
Isoleringens hem

SPRAYSKUMISOLERING
MED HÖG PRESTANDA



Vad är sprutskumisolering?

Om oss

Fördelar med HBS sprutskumisolering

Huntsman Building Solutions är ett erkänt branschledande företag inom tillämpningen av innovativ teknik 
och avancerad vetenskap för att skapa flera olika isoleringar och beläggningar med sprutskum (SPF) med 
öppen cell och sluten cell. Vårt huvudfokus är fortfarande att tillfredsställa lokala marknadskrav på mer ener-
gieffektiva och hållbara produkter för ett flertal olika branscher.

Huntsman Building Solutions (HBS) skapades i maj 2020 efter att Huntsman Corporation köpte upp Icynene 
och Demilec. Tillsammans har företagen över 110 års sammanlagt arv och erfarenhet i branschen. HBS är 
nu en av världens ledande leverantörer av sprutskumisolering och den fjärde största globala tillverkaren av 
isoleringsprodukter. De lokala teamen ger kunderna oöverträffade erbjudanden om energibesparande 
produkter av världsklass, samt teknisk support och service.

Huntsman Building Solutions polyuretanisolering är en värmeisolering av polyuretan som appliceras genom 
ytsprutning. Det skapar ett kompakt isoleringsskikt utan fogar och läckage, vilket är mycket svårt med kon-
ventionell isolering.

* Baserat på en studie ledd av RGU:s Scott Sutherland School of Architecture and Built Environment, Heriot-Watt University och Icynene i september månad 2018.
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Sänk uppvärmnings- och 
luftkonditioneringskostn

aderna med 56 % 
genom att förhindra 

termiska broar och få 
garanterad 

lufttäthet/tätning.*

Njut av större komfort 
med jämnare 

temperaturer genom 
reducerat luftläckage.

Isolering och luftbarriär i ett. 
1 enda applikation behövs 

istället för att behöva 
använda 2 produkter och 

2 applikationer.

Passar till svårisolerade 
utrymmen och 

byggnader eftersom 
produkten expanderar 

för att fylla alla gap och 
tomrum.

Snabbare att installera 
än traditionella 

isoleringsmetoder.

25-års garanti på 
material som appliceras 
av våra auktoriserade 
och utbildade tekniker.

Produkterna har 
utvecklats och skapats 

med förnybara och 
återvunna material. Varje 

år används över 250 
miljoner återvunna 

PET-plastflaskor från 
deponier.

Miljövänliga produkter 
som erkänns av 

professionella organ 
i hela Europa.

25

56% 1=2

ÅR

CONSTRUCTION  
     PRODUCT



Isolering med öppna celler 

HBS sprutskum med öppna celler ger en över-
lägsen luftbarriär jämfört med traditionell isolering 
för väggar, golv och tak. Sprayskumisolering 
vidhäftar vid de flesta konstruktionsytor och expan-
derar upp till 100 gånger sin ursprungliga storlek för 
att skapa ett lufttätt byggnadshölje.

Isolering med stängda celler 

HBS sprutskumisolering med slutna celler överträf-
far traditionell isolering stort. Sprayskumisolering 
vidhäftar på de flesta ytor och expanderar för att 
skapa ett sömlöst, lufttätt byggnadshölje.

Takläggning 

HBS takskum skapar ett sömlöst monolitiskt mem-
bran och ökad energieffektivitet. Tillsammans 
skyddar, bevarar och förlänger HBS-beläggnings- 
och skumsystem livet på kommersiella tak och 
flerfamiljstak. 

Beläggningar

HBS erbjuder en rad olika beläggningar och termis-
ka barriärer. HBS beläggningar av polyurea är alla 
välkända för sin hållbarhet och mångsidighet utöver 
deras höga slaghållfasthet. De är också lämpliga för 
flera tillämpningsområden. 
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