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Ocieplenie poddasza – jak wybraÊ odpowiedniÈ technologiÚ ibdobrego wykonawcÚ
Montaĝ izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej poddasza to jeden zbwaĝniejszych etapów budowy domu.
NiewïaĂciwe wykonanie prac izolacyjnych moĝe byÊ wbprzyszïoĂci przyczynÈ nawet 30% strat ciepïa zbbudynku.

B

udujÈc dom od podstaw, czy teĝ modernizujÈc lub remontujÈc juĝ wybudowany, zwraca siÚ szczególnÈ uwagÚ na aspekt energooszczÚdnoĂci oraz ogólny
komfort mieszkania. Zbtego wzglÚdu celem samym wbsobie, kaĝdego kto rozpoczyna przygodÚ zbbudowÈ, jest gwarancja ciepïego domu
zimÈ ibprzyjemnie chïodnego latem.

MATERIA kCZkCY
NOWOCZESNk
TECHNOLOGI}
PoszukujÈc skutecznych materiaïów izolacyjnych warto zapoznaÊ siÚ zbnowoczesnymi ibjednoczeĂnie sprawdzonymi juĝ technologiami.
Obok mocno rozpowszechnionej weïny mineralnej coraz wiÚkszÈ popularnoĂÊ zyskuje natryskowa piana poliuretanowa (PU lub PUR),
która jest jednym zbnajbardziej efektywnych
materiaïów izolacyjnych.
WĂród dostÚpnych na rynku tego typu
rozwiÈzañ wyróĝniajÈ siÚ systemy Crossin
Insulations®. Piany natryskowe Crossin® posiadajÈ praktycznie wszystkie cechy jakie wymaga siÚ od nowoczesnych materiaïów izolacyjnych. Dodatkowo charakteryzujÈ siÚ jednymi
zbnajlepszych parametrów termoizolacyjnych.

MOSTKI TERMICZNE
– WRÓG ZIMk IbLATEM
Mostki termiczne to niechciane miejsca wbprzegrodach budynku, przez które wbwyniku niewïaĂciwego montaĝu materiaïu izolacyjnego
budynek zimÈ traci ciepïo. Natomiast latem
przez takie luki wbizolacji ciepïo zbzewnÈtrz
dostaje siÚ do budynku.
MontujÈc materiaï izolacyjny zbreguïy moĝna
mieÊ do czynienia zbdwoma rodzajami mostków termicznych, tj. zbmostkami punktowymi
oraz mostkami liniowymi. Zbtego powodu decydujÈc siÚ na wybór technologii montaĝu na-

leĝy zwróciÊ uwagÚ, która zbnich moĝe zminimalizowaÊ iloĂÊ powstajÈcych luk wbwarstwie
izolacji. OgromnÈ przewagÈ natryskowych
pian poliuretanowych Crossin® nad innymi
rozwiÈzaniami izolacyjnymi jest innowacyjny
sposób aplikacji. Gwarantuje on, ĝe niezaleĝnie od tego zbjak skomplikowanÈ powierzchniÈ mamy do czynienia, uzyskuje siÚ bezspoinowÈ (bez zïÈczeniowÈ) warstwÚ izolacyjnÈ,
która praktycznie caïkowicie pozbawiona jest
mostków termicznych.

UPYW CZASU – DZIAAJkCY
NA SZKOD} DOMU WRÓG
AGRESYWNIEJSZY ZbKA¿DYM
SEZONEM
BudujÈc lub modernizujÈc dom oczekuje siÚ,
ĝe poczÈtkowe wïaĂciwoĂci izolacyjne pozostanÈ niezmienne przez kolejne dïugie lata.
Tradycyjne ibstosowane od lat materiaïy izolacyjne, wraz zbupïywem czasu majÈ tendencje do
osuwania siÚ. Wbefekcie pojawiajÈ siÚ wczeĂniej
opisane mostki termiczne. Ponadto materiaïy
te sÈ bardziej naraĝone na ingerencjÚ gryzoni,
które chÚtnie siÚ wbnich zagnieĝdĝajÈ dodatkowo degradujÈc. Natryskowe piany izolacyjne
na bazie poliuretanu, marki Crossin® podczas
aplikacji trwale ïÈczÈ siÚ zbpodïoĝem. Tym samym warstwa izolacji nie osuwa siÚ ibnie przemieszcza wraz zbupïywem czasu. Dodatkowo
izolacja poliuretanowa nie traci swoich deklarowanych wïaĂciwoĂci izolujÈcych zgodnie
zbnormÈ EN-PN 14315-1 (dotyczÈcÈ wyrobów
do izolacji cieplnej wbbudownictwie – wyrobów ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR)
ibpianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane natryskowo in situ – czÚĂÊ 1: specyfikacja
systemu natrysku sztywnej pianki przed zastosowaniem).
SÈ to niezmiernie istotne zalety materiaïu
ibtechnologii montaĝu (nanoszenia), poniewaĝ
ewentualne usuniÚcie wad zwiÈzanych zbprzemieszczeniem czy degradacjÈ materiaïu izolacyjnego, to trudny technicznie, doĂÊ czasochïonny ibna pewno kosztowny proces. Dobrze
wykonana izolacja pianÈ PUR staje siÚ równoczeĂnie nieprzyjaznym ibnielubianym Ărodowiskiem dla gryzoni. Ponadto izolacje natryskowe
Crossin® bazujÈ na Bio Defence TechnologyTM,
która zapobiega rozwojowi grzybów, porostów
ibpleĂni na powierzchni oraz wewnÈtrz mate-

riaïu. Tym samym zastosowanie takiej izolacji redukuje do minimum iloĂÊ ewentualnych
alergenów wbpowietrzu, co bywa kluczowe dla
osób zbalergiami. JeĂli weěmie siÚ pod uwagÚ
fakt, ĝe przez lata powierzchnie te bÚdÈ zabudowanie, tym samym niedostÚpne, waĝne jest
aby mieÊ pewnoĂÊ zachowania tych przestrzeni wolnych od róĝnych mikroorganizmów.

WYKONANIE – KLUCZ DO
JAKO¥CI IbTRWAO¥CI IZOLACJI
Nawet najlepszy materiaï niewïaĂciwie zamontowany nie speïni zaïoĝonych wymagañ.
Wbprzypadku izolacji wykonanych natryskowymi pianami poliuretanowymi, aby osiÈgnÈÊ parametry okreĂlone wbkarcie technicznej, produkt musi byÊ wïaĂciwie przetworzony,
abto znaczy zgodnie zbzaleceniami producenta. Na rynku jest wiele firm zajmujÈcych siÚ
tego typu dziaïalnoĂciÈ, nie kaĝda jednak posiada odpowiedniÈ wiedzÚ ibdoĂwiadczenie.
DecydujÈc siÚ na firmÚ do montaĝu izolacji (nie
tylko dotyczy to wykonawców izolacji natryskowej), warto zapytaÊ obposiadane ibudokumentowane doĂwiadczenie oraz obrodzaj wykorzystywanego sprzÚtu, natomiast finalnie
swojej decyzji nie ograniczaÊ jedynie do ceny.
Producent izolacji Crossin® wspóïpracuje
zbwykonawcami, którzy przeszli cykl szkoleñ
ibsÈ stale monitorowani pod wzglÚdem jakoĂci.
Naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe ewentualne bïÚdy popeïnione wbtrakcie montowania izolacji, nie ujawniajÈ siÚ od razu, ale dopiero po kilku latach
od zakoñczenia inwestycji. PodejmujÈc decyzjÚ warto postawiÊ na sprawdzony materiaï,
abjego aplikacjÚ powierzyÊ rekomendowanemu przez producenta specjaliĂcie. }
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