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Technologia natrysku piany poliuretanowej, 
powłok elastomerowych oraz róŜnego rodzaju farb



Podstawowe gęstości pianek 
poliuretanowych przeznaczonych 

do natrysku to:

Podstawowe gęstości pianek 
poliuretanowych przeznaczonych 

do natrysku to:

1. Gęstość ok.12 kg/m3

2. Gęstość ok. 30 kg/m32. Gęstość ok. 30 kg/m3

3. Gęstość ok. 60 kg/m3

4. Pow. 60kg/m3- specjalistyczne



Rodzaje i przeznaczenie pian 
poliuretanowych

Rodzaje i przeznaczenie pian 
poliuretanowych

12kg/m3 30kg/m3 60kg/m3 Pow. 60kg/m3

System lekki System średni System Systemy  System lekki
-ocieplenia i 
wyciszenia  
poddaszy, ścian
budynków 
mieszkalnych od 
wewnątrz

System średni
-termoizolacje  
dachów i ścian od 
wewnątrz
-przechowalnie 
owoców i warzyw
-obory, kurniki 
(budynki 
inwentarskie)
-izolacje zbiorników

System 
dachowy
-termo i 
hydroizolacje 
stropodachów od 
zewnątrz 

Systemy  
specjalistycznego 
przeznaczenia
-powłoki 
hydroiozlacyjne, 
elastyczne, 
uszczelniające: 
zbiorniki wody pitnej, 
oczyszczalnie 
ścieków, pow.   
antypoślizgowe



System lekki-gęstość ok. 12kg/m3System lekki-gęstość ok. 12kg/m3

• szybko ść aplikacji, 
• idealne przyleganie piany do konstrukcji,
• dodatkowe wzmocnienie konstrukcji,
• wypełnianie poprzez natry śnięcie  w      

trudnodost ępne miejsca,
• system posiada max.40% komórek 

zamkni ętych,zamkni ętych,
• izolacja natryskowa z pianki 

poliuretanowej nie obwisa, nie opada 
grawitacyjnie, 

• czas wysychania piany 15-20sek.
• jako jedyna z ogólnie dost ępnych 

materiałów izolacyjnych najdokładniej 
uszczelnia izolowan ą powierzchni ę.



Przed natryskiemPrzed natryskiem



Wypełnianie konstrukcjiWypełnianie konstrukcji



MontaŜ elementów konstrukcji 
pod płyty kartonowo-gipsowe
MontaŜ elementów konstrukcji 
pod płyty kartonowo-gipsowe



Obcięcie naddatków na równo z 
listwami-teraz tylko płyty k-g.

Obcięcie naddatków na równo z 
listwami-teraz tylko płyty k-g.



Czy moŜna zaizolować i uszczelnić 
szybciej i dokładniej!?

Czy moŜna zaizolować i uszczelnić 
szybciej i dokładniej!?



…i juŜ gotowe!!!…i juŜ gotowe!!!



Oglądacie Państwo  prezentację firmy
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System średni-gęstość 
ok.30kg/m3-przechowalnia 

owoców i warzyw

System średni-gęstość 
ok.30kg/m3-przechowalnia 

owoców i warzyw



Przechowalnia owoców i warzyw Przechowalnia owoców i warzyw 



Przechowalnia szczelna do 
kontrolowanej atmosfery 
Przechowalnia szczelna do 
kontrolowanej atmosfery 



Przechowalnia owoców i warzyw-
izolacja ścian wraz z podłogą 

Przechowalnia owoców i warzyw-
izolacja ścian wraz z podłogą 



System o gęstości ok. 60kg/m3-jako 
hydroizolacja lub termo i hydroizolacja 

w jednej warstwie

System o gęstości ok. 60kg/m3-jako 
hydroizolacja lub termo i hydroizolacja 

w jednej warstwie



Monolityczna warstwa o doskonałym 
przyleganiu do podłoŜa 

Monolityczna warstwa o doskonałym 
przyleganiu do podłoŜa 



System ten często eliminuje obróbki 
blacharskie. Nie trzeba zrywać i 

utylizować starej warstwy poszycia.

System ten często eliminuje obróbki 
blacharskie. Nie trzeba zrywać i 

utylizować starej warstwy poszycia.



Jeszcze tylko zabezpieczenie farbą i 
gotowe!

Jeszcze tylko zabezpieczenie farbą i 
gotowe!



Warstwa farby zabezpiecza poliuretan przed  
promieniami UV. Istnieje moŜliwość wyboru 

koloru warstwy wierzchniej. 

Warstwa farby zabezpiecza poliuretan przed  
promieniami UV. Istnieje moŜliwość wyboru 

koloru warstwy wierzchniej. 



AUTORYZACJAAUTORYZACJA

Jesteśmy  certyfikowanym  wykonawcą  izolacji 
cieplnych  i  warstw  uszczelniających  z  
uŜyciem  poliuretanowej  sztywnej  pianki 
natryskowej. Certyfikat został nadany przez    natryskowej. Certyfikat został nadany przez    
‘Alfa Systems’  Sp.z o.o.  z  siedzibą  w  Brzegu  
Dolnym jednego  z  największych  producentów   
systemów poliuretanowych  w  Europie.





…odizoluj się z Nami!…odizoluj się z Nami!

Po dodatkowe informacje na temat  pianki 
poliuretanowej, technologii natrysku lub po poliuretanowej, technologii natrysku lub po 

wycenę  skontaktuj się z Nami poprzez naszą 
stronę internetową.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

www.tech-spray.eu
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