 
købet af Icynene og Demilec og er en forretningsenhed 
under Huntsman Corporation. Virksomheden besidder 
samlet over 110 års erfaring inden for isolering af boliger 
og bygninger.

Når du samarbejder med os får du adgang til vores 
højtuddannede og kvalificerede netværk af entre-
prenører, som sikrer, at din bolig er isoleret korrekt.
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Hvad er sprøjteskumsisolering?
Huntsman Building Solutions' sprøjteskumisolering er 
varmeisolering i polyurethan, som påføres ved 
overfladesprøjtning.

Det skaber en sømløs varmebarriere, som forsegler 
luftlækager og utætheder, hvilket kan være et problem 
med traditionel isolering.

Fordelene ved en højeffektiv bolig

Vores produkter er også blevet anerkendt af mange 
faglige organisationer:

Certificeringer

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

Isolering med lukkede celler
HBS -isolering med lukkede celler overgår traditionel 
isolering ved at fungere som en luftspærre, dampspærre
og radonbarriere i et enkelt produkt. Lukket celleisoler-
ing klæber til de fleste overflader, er modstandsdygtig 
over for kompression og udvides til at skabe en prob-
lemfri og lufttæt bygning.

Huntsman Building 
Solutions er 
verdensmester i at 
omdanne genbrugsplast 
til isolering og skaber 
øget komfort for 
boligejere, samtidig med 
at verden får en løsning 
på det stigende problem 
med plastaffald.

For hver tromle med 
sprøjteskum der sælges 
i Europa, planter vi 5 
træer i nationalparken 
Park High Tatras.

Bæredygtighed

CONSTRUCTION  
     PRODUCT

Skab et støjsvagt, komfortabelt miljø ved at 
forsegle alle alle revner og tomrum, så uønsket 
træk og luftbåren støj i boligen reduceres.

Komfortabel

Byg tæt, udluft korrekt, og få et ideelt indeklima. 
Minimer mængden af støv, allergener og udefra-
kommende støj i boligen.

Sund

Sørg for, at din bolig er bedre beskyttet ved at 
forbedre den strukturelle styrke og bevare de 
isolerende egenskaber i hele bygningens levetid 
med HBS-sprøjteskumsisolering med lukkede celler.

Holdbar

Reducer de månedlige udgifter til opvarmning og 
nedkøling, og nedbring produktionen af CO2 med 
en lufttæt varmeisolering.

Effektiv


