
Isoleringens hem

Om oss
Huntsman Building Solutions (HBS) är ett branschledan-
de tillverkningsföretag av isoleringsprodukter av spray-
polyuretanskum (SPF) för många olika byggnadstillämp-
ningar. Huntsman Building Solutions, en affärsenhet 
som ingår i Huntsman Corporation, skapades i maj 
2020 genom förvärvet av Icynene och Demilec och har 
ett kombinerat arv på mer än 110 års isolering av 
bostäder och byggnader.

Genom att arbeta med oss får du tillgång till vårt 
nätverk av välutbildade och kvalificerade entre-
prenörer som ser till att ditt hem är isolerat på rätt sätt.

FÖRBÄTTRA DITT HEMS 
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Vad är sprutskumisolering?
Huntsman Building Solutions polyuretanisolering är en 
värmeisolering av polyuretan som appliceras genom 
ytsprutning.

Det skapar en sömlös, termisk barriär som tätar luftläck-
age och drag, vilket är mycket svårt med traditionell 
isolering.

Fördelar med ett högpresterande hem

Våra produkter har också erkänts av flera professionella 
organisationer

Certifieringar

Isolering med öppna celler 
HBS sprutskum med öppna celler ger en överlägsen 
luftbarriär jämfört med traditionell isolering för väggar, 
golv och tak. Sprayskumisolering vidhäftar vid de flesta 
konstruktionsytor och expanderar upp till 100 gånger 
sin ursprungliga storlek för att skapa ett lufttätt bygg-
nadshölje.

Isolering med stängda celler

HBS isolering med slutna celler överträffar traditionell 
isolering genom att agera luftspärr, ångspärr och radon-
spärr i en enda produkt. Sluten cellisolering fäster vid de 
flesta ytor, är resistent mot kompression och expanderar 
för att skapa en sömlös och lufttät byggnad.

Som förkämpe för 
rörelsen för att återvinna 
plast i isoleringssystem, 
ger Huntsman Building 
Solutions alla husägare 
maximal komfort 
samtidigt som de främjar 
lösningen på det växande 
problemet med plastavfall 
i världen.

För varje förpackning 
sprutskum som säljs i EU 
planterar vi 5 träd i 
Tatrabergens naturpark.

Hållbarhet

CONSTRUCTION  
     PRODUCT

Skapa en lugn och bekväm miljö genom att täta alla luckor 
och tomrum, minska oönskat drag och luftburet buller i ditt 
hem.

Bekväm

Bygg tätt och ventilera rätt för idealiska inomhusförhålland-
en. Minimera mängden damm, allergener och buller som 
tränger in i ditt hem utifrån.

Hälsosamt

Se till att ditt hem skyddas bättre genom att förbättra den 
strukturella hållfastheten och bibehålla isoleringse-
genskaperna under byggnadens livslängd med HBS 
isoleringssprutskum med slutna celler.

Lång livslängd

Minska månadskostnaderna för uppvärmning och 
luftkonditionering och begränsa samtidigt produktionen av 
koldioxid med lufttät termisk isolering.

Effektiv


