
Ocieplanie budynków pianką

O nas
Huntsman Building Solutions (HBS) produkuje wiodące 
w branży, izolacyjne natryskowe pianki poliuretanowe 
(SPF) do różnego typu zastosowań w budynkach. Pow-
stała w maju 2020 r. z połączenia Icynene, Lapolla i 
Demilec, firma Huntsman Building Solutions, jako część 
Huntsman Corporation, szczyci się ponad 110-letnią 
tradycją wykonywania izolacji budynków.

Współpraca z nami to dostęp do sieci doskonale 
przeszkolonych wykonawców o wysokich kwalifik-
acjach, którzy gwarantują prawidłową izolację budynku.
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Czym jest natryskowa pianka izolacyjna?
Natryskowa pianka izolacyjna Huntsman Building 
Solutions to poliuretanowa izolacja cieplna nanoszona 
na powierzchnię przez natrysk.

Tworzy jednolitą barierę cieplną chroniącą przed 
przenikaniem powietrza i przeciągami, z którymi nie 
radzi sobie tradycyjna izolacja.

Zalety budynków o wysokiej 
efektywności energetycznej

Nasze produkty zyskały uznanie kilku organizacji 
branżowych

Certyfikaty

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

Jako lider w produkcji 
izolacji z plastiku 
poddanego recyklingowi 
Huntsman Building 
Solutions zapewnia 
komfort właścicielom 
domów, jednocześnie 
oferując światu 
rozwiązanie problemu 
coraz większej ilości 
odpadów z plastiku.

Za każdy bęben pianki 
natryskowej sprzedany 
w UE sadzimy 5 drzew 
w Tatrzańskim Parku 
Narodowym.

Zrównoważony rozwój

CONSTRUCTION  
     PRODUCT

Tworzy ciche i komfortowe środowisko, wypełnia 
wszelkie zakamarki i redukuje niechciane przeciągi 
i hałasy w domu.

Komfort

Szczelna konstrukcja o odpowiedniej wentylacji 
zapewniająca idealne warunki w pomieszczeniach. 
Minimalizuje ilość kurzu, alergenów i hałasu docho-
dzącego z zewnątrz budynku.

Zdrowie

Zapewnij lepszą ochronę swojego domu, 
zwiększając jego wytrzymałość konstrukcyjną i 
utrzymując właściwości izolacyjne przez cały cykl 
życia budynku dzięki zastosowaniu zamknięto-
komórkowej izolacji piankowej HBS.

Trwałość

Obniża miesięczne koszty ogrzewania i chłodzenia 
oraz ogranicza ilość wytwarzanego CO2, 
zapewniając szczelną izolację cieplną.

Skuteczność


