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Innowacyjne podej cie 
do izolacji
Braas nieustannie pracuje nad rozwojem swo-

ich produktów, by tworzy  kompletny system 

dachowy. Rezultatem tych dzia a  jest mo -

liwo  otrzymania kompletnego sytemu da-

chowego od jednego dostawcy. Izolacja obni a

koszty ogrzewania i energii oraz pozytywnie 

przyczynia si  do utrzymania warto ci nie-

ruchomo ci, stanowi c jednocze nie dosko-

na e rozwi zanie w odniesieniu do rodowi-

ska naturalnego. 

Nowy system izolacyjny DivoDamm pozwo-

li zminimalizowa  problem mostków ciepl-

nych – czyli obszarów z podwy szonym prze-

wodnictwem ciep a, które powstaj  m.in.: 

przy belkach i krokwiach oraz w przestrze-

niach pomi dzy elementami konstrukcyjnymi 

ciany szkieletowej. Wyst powanie mostków 

termicznych zwi ksza koszty ogrzewania, 

a tak e mo e doprowadza  do wydzielania 

si  wody kondensacyjnej, co w d u szej per-

spektywie stanowi zagro enie dla konstruk-

cji no nej budynku. 

Jakub Krzemi ski, Product Manager mówi: 

„Korzy ci z zastosowania naszych rozwi za

izolacyjnych s  wa ne zarówno ze wzgl dów 

ekologicznych jak i ekonomicznych. Nowy sys-

tem izolacyjny DivoDamm to ca kowita elimi-

nacja mostków termicznych. Przyczynia si  on 

do ograniczenia kosztów ogrzewania budynku 

nawet o 60%. DivoDamm pomaga tak e re-

dukowa  emisj  CO
2
 – jej roczna oszcz dno

to od 2,964 kg/m2 do 4,960 kg/m2. Dodatkowo 

monta  izolacji tu  przed uk adaniem dachó-

wek pozwala tak e w praktyczny sposób na 

jednoczesne zamkni cie dachu i izolowanie 

poddasza”.

DivoDamm – najlepsza 
izolacja dachu od Braas
System izolacji DivoDamm wykonany jest 

z wysokowydajnego materia u izolacyjnego 

– poliuretanu PIR, który osi ga najlepsze war-

to ci izolacyjne tak e przy niewielkiej grubo-

ci materia u. Dlatego produkty DivoDamm 

nadaj  si  idealnie do trwa ej izolacji dachu 

w nowym budownictwie oraz do moderniza-

cji budynków istniej cych. Obok korzystnych 

w a ciwo ci izolacyjnych do najwa niejszych 

argumentów przemawiaj cych za wyborem 

Braas DivoDamm nale y tak e doskona a trwa-

o . D uga ywotno  materia ów izolacyj-

nych PIR jest warunkiem dla efektywnego 

wykorzystania energii odnawialnych i wyso-

kowarto ciowej instalacji grzewczej. 

Od czerwca br. w ofercie Braas znajduj  si

dwa rodzaje p yt izolacyjnych: DivoDamm Pro

oraz DivoDamm Top. DivoDamm Pro to do-

datkowy element izoluj cy do zastosowania 

podczas remontów lub modernizacji dachów, 

stosowany w celu wspomagania istniej cej, 

tradycyjnej izolacji  pomi dzy  krokwiami. 

Z kolei DivoDamm Top to wysokowydajny 

element izoluj cy do zastosowania w nowym 

budownictwie mieszkaniowym, by przy nie-

wielkiej grubo ci materia u  osi gn  maksy-

malne w a ciwo ci izolacyjne. Braas propo-

nuje tak e akcesoria do systemu DivoDamm; 

ruby systemowe, ta m  na kalenice i kosze 

oraz p ynn  mas  uszczelniaj c .

Odpowiednia izolacja dachu ma wielkie znaczenie dla komfortu mieszka ców 

domu. Dlatego w a nie marka Braas wprowadza do swojej oferty system 

nakrokwiowej izolacji w postaci twardych p yt poliuretanowych. DivoDamm 

znacznie poszerzy zakres swojej oferty dla trwa ych i funkcjonalnych dachów 

Braas, wprowadzaj c wiele nowych komponentów. Dzi ki nim straty ciep a

na skutek transmisji pomi dzy fugami i mostkami cieplnymi b d  redukowane, 

a dzi ki temu równie  zmniejsz  si  koszty ogrzewania. Wykonanie izolacji 

stanie si  tak e jeszcze atwiejsze. DivoDamm nadaj  si  idealnie zarówno do 

trwa ej izolacji dachu w nowym budownictwie oraz dla potrzeb modernizacji 

budynków.

Nowy wymiar izolacji
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