
Firma Termopian oferuje hydroizolacje i termoizolacje wyko-

nane metodą natryskową. 

Firma istnieje od1988 roku. Do tej pory wykonała ponad

400 000 m2 natrysków różnych systemów izolacji termicz-

nych, wodochronnych i chemoodpornych. 

Od roku 2001 pracuje zgodnie z systemem zarządzania ja-

kością ISO 9001.

TERMOPIAN

Wielowarstwowy hydrodynamiczy natrysk sztywnej pianki

poliuretanowej z lakierowaniem farbą UV stanowiący szczel-

ne, bezspoinowe pokrycie dachów i izolację termiczną. Wy-

konuje je przeszkolona, specjalistyczna brygada. Jedna bry-

gada remontowa może w ciągu jednego dnia, przy korzyst-

nych warunkach atmosferycznych wykonać regenerację po-

krycia na powierzchni ponad 1000 m2. Termopian pokrywa-

ny jest warstwą IZOLBESTU.

ZASTOSOWANIE:

Termopian stosuje się jako nowe pokrycie dachu lub do re-

generacji starego pokrycia z jednoczesnym dociepleniem

i uszczelnieniem. Termopian można natryskiwać na wszyst-

kie suche i oczyszczone podłoża (papa, blacha falista lub

płaska, eternit falisty, beton, ceramika itd.), bez względu na

kształt dachu. 

ZALETY TERMOPIANU: 

� pokrycie i jednocześnie izolacja termiczna jest bardzo lek-

kie (pomijalne jako dociążenie konstrukcji – ok. 2 kg/m2), 

� istnieje możliwość wykonania natrysku na istniejące stare

pokrycie bez jego usuwania co eliminuje problemy utyli-

zacji odpadów oraz w znaczący sposób obniża koszt re-

montu, a także nie powoduje zagrożenia związanego

z zalaniem obiektu w trakcie realizacji prac, 

� jest  izolacją paroprzepuszczalną, co pozwala na wysy-

chanie warstw zawilgoconych, a jednocześnie jest wo-

doszczelna w całej swojej masie, 

� pokrycie dachu stanowi jednorodną ciągłą warstwę bez

żadnych spoin i połączeń technologicznych, 

� idealnie przylega do podłoża. 

� metoda pozwala na skuteczne i trwałe wykonanie

uszczelnień elementów zamontowanych w połaci dachu

np. kominy wentylatory, świetliki i inne. 

Hydrobest® to natryskiwana bezspoinowa folia izolacyjna.

ZASTOSOWANIE:

Do podstawowych, ale nie jedynych, obszarów zastosowań

można zaliczyć: geomembrany, wysypiska, garaże oraz par-

kingi wielopoziomowe, mosty, tunele, konstrukcje podziem-

ne, zbiorniki wodne, baseny, wodoszczelne izolacje dacho-

we (w tym dachy odwrócone), wodoszczelne izolacje tara-

sów, tace zbiorników (w tym paliwowych).

Różnorodność systemów pozwala na dostosowanie wyko-

nywanej izolacji do specyficznych oczekiwań Inwestora. 

Bezspoinowa hydroizolacja z Hydrobestu wykonana jest ja-

ko powłoka natryskiwana na dużych powierzchniach

o skomplikowanej konstrukcji. Daje możliwość uszczelnienia

i izolacji obiektów o dowolnym kształcie. 

ZALETY HYDROBESTU:

� Hydrobest przewyższa wodoszczelne i antykorozyjne izo-

lacje tradycyjne pod względem parametrów mechanicz-

nych i trwałości,

� jest wykonywany jako ciągła, jednorodna powłoka bez łą-

czeń, które są zwykle najsłabszymi fragmentami warstw

hydroizolacji układanych z rolek,

� wykonawstwo jest wielokrotnie szybsze, 

� daje możliwość aplikacji w temperaturach ujemnych, 

� umożliwia natrysk na wilgotne podłoże, 

� możliwy jest natrysk z wypełnieniem z piasku,

� dobra przyczepność do każdego podłoża.
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