
Termopian
Pokrycie dachowe wykonane natryskiem 

sztywnej pianki poliuretanowej z lakiero-

waniem farb  IZOLBEST stanowi szczelne, 

bezspoinowe pokrycie dachów i izolacj  ter-

miczn  (docieplenie). Wykonuje je przeszko-

lona, specjalistyczna brygada. Jedna bryga-

da remontowa mo e w ci gu jednego dnia, 

przy korzystnych warunkach atmosferycz-

nych wykona  regeneracj  pokrycia na po-

wierzchni ponad 1000 m2.

Zastosowanie:

Termopian stosuje si  jako nowe pokry-

cie dachu lub do regeneracji starego pokry-

cia z jednoczesnym dociepleniem i uszczel-

nieniem. Termopian mo na natryskiwa

na wszystkie suche i oczyszczone pod o a

(papa, blacha falista lub p aska, eternit fa-

listy, beton, ceramika itd.), bez wzgl du na 

kszta t dachu. 

Zalety Termopianu: 

pokrycie i jednocze nie izolacja termicz-

na jest bardzo lekkie (pomijalne jako do-

ci enie konstrukcji – ok. 2 kg/m2);

istnieje mo liwo  wykonania natrysku na 

istniej ce stare pokrycie bez jego usuwa-

nia, co eliminuje problemy utylizacji odpa-

dów oraz w znacz cy sposób obni a koszt 

remontu, a tak e nie powoduje zagro enia 

zwi zanego z zalaniem obiektu w trakcie 

realizacji prac; 

jest izolacj  paroprzepuszczaln , co po-

zwala na wysychanie warstw zawilgoco-

nych, a jednocze nie jest wodoszczelne 

w ca ej swojej masie;

pokrycie dachu stanowi jednorodn  ci -

g  warstw  bez adnych spoin i po cze

technologicznych; 

idealnie przylega do pod o a;

metoda pozwala na skuteczne i trwa e wy-

konanie uszczelnie  elementów zamonto-

wanych w po aci dachu, np. kominy, wen-

tylatory, wietliki i inne.

Hydrobest® 
To natryskiwana bezspoinowa folia 

izolacyjna.

Zastosowanie:

Do podstawowych, ale nie jedynych, obsza-

rów zastosowa  mo na zaliczy : 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 norodno  systemów pozwala na do-

stosowanie wykonywanej izolacji do specy-

ficznych oczekiwa  Inwestora. 

Bezspoinowa hydroizolacja z Hydrobestu 

wykonana jest jako pow oka natryskiwana na 

du ych powierzchniach o skomplikowanej 

konstrukcji. Daje mo liwo  uszczelnienia 

i izolacji obiektów o dowolnym kszta cie. 

Zalety Hydrobestu:

Hydrobest przewy sza wodoszczelne 

i antykorozyjne izolacje tradycyjne pod 

wzgl dem parametrów mechanicznych 

i trwa o ci;

jest wykonywany jako ci g a, jednorodna 

pow oka bez cze , które s  zwykle naj-

s abszymi fragmentami warstw hydroizo-

lacji uk adanych z rolek;

wykonawstwo jest wielokrotnie szybsze;

umo liwia natrysk na wilgotne pod o e;

daje mo liwo  aplikacji w temperaturach 

ujemnych; 

mo liwy jest natrysk z wype nieniem 

z piasku;

dobra przyczepno  do ka dego pod o a.

Firma Termopian oferuje hydroizolacje 

i termoizolacje wykonane metod  natryskow .

Firma istnieje od 1988 roku. Do tej pory 

wykona a ponad 600 000 m2 natrysków 

ró nych systemów izolacji termicznych, 

wodochronnych i chemoodpornych. 

Od roku 2001 pracuje zgodnie z Systemem 

Zarz dzania Jako ci  ISO 9001:2000.

Hydroizolacje i termoizolacje 
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