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Czym jest natryskowa pianka izolacyjna?

O nas

Zalety natryskowej pianki izolacyjnej HBS

Huntsman Building Solutions jest uznanym w branży liderem w zakresie stosowania nowych technologii 
i zaawansowanych badań naukowych do produkcji otwarto- i zamkniętokomórkowych izolacji piankowych 
(SPF) i powłok. Koncentrujemy się na zaspokajaniu zapotrzebowania lokalnego rynku na bardziej efektywne 
energetyczne i ekologiczne produkty, przeznaczone dla szerokiego spektrum branż.

Firma Huntsman Building Solutions (HBS) powstała w maju 2020 r. w wyniku przejęcia firm Icynene, Lapolla 
i Demilec przez Huntsman Corporation. Wspólnie przedsiębiorstwa te mają ponad 110 lat tradycji 
i doświadczenia. HBS jest obecnie jednym z wiodących globalnych dostawców natryskowych pianek 
izolacyjnych i czwartym co do wielkości producentem materiałów izolacyjnych na świecie. Lokalne zespoły 
zapewniają klientom niezrównaną ofertę energooszczędnych produktów światowej klasy oraz wsparcie 
techniczne i serwis.

Natryskowa pianka izolacyjna Huntsman Building Solutions to poliuretanowa izolacja cieplna nanoszona na 
powierzchnię przez natrysk. Tworzy kompaktową warstwę izolacyjną wolną od połączeń i nieszczelności, 
z którymi nie radzi sobie tradycyjna izolacja.

* Na podstawie badania z września 2018 r. przeprowadzonego przez Scott Sutherland School of Architecture and Built Environment Uniwersytetu Roberta 
Gordona, Uniwersytet Heriota-Watta i firmę Icynene.
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Obniża koszty ogrzewania 
i chłodzenia nawet o 56%, 
zapobiegając powstawaniu 

mostków cieplnych, 
i zapewnia nieprze-

puszczalność powietr-
za/szczelność.*

Ciesz się większym 
komfortem jeszcze bardziej 
równomiernych temperatur 

dzięki ograniczeniu 
przenikania powietrza.

Izolacja i bariera dla 
powietrza w jednym. 
1 pojedynczy produkt 
zamiast 2 produktów 

i 2 zastosowań.

Nadaje się do zaizolowania 
trudnych przestrzeni 

i budynków, ponieważ 
rozszerza się, wypełniając 

wszystkie szczeliny 
i puste przestrzenie.

Szybsza w montażu od 
tradycyjnych systemów 

izolacyjnych.

25-letnia gwarancja na 
materiał stosowany przez 
naszych autoryzowanych 

i przeszkolonych 
wykonawców.

Produkty opracowywane 
i wytwarzane z wykorzysta-
niem odnawialnych i pocho-
dzących z recyklingu mate-
riałów, do produkcji których 
pozyskuje się co roku ponad 
250 mln plastikowych butelek 

PET z odpadów.

Ekologiczne produkty 
uznane przez 

organizacje branżowe 
z całej Europy.
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Pianka otwartokomórkowa
Natryskowa pianka otwartokomórkowa HBS 
stanowi doskonałą barierę dla powietrza 
w porównaniu z tradycyjną izolacją ścian, 
posadzek i dachów. Natryskowa pianka izola-
cyjna przylega do większości powierzchni 
budowlanych i rozszerza się nawet stokrotnie 
względem pierwotnej objętości, tworząc 
szczelną powłokę budynku.

Pianka zamkniętokomórkowa

Zamkniętokomórkowa izolacja piankowa HBS 
przewyższa parametry tradycyjnej izolacji. 
Natryskowa izolacja piankowa przylega do 
większości powierzchni i rozszerza się, tworząc 
jednolitą, szczelną powłokę budynku.

Dekarstwo
Pianki natryskowe HBS na dachy tworzą bez-
spoinową, monolityczną membranę oraz 
poprawiają efektywność energetyczną. 
Połączenie systemu powłok i pianek HBS 
chroni, utrzymuje i wydłuża żywotność dachów 
w budynkach komercyjnych i wielorodzinnych.

Powłoki

HBS oferuje szereg powłok i barier cieplnych. 
Wszystkie powłoki polimocznikowe HBS 
cieszą się uznaniem ze względu na swoją 
trwałość i wszechstronność, a także wysoką 
odporność na uderzenia. Nadają się zatem do 
różnorodnych zastosowań.
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Zadzwoń na numer: +48 603 405 773 | E-mail: infoeu@huntsmanbuilds.com

Dowiedz się więcej:
huntsmanbuildingsolutions.pl
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