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Obecnie w wielu domach poddasza 
ju  coraz rzadziej nale  do pomiesz-
cze  nieu ytkowych lub b d cych 

domowym „sk adzikiem rupieci”. Sta y si
one do  istotnym miejscem w domu, w któ-
rym powstaj  sypialnie, pokoje dla dzieci, ba-
wialnie jak równie  nowoczesne antresole. 
Kluczowym elementem podczas zagospodaro-
wania przestrzeni poddasza jest dobór w a ci-
wego materia u do izolacji. Nale y pami ta ,
e le ocieplone poddasze mo e generowa

nawet 30% strat ciep a w ca ym budynku.
Na co zatem nale y zwróci  uwag  przy wy-

borze odpowiedniego materia u izolacyjnego?
Projektanci, inwestorzy oraz wykonaw-

cy przy wyborze materia ów izolacyjnych 
jako kluczowe wymieniaj  parametry termo-
izolacyjne (m.in. niski wspó czynnik prze-
wodzenia ciep a, ewentualnie niski wspó -
czynnik przenikania ciep a U okre laj cy 
przenikanie ciep a przez powierzchni  prze-
grody termicznej); optymaln  grubo  ma-

teria u; dobr  przyczepno  do izolowanej 
powierzchni; nisk  nasi kliwo  oraz w a-
ciwie dobran  wytrzyma o  mechanicz-

n . Te parametry oraz profesjonalne i sta-
ranne wykonanie ca ej izolacji s  kluczowe 
przy izolowaniu nie tylko poddasza, ale 
praktycznie wszystkich powierzchni przy-
czyniaj cych si  do zwi kszania ewentual-
nych strat ciep a.

Jednym z dost pnych na rynku rozwi -
za  do skutecznej izolacji poddasza s  sys-
temy Crossin Insulations®. S  to poliuretano-
we piany natryskowe (pianki PUR)  b d ce 
jednym z bardziej efektywnych materia ów
izolacyjnych. 

Piany natryskowe Crossin® maj  wszystkie 
cechy jakich wymaga si  od nowoczesnych 
materia ów izolacyjnych i charakteryzuj
si  jednymi z najlepszych parametrów ter-
moizolacyjnych. Dodatkowo, dzi ki niskiej 
nasi kliwo ci, gwarantuj  zachowanie do-
skona ych w a ciwo ci termoizolacyjnych, 
przeciwwilgociowych, ale równie  akustycz-
nych przez ca y okres u ytkowania domu i to
niezale nie od zmieniaj cych si  warunków 
atmosferycznych.

Sam sposób aplikacji izolacji natryskowej 
Crossin®, niezale nie od tego z jak skompli-
kowan  powierzchni  mamy do czynienia, 
zapewnia otrzymanie bez czeniowej (bez 
spoin) warstwy izolacyjnej pozbawionej tzw. 
mostków termicznych. Bez wzgl du na swo-
j  struktur  poliuretanowe piany izolacyjne 
podczas aplikacji trwale cz  si  z pod o-
em i s  odporne na osuwanie i przemiesz-

czanie si  materia u wraz z up ywem lat, 
nie trac c swoich w a ciwo ci izoluj cych. 
To istotna zaleta materia u i technologii na-

noszenia, poniewa  ewentualne ujawnienie 
si  tego typu wad, a nast pnie ich usuni cie, 
to technicznie trudny, czasoch onny i do
kosztowny proces.

Natryskowe piany poliuretanowe Crossin®

posiadaj  system Bio Defence Technology, 
który zapobiega rozwojowi grzybów, poro-
stów i ple ni na powierzchni i wewn trz ma-
teria u redukuj c do minimum ilo  ewen-
tualnych alergenów w powietrzu. Wybór 
odpowiednio dobranych i najlepszych jako-
ciowo materia ów izolacyjnych oraz profe-

sjonalne wykonanie to kluczowe czynniki 
je li przez kolejne lata chcemy cieszy  si  cie-
p em w naszym domu. Nale y pami ta , e
ewentualne b dy pope nione w trakcie mon-
towania izolacji, nie ujawniaj  si  od razu, 
ale dopiero po kilku latach od zako czenia 
inwestycji. Podejmuj c decyzj  warto posta-
wi  na sprawdzony materia , a jego aplikacj
powierzy  rekomendowanemu przez produ-
centa specjali cie. 

Skuteczna izolacja poddasza przy budowie lub modernizacji domu

Izolacja termiczna oraz przeciwwilgociowa poddasza jest 
niezmiernie wa n  kwesti  zarówno przy jego budowie jak 
i modernizacji. Izoluj c poddasze, przy za o eniu, e b dzie to 
pomieszczenie u ytkowe, oczekuje si , e jego wn trze b dzie 
ciep e, suche, komfortowe, ale przede wszystkim bezpieczne. 
Dodatkowo inwestorzy zak adaj , e wraz z up ywem lat 
rachunki za eksploatacj  b d  mo liwie niskie. Z tego powodu do 
wyboru odpowiedniego materia u i technologii izolacyjnej obecnie 
przyk adana jest du o wi ksza waga, a sami inwestorzy bardziej 
wiadomie podejmuj  swoje decyzje.
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