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SOUDAFOAM     SPF
Natryskowa otwartokomórkowa poliuretanowa pianka Soudafoam SPF to systemowe rozwiązanie do 
ocieplania wewnątrz budynków. Bazująca na  surowcach naturalnych pianka tworzy ciągłą, elastyczną, 
bardzo lekką i nie obciążającą konstrukcji warstwę paroprzepuszczalną, zapewniającą wysokie 
parametry izolacyjności termicznej oraz akustycznej.

ZALETY:  
Paroprzepuszczalna pianka Soudafoam SPF posiada doskonałe parametry 
izolacyjne dzięki niskiej przewodności cieplnej, natomiast niski  współczynnik oporu 
dyfuzyjnego pary wodnej sprawia, że pianka nie gromadzi wilgoci. Dostosowuje się 
do każdej powierzchni i w sposób ciągły wypełnia wszystkie otwory, szczeliny oraz 
nierówności. Dzięki natryskowej metodzie aplikacji pianka dociera do wszelkich, nawet 
najdrobniejszych zakamarków, tworząc jednolitą, pozbawioną mostków termicznych 
warstwę izolacji, która szczelnie przylega do podłoża. Elastyczna i lekka pianka  
gwarantuje dobrą izolację akustyczną, nie stanowiąc dodatkowego obciążenia dla 
konstrukcji.

ZDROWIE I ŚRODOWISKO:  
Ponieważ jej rozprężalność wynika w 100% z obecności wody, system ten jest bezpieczny 
dla warstwy ozonowej i nie przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego. 
Niezwykła rozprężalność naszych systemów sprawia, że nie zajmują one dużo miejsca 
podczas transportu. Pozwala to ograniczyć ślad węglowy związany z transportem 
natryskowej pianki poliuretanowej Soudafoam SPF. Po montażu 
powstaje ciągła warstwa izolacji, która stanowi barierę dla 
pyłków, bakterii oraz grzybów. Zapewniając 
stałą temperaturę wewnątrz budynku, 
zapobiegając przeciągom oraz poprawiając parametry akustyczne 
budynku, ciągła warstwa izolacji znacznie poprawia komfort jego użytkowania.

APLIKACJA:  
Już po kilku sekundach od aplikacji natryskowa pianka Soudafoam SPF tworzy 
ciągłą warstwę izolacji, która doskonale przylega do większości powierzchni,  
m.in. membran dachowych, drewna, kamienia, betonu i metalu, niezależnie od warunków 
atmosferycznych. Umożliwia wykonanie izolacji na powierzchni do 250 m2 w ciągu  
jednego dnia oraz aplikację nawet w trudno dostępnych miejscach, bez względu  
na przeszkody lub nietypowe kształty.
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