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W przypadku domów mieszkalnych wydatki związane z ogrzewaniem to aż 70% kosztów jego 
całkowitego utrzymania, a straty ciepła, do których doprowadza źle zabezpieczony dach, sięgają 
nawet 30%. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że im bardziej złożona konstrukcja zadaszenia, tym 
trudniej jest wykonać dobre ocieplenie. 
       Prawidłowe wykonanie termoizolacji, ciągłość, staranność oraz jakość użytych materiałów ma 
ogromne znaczenie i wpływ na efektywność termiczną ocieplenia w czasie. Najnowocześniejszą i 
jednocześnie najskuteczniejszą metodą jest natrysk pianki poliuretanowej, która zagwarantuje 
doskonałą termo i  hydro izolacje powierzchni dachu, stropu, posadzki, ściany oraz zabezpieczy 
pomieszczenia przed powstaniem pleśni, grzybów oraz pojawieniem się szkodników. Izolacja 
natryskowa, ocieplenie pianką w porównaniu do klasycznych rozwiązań, które zakładają użycie 
styropianu lub wełny, ma bardzo dużo zalet. 

 współczynnik przewodzenia ciepła λ jest mniejszy w porównaniu do np. wełny mineralnej 
czy styropianu, a co za tym idzie można nałożyć dużo cieńszą warstwę pianki do 
osiągnięcia określonego współczynnika przenikania ciepła U i w ten sposób zyskać na 
kubaturze pomieszczenia. 

 pianka poliuretanowa jest niezwykle lekka co pozwala na zminimalizowanie obciążenia 
konstrukcji, a jednocześnie podczas zastygania staje się sztywna, wzmacniając ją, czego 
nie robią tradycyjne materiały. Brak ograniczeń instalacyjnych w konstrukcjach o 
skomplikowanych kształtach, można izolować budynki sakralne oraz zabytkowe, nie 
powoduje obciążenia dachów. Można ją stosować na dowolne powierzchnie (papa, blacha, 
beton).

 bezpieczeństwo i zdrowie - pianka po zastygnięciu nie zawiera żadnych luźnych 
elementów, nie ulega pyleniu, a ponadto jest ona obojętna chemicznie i nie wywołuje 
alergii u ludzi i zwierząt, odporna na pleśń i grzyby posiada właściwości samo gasnące.

 kwestia trwałości - jednym z najważniejszych aspektów, na które trzeba zwrócić uwagę, 
jest to, że z biegiem lat pianka nie traci właściwości izolacyjnych. PUR znaczne podnosi 
sprawność energetyczną budynków a szczelność (brak mostków termicznych), zapewnia 
wyjątkowe uszczelnienie, skuteczną izolację posiada atesty PZH, aprobaty techniczne 
Instytutu Techniki Budowlanej, międzynarodowych instytucji certyfikujących,

Budynki gospodarcze, obiekty inwentarskie:

Problem skraplania się pary wodnej najczęściej występuje w budynkach z metalowym poszyciem 
dachu. Pianka poliuretanowa zamknięto komórkowa bardzo mocno przylega do podłoża dopasowując 
się do każdego kształtu np. trapezowy profil blachy. Dzięki temu zachowuje ciągłość izolacji oraz 
monolityczność naniesionej warstwy izolacyjnej. Obecnie jest to najskuteczniejszy sposób 
przeciwdziałający skraplaniu się pary wodnej. 
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