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Ce este izolația cu spumă pulverizată?

Despre noi

Beneficiile izolației cu spumă prin pulverizare HBS

Huntsman Building Solutions este un lider recunoscut în industrie în aplicarea tehnologiilor inovative și a progreselor 
moderne ale știintei pentru a dezvolta o gamă complexă de produse pentru izolații cu spumă cu celule deschise, 
celule închise și coating-uri. Ne concentram eforturile, fiind unul dintre obiectivele noastre principale, în a oferi pietei 
locale produse sustenabile, cu cea mai înaltă eficiență energetică, care să deserveasca o varietate de industrii. 

Huntsman Building Solutions (HBS) a fost creată în mai 2020, ca urmare a achiziției Icynene și Demilec de către 
Corporația Huntsman. Împreună, companiile au peste 110 ani de tradiție și experiență combinate. HBS este acum 
unul dintre dintre liderii la nivel global care produc izolații din spumă poliuretanică de cea mai înaltă calitate și al patrulea 
cel mai mare producător de produse de izolație din lume. Partenerii locali pun la dispoziția clienților oferte 
incomparabile, cu produse premium, fiind recunoscute ca fiind cele mai eficiente în privința consumului de energie, 
cât și un suport tehnic și service de excepție.

Izolația cu spumă prin pulverizare Huntsman Building Solutions este o izolație termică poliuretanică, care se aplică prin 
pulverizare pe suprafețe. Aceasta creează un strat izolator compact, fără îmbinări și fisuri, un aspect pe care izolația 
tradițională întâmpină dificultăți în a-l oferi.

* Date bazate pe un studiu desfășurat de Școala de Arhitectură și Urbanism Scott Sutherland a Universității Robert Gordon, Universitatea Heriot-Watt și Icynene 
   în septembrie 2018.
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Reduceți costurile pentru 
încălzirea si răcirea 

spațiului cu până la 56 %, 
prin prevenirea punților 
termice și o etanșare 

ermetică.

Vă bucurați de un confort 
ridicat cu temperaturi 

constante datorită 
reducerilor considerabile 

ale pierderilor de aer.  

Izolație și barieră de aer 
într-un singur produs. O 

singură aplicare în loc de 
2 produse și 2 aplicări.

Perfectă pentru spațiile și 
clădirile care sunt dificil de 
izolat, deoarece se dilată 

pentru a umple fiecare 
crăpătură și spațiu gol.

Instalare mai rapidă 
decât metodele de 
izolație tradiționale.

Garanție de 25 de ani 
pentru materialul aplicat 
de către partenerii noștri 

autorizați și instruiți.

Produse dezvoltate și create 
folosind materiale reciclate 
și regenerabile, peste 250 
de milioane de sticle din 

plastic PET reciclate de la 
depozitele de deșeuri au
fost utilizate în fiecare an.

Produse ecologice 
recunoscute de 

organisme profesionale 
din toată Europa.
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Izolația cu celule deschise 
Spuma pulverizată cu celule deschise HBS oferă o 
barieră de aer pentru pereți și acoperisuri superio-
ară față de izolația tradițională Izolația cu spumă 
poliuretanică aderă la majoritatea suprafețelor de 
construcție și expandează de până la 100 de ori 
față de dimensiunea inițială pentru a crea o anvel-
opă ermetică pentru clădiri.

Izolația cu celule închise 

Izolația pulverizată cu celule închise HBS este 
cu mult superioară față de izolația tradițională. 
Izolația cu spumă pulverizată aderă la majori-
tatea suprafețelor și își crește volumul pentru a 
crea o anvelopă ermetică neîntreruptă pentru 
clădiri.

Produse pentru acoperișuri

Spumele HBS pentru acoperișuri furnizează o 
membrană monolitică neîntreruptă și eficiență 
energetică suplimentară. Împreună, sistemele 
de spumă si coating-uri, protejeaza, mențin si 
prelungesc durata de viață a acoperișurilor 
clădirilor rezidențiale si comerciale. 

Coating-uri

HBS vă oferă o gamă variată de coating-uri și 
bariere termice. Coating-urile HBS pe baza 
tehnologiei de poliuree sunt recunoscute global 
pentru durabilitatea si versatilitatea lor, 
împreună cu o rezistență ridicată la impact. 
Sunt recomandate pentru aplicații diverse, cu 
diferite grade de complexitate. 
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