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JE TO PRAVDA, že vstupní náklady na aplikaci 
stříkané pěnové izolace jsou větší v porovnání s 
tradiční izolací.

STŘÍKANÁ PĚNOVÁ 
IZOLACE



ALE PRAVDA JE TAKÉ TO, že úspory
za platby za média budou ještě vyšší
než po aplikaci tradiční izolace.

Investujte již nyní a těšte se z ještě větších 
úspor. Jak je to možné?
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Ne všechny izolační materiály jsou stejné

Struktura houbičky

Icynene
Skelné vlákno a 
minerální vlna Celulóza

Icynene

Výhody

Vý
ho

dy

Vyplňuje prostor

Žádné poklesnutí

Splňuje požadavky 
týkající se 
vzduchové bariéry

Netvoří podklad pro 
vznik plísní

Neabsorbuje vodu

Drsná vlna Papírové odpady

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔

Konwencjonalna izolacja



Úlohou izolace je znemožnění přenosu tepla 
směrem dovnitř nebo ven.

Teplý dům v zimě a chladný v létě.

Teplo zůstává 
uvnitř. 
Nižší náklady 
na vytápění.

LEPŠÍ KOMFORT

Teplo zůstává
venku.
Nižší náklady 
na chlazení.



Základní druhy proudění tepla

Vodivost 
 

Proudění tepla skrz 
některé materiály je 
lepší.

Pronikání vzduchu
a konvekce
Teplo proudí nebo 
„uniká” skrz otevřené 
prostory.



Vlněný svetr zadržuje teplo, když 
je venku zima.
Vlna zajišťuje dobrý termický 
odpor.

Takový svetr však nemůže zadržet 
teplo, když venku fouká vítr.

Lepší řešení bude obléci si 
větrovku.



Termický odpor a součinitel lambda
Hodnota součinitele lambda (λ) informuje 
o termické odolnosti izolace
a vodivosti zjištěné v kontrolovaných 
laboratorních podmínkách.

Hodnota lambda (λ) se netýká 

pohybu vzduchu materiálem
nebo v jeho okolí po montáži
v budově.
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Hodnota součinitele lambda (λ) neřeší 
všechny problémy, co se týká posouzení 
efektivity izolace bez zajištěné neprodyšnosti

V zimě teplo 
uniká ven.
Ztráty energie. 
Vyšší náklady 
na vytápění.

V létě se 
teplo dostává 
dovnitř.
Nepohodlí a 
ztráty energie. 
Vyšší náklady na 
chlazení.
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Pronikání vzduchu může mít za následek až 40% 
ztráty energie.
Stačí, když si představíte, jak velký vliv na faktury 
za vytápění a chlazení by mělo celý rok otevřené 
okno…

SKUTEČNÁ NOČNÍ MŮRA!



Porovnání účinnosti izolace

Icynene

Skelné vlákno

Celulóza

Konvekce
(neprodyšnost)

Pouze izolace Icynene chrání před největší příčinou 
unikání tepla - pronikáním vzduchu (konvekcí) - 
vlivem vytvořené bariéry pro vzduch.

Vodivost 
(součinitel lambda)

✔

✘

✘

✔

✔

✔



Tradiční izolace
na stěnách

Termický odpor se 
zhoršuje.

Starší izolace může 
poklesnout, tvořit 
mezery a “studené” 
body.

Prostor kolem 
elektrických zásuvek 
bez správné izolace.

Stlačená izolace 
snižuje hodnotu 
součinitele lambda.

Nezaizolovaná místa 
kolem oken a dveří

Bez bariéry 
může vzduch 
proudit 
všemi 
malými 
mezerami.

Stříkaná izolace Icynene vyplňuje mezery a její 
poklesnutí nebude nikdy představovat problém.



Tradiční izolace
na půdě

Vzduch uniká 
kanály a 
střechou.

Vlhkost nahromaděná 
ve vláknech snižuje 
termický odpor.

Vlhkost tvoří hlavní příčinu 
vzniku plísně.

Izolace se odlepuje od lešení a tvoří 
mezery, kterými uniká teplo/zima.

Díky izolaci Icynene zůstává riziko hromadění vlhkosti a vzniku 
plísně minimální.



Nikdy neztrácí svůj tvar a zůstává elastická.

Na rozdíl od tradičních izolačních 
materiálů vyplňuje praskliny, mezery a 
prázdné prostory.

Icynene se vlivem času nesráží, ani nedojde 
k jejímu poklesnutí.

Icynene tvoří bariéru pro vzduch, přičemž 
vždy eliminuje netěsnosti, které mohou 
tvořit 40 % nákladů za vytápění a chlazení 
domu.
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Stříkaná pěnová izolace Icynene umožňuje omezit 
vlhkost ze vzduchu a s tím související problémy s plísní a 
zachovat tak zdravější podmínky uvnitř domu.

Izolace Icynene má strukturu s otevřenými póry, kterými 
může voda rychleji odtékat a vypařit se.

Zabránění vzniku vlhkosti
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Izolace Icynene se strukturou s otevřenými 
póry má skvělé akustické vlastnosti pro 
střední rozsah, díky čemu je interiér domu 
tišší.

Izolacja akustyczna
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Umožňuje vytvořit 
útulnější
a tišší interiér 
domu.



Icynene Icynene

H2FOAM FORTE

Při expanzi a smršťování během stavebních 
konstrukčních prací zůstává měkká/
elastická

Eliminuje zvuky z okolí

Bariéra pro pronikání vzduchu

Umožňuje odvádění vlhkosti, např. v 
případě protečení nebo kondenzace

Netvoří podklad vhodný pro vznik plísní

Umožňuje kontrolovat průtok vlhkosti 
ze vzduchu

H2FOAM LITE

✘

✘
✔

✘

✔
✔

✔

✔
✔

✔

✔
✔

Pravidla pro aplikaci 
stříkané pěny s 
otevřenou a uzavřenou 
strukturou pórů

Pěnicí prostředek

Vzduchové komory

Voda

ano

Voda

ano
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Proč je izolace Icynene bezpečná pro zdraví?
Menší stopy emisí uhlíku.

Izolace Icynene neobsahuje oproti jiným polyuretanovým 
pěnám škodlivé plyny.

Izolace Icynene neobsahuje formaldehyd ani jiné toxické látky.

Izolace Icynene H2Foam je velmi lehká a nikdy nepoklesne.
Izolace Icynene nepohlcuje vlhkost, jako jiné tradiční izolace.
Izolace Icynene se nepoškodí vlivem vlhkosti a 100 násobně 
nabobtná, čímž vyplní celý prostor. 

Icynene H2Foam Forte je první izolací na světě s uzavřenou 
strukturou pórů a střední hustotou, která pění výhradně s 
vodou.
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✔

✔
✔
✔
✔

✔



Co dál?
Smlouva
Před zahájením realizace izolace dojde k podepsání smlouvy. 

Den před realizací izolace
Jelikož je realizace izolace součástí stavebních prací, je třeba podniknout 
bezpečnostní opatření. Přikryjte osobní předměty (např. posilovací 
nářadí), odsuňte nábytek/předměty od stěn v pokojích a místnostech, ve 
kterých bude izolace prováděna.

Den montáže a následující den
Osoby instalující Icynene oblečené do ochranného oděvu dorazí včetně 
nástrojů na místo a zahájí přípravné práce. Jako u jiných stavebních prací 
vyžadují bezpečnostní procesy, aby obyvatelé opustili dům společně se 
svými zvířaty po dobu realizace izolace a dalších 24 hodin do té doby, než 
izolace ztuhne a dojde k vyvětrání místností. Pro zaručení lepšího pohodlí 
a energetické efektivity doporučujeme pověřit odborníka opětovným 
posouzením požadavků souvisejících s instalací vytápění, chlazení a 
ventilace po aplikaci izolace Icynene.
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ZÍSKEJTE VYSOKÉ ÚSPORY ZA VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ  •  POCIŤTE ROZDÍL V 
KOMFORTNĚJŠÍCH PODMÍNKÁCH VAŠEHO DOMU 
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