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CROSSIN  ARTYKU  PROMOCYJNY

5/2018 BUDUJEMY DOM

Buduj c dom od podstaw, czy te  mo-
dernizuj c lub remontuj c ju  wybu-
dowany, zwraca si  szczególn  uwa-

g  na aspekt energooszcz dno ci oraz ogólny 
komfort mieszkania. Z tego wzgl du celem sa-
mym w sobie, ka dego kto rozpoczyna przy-
god  z budow , jest gwarancja ciep ego domu 
zim  i przyjemnie ch odnego latem.

MATERIA CZ CY 
NOWOCZESN
TECHNOLOGI
Poszukuj c skutecznych materia ów izolacyj-
nych warto zapozna  si  z nowoczesnymi i jed-
nocze nie sprawdzonymi ju  technologiami. 
Obok mocno rozpowszechnionej we ny mine-
ralnej coraz wi ksz  popularno  zyskuje na-
tryskowa piana poliuretanowa (PU lub PUR), 
która jest jednym z najbardziej efektywnych 
materia ów izolacyjnych.

W ród dost pnych na rynku tego typu 
rozwi za  wyró niaj  si  systemy Crossin 
Insulations®. Piany natryskowe Crossin® posia-
daj  praktycznie wszystkie cechy jakie wyma-
ga si  od nowoczesnych materia ów izolacyj-
nych. Dodatkowo charakteryzuj  si  jednymi 
z najlepszych parametrów termoizolacyjnych. 

MOSTKI TERMICZNE 
– WRÓG ZIM  I LATEM
Mostki termiczne to niechciane miejsca w prze-
grodach budynku, przez które w wyniku nie-
w a ciwego monta u materia u izolacyjnego 
budynek zim  traci ciep o. Natomiast latem 
przez takie luki w izolacji ciep o z zewn trz 
dostaje si  do budynku. 

Montuj c materia  izolacyjny z regu y mo na 
mie  do czynienia z dwoma rodzajami most-
ków termicznych, tj. z mostkami punktowymi 
oraz mostkami liniowymi. Z tego powodu de-
cyduj c si  na wybór technologii monta u na-

le y zwróci  uwag , która z nich mo e zmini-
malizowa  ilo  powstaj cych luk w warstwie 
izolacji. Ogromn  przewag  natryskowych 
pian poliuretanowych Crossin® nad innymi 
rozwi zaniami izolacyjnymi jest innowacyjny 
sposób aplikacji. Gwarantuje on, e niezale -
nie od tego z jak skomplikowan  powierzch-
ni  mamy do czynienia, uzyskuje si  bezspo-
inow  (bez z czeniow ) warstw  izolacyjn ,
która praktycznie ca kowicie pozbawiona jest 
mostków termicznych.

UP YW CZASU – DZIA AJ CY 
NA SZKOD  DOMU WRÓG 
AGRESYWNIEJSZY Z KA DYM 
SEZONEM
Buduj c lub modernizuj c dom oczekuje si ,
e pocz tkowe w a ciwo ci izolacyjne pozo-

stan  niezmienne przez kolejne d ugie lata. 
Tradycyjne i stosowane od lat materia y izola-
cyjne, wraz z up ywem czasu maj  tendencje do 
osuwania si . W efekcie pojawiaj  si  wcze niej 
opisane mostki termiczne. Ponadto materia y
te s  bardziej nara one na ingerencj  gryzoni, 
które ch tnie si  w nich zagnie d aj  dodat-
kowo degraduj c. Natryskowe piany izolacyjne 
na bazie poliuretanu, marki Crossin® podczas 
aplikacji trwale cz  si  z pod o em. Tym sa-
mym warstwa izolacji nie osuwa si  i nie prze-
mieszcza wraz z up ywem czasu. Dodatkowo 
izolacja poliuretanowa nie traci swoich dekla-
rowanych w a ciwo ci izoluj cych zgodnie 
z norm  EN-PN 14315-1 (dotycz c  wyrobów 
do izolacji cieplnej w budownictwie – wyro-
bów ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) 
i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowa-
ne natryskowo in situ – cz  1: specyfikacja 
systemu natrysku sztywnej pianki przed za-
stosowaniem). 

S  to niezmiernie istotne zalety materia u
i technologii monta u (nanoszenia), poniewa
ewentualne usuni cie wad zwi zanych z prze-
mieszczeniem czy degradacj  materia u izo-
lacyjnego, to trudny technicznie, do  czaso-
ch onny i na pewno kosztowny proces. Dobrze 
wykonana izolacja pian  PUR staje si  równo-
cze nie nieprzyjaznym i nielubianym rodowi-
skiem dla gryzoni. Ponadto izolacje natryskowe 
Crossin® bazuj  na Bio Defence TechnologyTM, 
która zapobiega rozwojowi grzybów, porostów 
i ple ni na powierzchni oraz wewn trz mate-

ria u. Tym samym zastosowanie takiej izola-
cji redukuje do minimum ilo  ewentualnych 
alergenów w powietrzu, co bywa kluczowe dla 
osób z alergiami. Je li we mie si  pod uwag
fakt, e przez lata powierzchnie te b d  zabu-
dowanie, tym samym niedost pne, wa ne jest 
aby mie  pewno  zachowania tych przestrze-
ni wolnych od ró nych mikroorganizmów.

WYKONANIE – KLUCZ DO 
JAKO CI I TRWA O CI IZOLACJI
Nawet najlepszy materia  niew a ciwie za-
montowany nie spe ni za o onych wymaga .
W przypadku izolacji wykonanych natrysko-
wymi pianami poliuretanowymi, aby osi -
gn  parametry okre lone w karcie technicz-
nej, produkt musi by  w a ciwie przetworzony, 
a to znaczy zgodnie  z zaleceniami producen-
ta. Na rynku jest wiele firm zajmuj cych si
tego typu dzia alno ci , nie ka da jednak po-
siada odpowiedni  wiedz  i do wiadczenie. 
Decyduj c si  na firm  do monta u izolacji (nie 
tylko dotyczy to wykonawców izolacji natry-
skowej), warto zapyta  o posiadane i udoku-
mentowane do wiadczenie oraz o rodzaj wy-
korzystywanego sprz tu, natomiast finalnie 
swojej decyzji nie ogranicza  jedynie do ceny.

Producent izolacji Crossin® wspó pracuje 
z wykonawcami, którzy przeszli cykl szkole
i s  stale monitorowani pod wzgl dem jako ci. 
Nale y pami ta , e ewentualne b dy pope -
nione w trakcie montowania izolacji, nie ujaw-
niaj  si  od razu, ale dopiero po kilku latach 
od zako czenia inwestycji. Podejmuj c decy-
zj  warto postawi  na sprawdzony materia ,
a jego aplikacj  powierzy  rekomendowane-
mu przez producenta specjali cie. 

Ocieplenie poddasza – jak wybra  odpowiedni  technologi  i dobrego wykonawc
Monta  izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej poddasza to jeden z wa niejszych etapów budowy domu. 
Niew a ciwe wykonanie prac izolacyjnych mo e by  w przysz o ci przyczyn  nawet 30% strat ciep a z budynku.
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