
TERMOPIAN

Pokrycie dachowe wykonane natryskiem

sztywnej pianki poliuretanowej z lakiero-

waniem farb¹ holbest stanowi szczelne,

bezspoinowe pokrycie dachów i izolacjê

termiczn¹ (docieplenie). Wykonuje je prze-

szkolona, specjalistyczna brygada. Jedna

brygada remontowa mo¿e w ci¹gu jednego

dnia, przy korzystnych warunkach atmos-

ferycznych wykonaæ regeneracjê pokrycia

na powierzchni ponad 1000 m2.

Zastosowanie:

Termopian stosuje siê jako nowe pokrycie

dachu lub do regeneracji starego pokrycia

z jednoczesnym dociepleniem i uszczelnie-

niem. Termopian mo¿na natryskiwaæ na

wszystkie suche i oczyszczone pod³o¿a (pa-

pa, blacha falista lub p³aska, eternit falisty,

beton, ceramika itd.), bez wzglêdu na

kszta³t dachu. 

Zalety Termopianu: 

pokrycie i jednoczeœnie izolacja ter-

miczna jest bardzo lekkie (pomijalne 

jako doci¹¿enie konstrukcji – 

ok. 2 kg/m2);

istnieje mo¿liwoœæ wykonania natry-

sku na istniej¹ce stare pokrycie bez

jego usuwania, co eliminuje proble-

my utylizacji odpadów oraz w zna-

cz¹cy sposób obni¿a koszt remontu,

a tak¿e nie powoduje zagro¿enia

zwi¹zanego z zalaniem obiektu

w trakcie realizacji prac;

jest izolacj¹ paroprzepuszczaln¹, co

pozwala na wysychanie warstw zawil-

goconych, a jednoczeœnie jest wodo-

szczelne w ca³ej swojej masie;

pokrycie dachu stanowi jednorodn¹

ci¹g³¹ warstwê bez ¿adnych spoin i po-

³¹czeñ technologicznych;

idealnie przylega do pod³o¿a;

metoda pozwala na skuteczne i trwa-

³e wykonanie uszczelnieñ elementów

zamontowanych w po³aci dachu, np.

kominy, wentylatory, œwietliki i inne. 

HYDROBEST®

To natryskiwana bezspoinowa folia 

izolacyjna.

Zastosowanie:

Do podstawowych, ale nie jedynych, obsza-

rów zastosowañ mo¿na zaliczyæ: geomem-

brany, wysypiska, gara¿e oraz parkingi wie-

lopoziomowe, mosty, tunele, konstrukcje

podziemne, zbiorniki wodne, baseny, wo-

doszczelne izolacje dachowe (w tym dachy

odwrócone), wodoszczelne izolacje tarasów,

tace zbiorników (w tym paliwowych).

Ró¿norodnoœæ systemów pozwala na do-

stosowanie wykonywanej izolacji do spe-

cyficznych oczekiwañ Inwestora. 

Bezspoinowa hydroizolacja z Hydrobestu

wykonana jest jako pow³oka natryskiwa-

na na du¿ych powierzchniach o skompli-

kowanej konstrukcji. Daje mo¿liwoœæ

uszczelnienia i izolacji obiektów o dowol-

nym kszta³cie. 

Zalety Hydrobestu:

Hydrobest przewy¿sza wodoszczelne

i antykorozyjne izolacje tradycyjne

pod wzglêdem parametrów mechanicz-

nych i trwa³oœci;

jest wykonywany jako ci¹g³a, jednorod-

na pow³oka bez ³¹czeñ, które s¹ zwykle

najs³abszymi fragmentami warstw hy-

droizolacji uk³adanych z rolek;

wykonawstwo jest wielokrotnie szybsze;

umo¿liwia natrysk na wilgotne pod³o¿e;

daje mo¿liwoœæ aplikacji w temperatu-

rach ujemnych;

mo¿liwy jest natrysk z wype³nieniem

z piasku;

dobra przyczepnoœæ do ka¿dego pod³o¿a.

PREZENTACJA

Firma Termopian oferuje hydroizolacje i termoizolacje wykonane metod¹ natryskow¹.

Firma istnieje od 1988 roku. Do tej pory wykona³a ponad 500 000 m2 natrysków ró¿nych systemów izolacji

termicznych, wodochronnych i chemoodpornych. 

Od roku 2001 pracuje zgodnie z Systemem Zarz¹dzania Jakoœci¹ ISO 9001:2000.

TERMOPIAN Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 15a, 43-502 Czechowice-Dziedzice
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