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TO PRAWDA, że zastosowanie izolacji 
natryskowej pianką Icynene stanowi z 
początku większy koszt w porównaniu z 
tradycyjną izolacją.

IZOLACJA NATRYSKOWA 
PIANKĄ



ALE PRAWDĄ JEST RÓWNIEŻ TO,  że oszczędności
na opłatach za energię będą jeszcze większe 
niż po zastosowaniu tradycyjnej izolacji.

Zainwestuj już teraz i ciesz się z jeszcze większych 
oszczędności. Jak to możliwe?
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Nie wszystkie materiały izolacyjne są takie 

Struktura gąbki

Icynene
Włókno szklane i 
wełna mineralna Celuloza

Icynene

Korzyści

Ko
rz

yś
ci

Wypełnia 
przestrzeń

Brak osiadania

Spełnia wymagania 
dotyczące bariery 
dla powietrza

Nie stanowi podłoża 
do rozwoju pleśni

Nie wchłania wody

Szorstka wełna Odpady papierowe

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔

Konwencjonalna izolacja



Zadaniem izolacji jest ograniczanie 
przepływu ciepła w obu kierunkach.

Dom ciepły zimą i chłodny latem.

Ciepło pozostaje 
wewnątrz.
Niższe koszty 
ogrzewania.

LEPSZY KOMFORT

Ciepło pozostaje 
na zewnątrz.
Niższe koszty 
chłodzenia.



Podstawowe rodzaje przepływu ciepła

Przewodnictwo 
 

Przepływ ciepła przez 
niektóre materiały jest 
łatwiejszy.

Przenikanie powietrza 
oraz konwekcja
 

Ciepło przepływa lub 
„ucieka” przez otwarte 
przestrzenie.



Wełniany sweter zatrzymuje 
ciepło ciała, gdy na zewnątrz jest 
zimno.

Wełna zapewnia dobry opór 
termiczny.

Taki sweter jednak nie pomoże 
utrzymać ciepła, gdy wieje 
przeszywający wiatr.

Lepszym rozwiązaniem będzie 
założenie wiatrówki.



Opór termiczny i współczynnik lambda
Wartość współczynnika lambda (λ) 
informuje o termoodporności izolacji
i przewodnictwie wyznaczonych
w kontrolowanych warunkach 
laboratoryjnych.

Wartość lambda (λ) nie dotyczy 

Ruchu powietrza przez materiał
lub w jego otoczeniu po montażu
w budynku.
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Wartość współczynnika lambda (λ) nie  
rozwiązuje wszystkich problemów, gdy 
chodzi o ocenę efektywności izolacji bez 
zapewnionej szczelności

Zimą ciepło 
ucieka na 
zewnątrz.
Straty energii. 
Wyższe koszty 
ogrzewania.

Latem ciepło 
dostaje się do 
wnętrza.
Dyskomfort i straty 
energii. Wyższe 
koszty chłodzenia.
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Przenikanie powietrza może skutkować nawet 
40% stratami energii.
Wystarczy sobie wyobrazić jak wielki wpływ na 
rachunki za ogrzewanie i klimatyzowanie miałoby 
okno pozostawione otwarte przez cały rok...

ISTNY KOSZMAR!



Porównanie skuteczności izolacji

  Pianka Icynene

Włókno szklane

Celuloza

Konwekcja
(szczelność)

Jedynie izolacja Icynene chroni przed największą 
przyczyną ucieczki ciepła – przenikaniem powietrza 
(konwekcji) – ze względu na wytworzoną barierę dla 
powietrza.

Przewodnictwo 
(współczynnik lambda)

✔

✘

✘

✔

✔

✔



Tradycyjna izolacja
na ścianach

Opór termiczny ulega 
pogorszeniu.

Starsza izolacja może 
osiadać, tworząc 
szczeliny i „zimne” 
punkty.

Przestrzeń 
wokół gniazdek 
elektrycznych bez 
prawidłowej izolacji.

Zbita izolacja obniża 
wartość współczynnika 
lambda.

Niezaizolowane 
miejsca wokół okien 
i drzwi

Bez 
bariery dla 
powietrza 
może ono 
przepływać 
przez 
wszystkie 
małe 
szczeliny.

Izolacja natryskowa Icynene wypełnia szczeliny, 
a jej osiadanie nigdy nie będzie stanowiło 
problemu.



Tradycyjna izolacja
na poddaszu

Powietrze 
ucieka 
kanałami i 
uchodzi przez 
dach.

Wilgoć nagromadzona 
we włóknach zmniejsza 
opór termiczny.

Wilgoć stanowi główną 
przyczynę rozwoju pleśni.

Izolacja odchodzi od konstrukcji, 
tworząc szczeliny, przez które 
ucieka ciepło/zimno.

Dzięki Icynene ryzyko nagromadzenia wilgoci i rozwoju 
pleśni zostaje zminimalizowane. 



Nigdy nie traci swojego kształtu i pozostaje 
elastyczna.

W odróżnieniu od tradycyjnych materiałów 
izolacyjnych Icynene wypełnia wszystkie 
szczeliny i puste przestrzenie.

Icynene nie ulega skurczeniu ani osiadaniu 
z upływem czasu.

Icynene tworzy barierę dla powietrza, 
eliminując w zasadzie nieszczelności, 
które mogą stanowić 40% kosztów energii 
ponoszonych na ogrzewanie i chłodzenie 
domu.

IZOLACJA NATRYSKOWA 
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Izolacja natryskowa pianką Icynene pozwala 
zachować kontrolę nad wilgocią z powietrza 
i związanymi z tym problemami z pleśnią, 
zapewniając zdrowsze warunki wewnątrz domu.

Pianka Icynene ma strukturę otwartokomórkową, 
dzięki czemu jest materiałem paroprzepuszczalnym.

Kontrola nad wilgocią

IZOLACJA NATRYSKOWA 
PIANKĄ



Izolacja Icynene o strukturze 
otwartokomórkowej posiada doskonałe 
właściwości akustyczne dla średniego 
zakresu dźwięków, wyciszając wnętrze 
domu.

Izolacja akustyczna

IZOLACJA NATRYSKOWA 
PIANKĄ

Pozwala stworzyć 
bardziej przytulne
i cichsze wnętrze 
domu.



Icynene Icynene

H2FOAM FORTE

Pozostaje miękka/elastyczna podczas 
rozprężania i kurczenia w trakcie pracy 
konstrukcji budowlanej

Wycisza odgłosy z otoczenia

Bariera dla przenikania powietrza

Umożliwia odprowadzanie wilgoci, 
np. w przypadku przecieku lub 
kondensacji

Nie stanowi podłoża do rozwoju pleśni

Pozwala kontrolować przepływ wilgoci 
z powietrza

H2FOAM LITE

✘

✘
✔

✘

✔
✔

✔

✔
✔

✔

✔
✔

Zasadność użycia 
pianki natryskowej o 
otwartej i zamkniętej 
strukturze komórkowej

Środek spieniający

Komórki powietrzne

Woda

Tak

Woda

Tak
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Dlaczego izolacja Icynene jest bezpieczna 
dla zdrowia?

Izolacja Icynene nie zawiera szkodliwych gazów w 
porównaniu do innych pianek poliuretanowych.
Izolacja Icynene nie zawiera formaldehydu ani innych 
toksycznych substancji.
Izolacja Icynene H2Foam jest bardzo lekka i nigdy nie 
osiada.
Izolacja Icynene nie wchłania wilgoci jak inne tradycyjne 
izolacje.
Izolacja Icynene nie ulega uszkodzeniu na skutek działania 
wilgoci i pęcznieje 100 krotnie, wypełniając całą przestrzeń. 
Icynene H2Foam Forte jest pierwszą na świecie izolacją 
o zamkniętej strukturze komórkowej i średniej gęstości, 
spienianą wyłącznie wodą.

IZOLACJA 
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✔

✔

✔

✔

✔

✔



Co dalej?
Umowa
Przed przystąpieniem do wykonania izolacji następuje podpisanie umowy. 

Dzień przed wykonaniem izolacji
Ponieważ wykonanie izolacji jest elementem prac budowlanych, należy 
podjąć pewne środki ostrożności. Zakryj przedmioty osobiste (np. 
sprzęt do ćwiczeń), odsuń meble/przedmioty od ścian w pokojach i 
pomieszczeniach, w których będzie wykonywana izolacja.

Dzień montażu i dzień następny
Instalatorzy Icynene ubrani w ochronną odzież roboczą przybędą wraz ze 
sprzętem na miejsce i rozpoczną przygotowania. Jak przy każdych robotach 
budowlanych, procedury bezpieczeństwa wymagają, aby domownicy 
opuścili dom wraz ze zwierzętami na czas wykonywania izolacji i następne 
24 godziny do momentu jej zesztywnienia i wywietrzenia pomieszczeń. 
W celu zagwarantowania lepszego komfortu i efektywności energetycznej 
zalecamy zlecić specjaliście ponowną ocenę wymagań związanych z 
instalacją ogrzewania, chłodzenia i wentylacji po wykonaniu izolacji Icynene.

IZOLACJA 
NATRYSKOWA PIANKĄ

ZYSKAJ ZNACZĄCE OSZCZĘDNOŚCI NA OGRZEWANIU I CHŁODZENIU • POCZUJ RÓŻNICĘ 
W BARDZIEJ KOMFORTOWYCH WARUNKACH W TWOIM DOMU  D’ICYNENE
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