
Izolare termică modernă și inteligentă

Despre noi
Huntsman Building Solutions (HBS) produce cea mai 
bună izolație cu spumă pulverizată (SPF) din industrie 
pentru multe aplicații comerciale si rezidențiale cu diferite 
niveluri de complexitate. Înfintată în mai 2020 prin achiziția 
Icynene și Demilec, Huntsman Building Solutions, o divizie 
de business a Corporației Huntsman, are o tradiție combi-
nată de peste 110 ani în domeniul izolației.

Colaborarea cu noi îți oferă acces la rețeaua noastră de 
parteneri cu o experiență vastă în domeniu și atent 
instruiți de către HBS, care se vor asigura că locuința ta 
este izolată corespunzător și potrivit nevoilor familiei tale. 
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Ce este izolația cu spumă pulverizată?

Izolația cu spumă pulverizată Huntsman Building 
Solutions este o izolație termică poliuretanică, care se 
aplică prin pulverizare pe suprafețe.

Aceasta creează o barieră termică neîntreruptă ce 
etanșează împotriva curenților și pierderilor de aer, un 
aspect pe care izolația tradițională întâmpină dificultăți în 
a-l oferi.

Beneficiile unei locuințe eficientă 
energetic

Produsele noastre au fost recunoscute de mai multe 
organisme profesionale din Europa.

Certificări

Izolația cu celule deschise 
Spuma pulverizată cu celule deschise HBS oferă o 
barieră de aer pentru pereți și acoperișuri superioară 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 anvelopă ermetică pentru clădiri.

În calitate de campion al 
acțiunii de reciclare a 
plasticului prin utilizare în 
produse de izolație, 
Huntsman Building 
Solutions furnizează confort 
proprietarilor de locuințe, 
oferind în același timp o 
soluție la problema globală
a cresterii deșeurilor din 
plastic.

Pentru fiecare butoi cu 
spumă pulverizată vândut în 
UE, plantăm 5 copaci în 
National Park High
Tatras.

Sustenabilitate

CONSTRUCTION  
     PRODUCT

Creezi un mediu liniștit confortabil, sigilând toate golurile și 
fisurile, reducând curenții de aer nedoriți și zgomotele din 
locuința ta.

Confortabilă

Construiește o casă etanșă cu o ventilație potrivită 
spatiului tău pentru a-ți oferi condițiile interioare perfecte. 
Reduci cantitatea de praf nedorită, alergenii și zgomotele 
interioare ce pătrund in locuința ta. 

Sănătoasă

Prin aplicarea spumei cu celule închise te asiguri că 
locuința ta este protejată datorită creșterii rezistenței 
structurale și menținerea proprietăților izolatoare pe toată 
durata de viață a clădirii. 

Durabilă

Pe langa reducerea costurilor lunare pentru încălzirea si 
răcirea spațiului, printr-o izolare termica etansă scadeți 
producerea de CO2.

Eficientă


