Budynki energooszczędne
z Baymer® Spray.
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Niniejsza informacja oraz techniczne wskazówki, zarówno słowne jak i pisane, przekazane są w dobrej wierze
i z dochowaniem należytej staranności, ale nie stanowią gwarancji ich prawdziwości oraz kompletności.
Niniejsza informacja oraz techniczne wskazówki nie zwalniają z obowiązku testowania naszych produktów
w zakresie planowanych zastosowań. Wykorzystywanie, stosowanie oraz przetwarzanie produktów Bayer jest
poza naszą kontrolą i dlatego podlega wyłącznej odpowiedzialności użytkownika.

E-mail: box@baysystems.cz
http://materialscience.bayer.com.pl

Bayer sprzedaje swoje produkty wyłącznie na podstawie Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy.
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#BZFS.BUFSJBM4DJFODFKFTULPNQFUFOUOǌ
globalną siecią zajmującą się badaniami,
dalszym rozwojem i produkcją tworzyw
poliuretanowych. Do idei odkrywcy poliuSFUBOV 1SPGES0UUP#BZFSB EPLBEOJF
pasują szerokie modyfikacje naszego
SP[MFHFHPBTPSUZNFOUVUXPS[ZX163PE
pianki montażowej dla przemysłu budowlanego aż po twarde, zintegrowane pianki
163TUPTPXBOFOBXZUS[ZNBFQPwierzchnie o wysokiej jakości.

Natryskowa piana poliuretanowa jest jednym z najbardziej efektywnych materiałów izolacyjnych powszechnie dostępnych już dziś.
Jest lekka, łatwa w obsłudze i instalacji, a jej bardzo niski
współczynnik przewodzenia ciepła oznacza, że do uzyskania tego samego poziomu wydajności energetycznej potrzeba dużo cieńszych
warstw niż w przypadku większości innych materiałów izolacyjnych.
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z najtańszych i najprostszych sposobów na poprawę wydajności
energetycznej budynków starych i nowych.
Zwiększenie efektywności energetycznej oznacza, że mniej energii
jest potrzebne do ogrzania bądź też do chłodzenia budynków. To
z kolei prowadzi do obniżenia zużycia paliwa, niższych rachunków
za energię i mniej emisji dwutlenku węgla do środowiska.
System poliuretanowy produkowany jest bezpośrednio na izolowanym podłożu za pomocą maszyny wysokociśnieniowej.
.BUFSJBUXPS[ZDJǌHǌ SØXOǌXBSTUXǗCF[TQPJOJ̓T[D[FMJOPSB[FMJNJnuje mostki termiczne. Izolacja natryskowa jest idealnym
rozwiązaniem dla bardzo wielu różnych powierzchni i kształtów,
ponieważ materiał dopasowuje się do każdego profilu. Zakres
zastosowań obejmuje praktycznie wszystkie obszary płaskich
i pochyłych dachów, sufity, ściany i podłogi.

Główne zalety pianki poliuretanowej:
tOgranicza przenikanie powietrza
t1PNBHBLPOUSPMPXBǎ[BXBSUPǴǎXJMHPDJXQPXJFUS[VJKFKTLSBQMBOJF
tBrak mostków cieplnych
tOgranicza prądy konwekcyjne w ścianach i na poddaszach
tOgranicza zjawisko wywiewania izolacji
tSkuteczna w niskich i wysokich temperaturach
tDostarcza właściwych warunków do wydajniejszego
funkcjonowania systemów wentylacyjnych
t;BNLOJǗUPLPNØSLPXB[XJǗLT[BXZUS[ZNBPǴǎTUSVLUVSBMOǌ
i spaja budynek
tOgranicza hałas z zewnątrz ze względu na powietrze w warstwie
izolacyjnej wokół domu.

t;BNLOJǗUPLPNØSLPXBNPȈFEPTUBSD[ZǎEPEBULPXFKCBSJFSZ
przed przenikaniem wody
t1PNBHBXVUS[ZNBOJVEPHPEOFK TUBFKUFNQFSBUVSZXFXOǌUS[
budynku, z uwzględnieniem każdego pokoju i piętra
t.PȈFPHSBOJD[ZǎTLSBQMBOJFXJMHPDJXPCSǗCJFǴDJBO
i dachu budynku
t%PTLPOBBXZEBKOPǴǎJ[PMBDZKOBNPȈFSBEZLBMOJFPHSBOJD[Zǎ
zużycie energii na ocieplanie i chłodzenie
tNie osiada i nie osadza się
t1PNBHBPT[D[ǗE[BǎFOFSHJǗ PHSBOJD[BKǌDFNJTKǗ$0
tNie zawiera formaliny lub substancji degradujących ozon

#BZNFS¥4QSBZKFTUQPMJPMFN LUØSZ
wraz z izocyjanianem Desmodur® 44V20L,
tworzy system poliuretanowy wykorzystywany do wytwarzania sztywnej pianki
o gęstości spieniania wynoszącej
w przybliżeniu 32 kg/m3 do nakładania
w postaci natrysku.

1PETUBXPXZNQS[F[OBD[FOJFNQJBOLJKFTU
izolacja budynków:
tmagazynów
thal przemysłowych
tferm kurzych
tpieczarkarni
tpoddaszy i ścian
t1S[FDIPXZXBMOJPXPDPXPXBS[ZXOZDI
tobór itp.
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Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień

[1]



około 0,10 kg/m2
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.FUPEZPQJTBOFXOJOJFKT[FKQVCMJLBDKJPSB[QS[ZUPD[POFXOJFKSF[VMUBUZEPUZD[ǌDFPDFOZPEQPSOPǴDJPHOJPXFKQPMJVSFUBOØXOJFQP[XBMBKǌOBXZDJǌHOJǗDJFCF[QPǴSFEOJDIXOJPTLØXPEOPǴOJF
każdego możliwego ryzyka pożaru podczas użytkowania produktu. Niniejsza publikacja nie zwalnia producenta ostatecznogo wyrobu z odpowiedzialności za przeprowadzenie odpowiednich
testów swoich produktów w zakresie odporności ogniowej / ryzyka pożaru w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa przeciwpożarowego

[2]

1PEBOFXBSUPǴDJTVȈǌKFEZOJFKBLPXTLB[ØXLBJNVT[ǌCZǎ[XFSZGJLPXBOFXTUPTVOLVEPLBȈEFHPPTUBUFD[OFHPXZSPCV[HPEOJF[XBSVOLBNJQSPEVLDKJEBOFHPXZSPCV

Source: www.purterm.pl

Baymer®4QSBZ
Szybka i wydajna izolacja termiczna.

1S[FUXBS[BOJF
#BZNFS¥4QSBZQPXJOJFOCZǎ[NJFT[BOZ[J[PDZKBOJBOFN 
Desmodur® 44V20 L, za pomocą odpowiedniego sprzętu w stoTVOLVPCKǗUPǴDJPXZN(ǗTUPǴǎV[ZTLBOFKQJBOZ[BMFȈZPE
warunków panujących podczas aplikacji a także od techniki.

5FNQFSBUVSBPUPD[FOJBJXJMHPUOPǴǎKBLJSØXOJFȈUFNQFSBUVSB
oraz rodzaj powierzchni mają znaczący wpływ na parametry
końcowe.
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/JFXZXPVKFOBEXSBȈMJXPǴDJ OJF
przyczynia się do powstania pyłu i pleśni

.PȈFXZXPZXBǎOBEXSBȈMJXPǴǎ
przyczynia sie do powstania pyłu, pleśni

 ,PS[ZǴDJLPOTUSVLDZKOF

;XJǗLT[BXZUS[ZNBPǴǎTUSVLUVSBMOǌ

#SBLXZUS[ZNBPǴDJTUSVLUVSBMOFK

Dodatkowe elementy podczas montażu
 .PTULJDJFQMOF
 1S[ZMFHBOJF
Współczynnik przewodzenia ciepła[1] [W/mK]

1PNBHBPT[D[ǗE[BǎFOFSHJǗ

[1]

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_thermal_conductivities

Brak

Gwoździe, sznurki, opary plastiku

#SBL

5BL

1SBXJFLBȈEBQPXJFS[DIOJB

Brak, do zamocowania wymagane dodatkowe elementy

0,02-0,021

0,04

Baymer®4QSBZ#
8ZTPLBXZEBKOPǴǎJ[PMBDZKOBEPCVEZOLØX
przemysłowych.

#BZNFS¥4QSBZ"-#KFTUQPMJPMFN )'$KBLPǴSPEFLTQJFOJBKǌDZ LUØSZXSB[[J[PDZKBOJBOem Desmodur® 44 V 20 L tworzy system poliuretanowy stosowany do wytwarzania sztywnej
QJBOLJPHǗTUPǴDJFGFLUZXOFKXZOPT[ǌDFKXQS[ZCMJȈFOJVLHN©4ZTUFNUFOOBMFȈZOBLBEBǎ
XQPTUBDJQJBOLJOBUSZTLPXFK1PETUBXPXZN[BTUPTPXBOJFNQJBOLJOBUSZTLPXFKKFTUJ[PMBDKB
dachów zewnętrznych.
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%BDIP̓XZTPLJFKXZEBKOPǴDJUPUBLJ LUØSZQP[XBMBQPǌD[Zǎ
J̓[PQUZNBMJ[PXBǎOBQS[FTUS[FOJVȈZULPXBOJBXT[ZTULJFQPETUBXPXF
atrybuty, obejmujące:
8PEPT[D[FMOPǴǎ
1JBOLB16UXPS[ZNPOPMJUZD[Oǌ TBNP[HS[FXBKǌDǌTJǗQPXJFS[DIOJǗ 
która skutecznie uszczelnia przeciwko powstawaniu przecieków:
t+FEOPSPEOBQPXJFS[DIOJB CSBLTBCZDIQVOLUØX UBLJDIKBL
NPDPXBǩMVC[T[Zǎ X̓LUØSZDINPHZCZQPXTUBǎQS[FDJFLJ 
t4BNP[HS[FXBOJF EBDIZ[̓XJFMPNBNJFKTDBNJQFOFUSBDKJNPHǌCZǎ
[̓BUXPǴDJǌVT[D[FMOJPOF
t1JBOLǗNPȈOBOBOJFǴǎQPEOBDIZMFOJFNX̓TUPTVOLVEPPEQZXØX 
BCZVBUXJǎPEQSPXBE[BOJFXPEZ XPEǗNPȈOBDBLPXJDJF
PEQSPXBE[Jǎ[̓OBXFUHǗCPLPPTBE[POZDIEBDIØX 

&OFSHPPT[D[ǗEOPǴǎ
tOgranicza straty ciepła
tKontroluje ruchy powietrza
tKontroluje transport wilgoci w obrębie systemu
8ZTPLBXZEBKOPǴǎQSPEVLDZKOB
t1JBOLǗOBUSZTLPXǌNPȈOBX̓LSØULJND[BTJFOBOJFǴǎOBSØȈOPSPEOF
QPEPȈBJ̓XJǗLT[PǴǎJTUOJFKǌDZDIQPXJFS[DIOJEBDIPXZDI
1POJFXBȈQJBOLBKFTUTBNPQS[ZMFHBKǌDB T[ZCLPJ̓USXBMFXJǌȈFTJǗ
z podłożem, na które jest nanoszona.
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Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień [1]
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.FUPEZPQJTBOFXOJOJFKT[FKQVCMJLBDKJPSB[QS[ZUPD[POFXOJFKSF[VMUBUZEPUZD[ǌDFPDFOZPEQPSOPǴDJPHOJPXFKQPMJVSFUBOØXOJFQP[XBMBKǌOBXZDJǌHOJǗDJFCF[QPǴSFEOJDIXOJPTLØXPEOPǴOJF
każdego możliwego ryzyka pożaru podczas użytkowania produktu. Niniejsza publikacja nie zwalnia producenta ostatecznogo wyrobu z odpowiedzialności za przeprowadzenie odpowiednich
testów swoich produktów w zakresie odporności ogniowej / ryzyka pożaru w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

[2]

1PEBOFXBSUPǴDJTVȈǌKFEZOJFKBLPXTLB[ØXLBJNVT[ǌCZǎ[XFSZGJLPXBOFXTUPTVOLVEPLBȈEFHPPTUBUFD[OFHPXZSPCV[HPEOJF[XBSVOLBNJQSPEVLDKJEBOFHPXZSPCV

1S[FUXBS[BOJF
#BZNFS¥4QSBZ"-#QPXJOJFOCZǎ[NJFT[BOZ[J[PDZKBOJBOFN
Desmodur® 44 V 20 L, za pomoca odpowiedniego sprzętu w stosunLVPCKǗUPǴDJPXZN6[ZTLBOBHǗTUPǴǎVXBSVOLPXBOBKFTUQS[F[
bieżące czynniki środowiskowe występujące podczas nakładania i od

UFDIOJLJBQMJLBDKJ5FNQFSBUVSBPUPD[FOJBJXJMHPǎ KBLSØXOJFȈUFNperatura i charakter powierzchni, na którą nakładana jest pianka,
także mają znaczny wpływ na ostateczny efekt.

