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TEHOKAS RUISKUTETTAVA
 ERISTYSVAAHTO



Mitä ruiskutettava eristysvaahto on?

Tietoa meistä

HBS:n ruiskutettavan eristysvaahdon hyödyt

Huntsman Building Solutions on johtava yritys innovatiivisen teknologian ja pitkälle kehitetyn tieteen sovelta-
misessa erilaisten avo- ja umpisoluisten ruiskutusvaahtojen (SPF) eristys- ja pinnoituskäytön alalla. Tavoit-
teenamme on vastata entistä energiatehokkaampien ja luonnon kannalta parempien tuotteiden paikalliseen 
markkinakysyntään monilla eri toimialoilla.

Huntsman Building Solutions (HBS) syntyi toukokuussa 2020, kun Huntsman Corporation osti Icynenen ja 
Demilecin. Yhdessä näillä yrityksillä on yli 110 vuoden kokemus ja perintö alalta. HBS kuuluu nyt maailman 
johtaviin ruiskutettavan eristysvaahdon toimittajiin, sillä se on neljänneksi suurin eristevalmistaja maailmassa. 
Paikalliset tiimit toimittavat asiakkaille vertaansa vailla olevan valikoiman energiaa säästäviä huippuluokan 
tuotteita, teknistä tukea ja palvelua.

Huntsman Building Solutionsin polyuretaanieriste on lämpöeriste, joka asennetaan pintaan ruiskuttamalla. 
Se luo kompaktin eristyskerroksen ilman liitoskohtia ja vuotoja, jotka ovat usein perinteisen eristyksen 
haasteina.

* Perustuu RGU:n Scott Sutherland School of Architecture and Built Environment -koulun, Heriot-Watt University -yliopiston ja Icynenen syyskuussa 2018 
tekemään tutkimukseen.
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Lämmitys- ja 
jäähdytyskustannuksien 

aleneminen 56 %:iin 
ehkäisemällä lämpösiltoja 

ja takaamalla 
ilmatiiviys/tiivistys.*

Voit nauttia paremmasta 
mukavuudesta 
tasaisemmissa 
lämpötiloissa 

vähentämällä ilmavuotoja.

Eristys ja ilmasulku 
samassa tuotteessa. 
Vain 1 levityskerta 2 

tuotteen ja 2 
levityskerran sijaan.

Sopii vaikeasti 
eristettäviin tiloihin ja 
rakennuksiin, koska 
laajenee täyttämään 

kaikki aukot ja tyhjät tilat.

Perinteisiä 
eristysmenetelmiä 
nopeampi asentaa.

25 vuoden takuu 
valtuutettujen ja 

koulutettujen 
asentajiemme 

asentamalle materiaalille.

Uusiutuvista ja 
kierrätetyistä 

materiaaleista kehitetyt 
ja valmistetut tuotteet 
poistavat jätekierrosta 

vuosittain yli 250 
miljoonaa kierrätettyä 

PET-muovipulloa.

Useat ammattijärjestöt eri 
puolilla Eurooppaa ovat 

antaneet tunnustusta 
ympäristöystävällisille 

tuotteille.
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Avosoluinen eristysvaahto

HBS:n avosoluinen eristysvaahto muodostaa 
perinteistä eristystä tehokkaamman ilmasulun 
seiniin, lattioihin ja katoille. Ruiskutettava 
eristysvaahto tarttuu useimpiin rakennuksen 
pintoihin ja laajenee yli 100-kertaiseksi alku-
peräisestä koostaan muodostaen rakennuk-
sen ilmatiiviin vaipan.

Umpisoluinen eristysvaahto

HBS:n umpisoluinen eristysvaahto voittaa 
tehokkuudessa perinteisen eristyksen. Ruisku-
tettava eristysvaahto tarttuu useimpiin pintoihin 
ja laajenee saumattomaksi, ilmatiiviiksi raken-
nuksen vaipaksi.

Kattaminen

HBS:n kattovaahto muodostaa saumattoman 
yksiosaisen kalvon ja samalla energiatehok-
kuutta. HBS:n yhdistetty pinnoitus- ja vaahto-
järjestelmä suojaa liike- ja asuinrakennusten 
katot, säilyttää ne moitteettomina ja pidentää 
niiden käyttöikää.

Pinnoitteet

HBS tarjoaa valikoiman pinnoitteita ja lämpö-
sulkuja. HBS:n polyureapinnoitteet ovat 
saaneet tunnustusta iskulujuutensa ohella kes-
tävyydestään ja monikäyttöisyydestään. Ne 
sopivat myös moniin eri käyttökohteisiin.
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