
THE EVOLUTION OF INSULATION

ROZWIĄZANIA DLA BUDYNKÓW I BUDOWLI W ROLNICTWIE, UPRAWACH EKOLOGICZNYCH I UPRAWACH WINOROŚLI



DŁUGOTERMINOWA 
INWESTYCJA
Niezależnie czy zajmują się Państwo 
rolnictwem, uprawami ekologicznymi 
czy uprawami winorośli, odpowiednia 
izolacja jest inwestycją w ochronę, 
wygodę i bezpieczeństwo.

Izolacja Icynene H2Foam spieniana wodą 
pomaga chronić zwierzęta gospodarskie, 
majątek i urządzenia, dzięki czemu 
można skupić się na prowadzeniu 
działalności.

Nie ryzykuj utraty cennego inwentarza 
na skutek chorób lub zanieczyszczenia 
produktów przez brak odpowiedniej 
izolacji obiektów. Zainwestuj w 
nowoczesną, ekologiczną izolację o 
gwarantowanym długoterminowym 
zwrocie z inwestycji.



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ 
IZOLACJĘ ICYNENE ?
Ekologiczne rozwiązania Icynene H2Foam nie 
zawierają niebezpiecznych gazów niszczących 
warstwę ozonową, formaldehydu ani lotnych 
związków organicznych. Ponadto izolacja 
natryskowa Icynene H2Foam nie wydziela przykrego 
zapachu, przez co jest idealnym rozwiązaniem w 
organicznych gospodarstwach rolnych, hodowli 
stajennej, winiarniach itp.
Izolacja natryskowa Icynene nie stanowi 
pożywienia, co czyni ją o wiele mniej atrakcyjną dla 
owadów, szkodników i gryzoni.
Niezależnie od rzeczywistych potrzeb, izolacja 
pianką Icynene jest rozwiązaniem bezpiecznym 
dla zdrowia i spełnia założenia zrównoważonego 
rozwoju. Pianka o otwartej strukturze komórkowej 
jest elastyczna, posiada doskonałe właściwości 
dźwiękochłonne, jest nieprzepuszczalna dla 
powietrza i umożliwia odprowadzanie wilgoci. 
Pianka o zamkniętej strukturze komórkowej jest 
sztywna i nieprzepuszczalna dla wilgoci, wody i 
powietrza.



Izolacja natryskowa może być idealnym 
rozwiązaniem dzięki :
• Stałej izolacji od powietrza z zewnątrz, 

zapewniając komfort wewnątrz przy niższych 
kosztach ogrzewania i chłodzenia.

• Idealnej temperaturze wewnątrz pomieszczeń 
bez ryzyka przenikania powietrza i zniszczenia 
produktów rolnych.

• Otwartej strukturze komórkowej, która 
obniża zewnętrzny hałas, w szczególności w 
czasie silnego wiatru lub deszczu, co czyni 
ją idealnym rozwiązaniem dla zwierząt 
hodowlanych, które łatwo się płoszą.

• Niezależnie od tego czy budynek gospodarczy 
jest wykorzystywany jako garaż zimowy dla 
ciągników, przyczep i innych pojazdów czy 
jako magazyn zbóż, czy budynek dla żywego 
inwentarza lub na fermie drobiu, zastosowanie 
izolacji natryskowej Icynene H2Foam zapewnia 
opłacalny i rozsądny sposób na ochronę 
mienia. Izolacja znajduje zastosowanie również 
w obiektach z piwnicami winiarskimi.

DOBÓR WŁAŚCIWEJ IZOLACJI 
NATRYSKOWEJ
Dzięki lepszym właściwościom użytkowym, niż w 
przypadku tradycyjnych rozwiązań, izolacja Icynene 
spieniana wyłącznie wodą, dostępna w wersji o 
małej i średniej gęstości, zapewnia:

•  Jednoczesną izolację i uszczelnienie budynków 
na czas użytkowania konstrukcji.

• Nie powoduje korozji żadnych metali, 
oprzewodowania, instalacji ani innych elementów 
budynku.

• Jest łatwa do nakładania na dużych konstrukcjach 
metalowych (montaż wykonują certyfikowani i 
wykwalifikowani wykonawcy Icynene w ciągu 
jednego dnia).

• Charakteryzuje się nadzwyczajną 
energooszczędnością przyczyniając się do 
zmniejszenia opłat za ogrzewanie i chłodzenie 
nawet do 50%.

• Gwarantuje lepszą ochronę przed alergenami 
i zanieczyszczeniami, zapewniając lepszą 
jakość powietrza i ochronę produktów, żywego 
inwentarza lub wina.



ZASTOSOWANIA PIANKI NATRYSKOWEJ W ROLNICTWIE, UPRAWACH EKOLOGICZNYCH I WINOROŚLI

Pianka Icynene umożliwia wykonywanie 
konserwacji maszyn roboczych w okresie 
zimowym przy niezmiennym komforcie 
pracy bez ponoszenia nadmiernych kosztów 
ogrzewania.

Izolacja natryskowa Icynene minimalizuje zjawisko 
kondensacji i problemy związane z wilgocią w 
budynkach z żywym inwentarzem, chroniąc zwierzęta 
przed warunkami atmosferycznymi i jednocześnie 
zapewniając komfort. Dodatkowo izolacja utrzymuje 
stałą temperaturę na fermie drobiu, zmniejszając 
ryzyko rozprzestrzeniania się wśród zwierząt chorób 
związanych z niewłaściwą temperaturą.

Izolacja pianką Icynene zapewnia idealną 
temperaturę do leżakowania w piwnicach 
winiarskich, chroniąc coroczne zbiory i beczki 
do leżakowania. Dodatkowo izolacja tworzy 
barierę dla powietrza, zapobiegając dostępowi 
zanieczyszczeń i zabrudzeń z zewnątrz, które 
mogą negatywnie oddziaływać na produkty.



Zapytaj swojego lokalnego wykonawcę ICYNENE, które produkty najlepiej sprawdzą 
się dla Twoich potrzeb. 
Więcej informacji o korzyściach z zastosowania izolacji H2Foam w rolnictwie (w 
tym uprawach ekologicznych i/lub winiarskich) można znaleźć na naszej stronie 
internetowej.

www.icynene.eu
www.icynene.pl
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