
Praktyczne aspekty natrysków poliuretanowych: 

1. Magazynowanie i przechowywanie komponentów 

2. Zanieczyszczenie komponentów  

3. Przygotowanie podłoża – systemy otwartokomórkowe, zamkniętokomórkowej 

4. Przygotowanie komponentów 

5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

6. Wilgotność powietrza i wilgoć w podłożu 

7. Właściwy dobór materiału do odpowiedniej przegrody 

8. Palność i reakcje na ogień pian otwartokomórkowych i zamkniętokomórkowych 

 



Komponenty systemu powinny być transportowane i 

magazynowane w szczelnie zamkniętych oryginalnych 

opakowaniach, w temperaturze 5 – 25°C.  

Powinny być również chronione przed dostępem wilgoci. 

Magazynowanie komponentów 

W żadnym razie nie możemy dopuścić do 

przemrożenia komponentów systemu 

poliuretanowego. 

Opakowania zawierające komponenty systemu 

poliuretanowego nie mogą znajdować się w 

bezpośrednim działaniu silnego słońca. 

Do komponentów systemu dostęp powinny mieć tylko 

przeszkoleni pracownicy z odpowiednią odzieżą 

ochronną. 

Należy unikać przelewania komponentów w 

opakowaniach niewiadomego pochodzenia. 



Zanieczyszczenie komponentów 

Niewłaściwe przechowywanie może być przyczyną 

pojawienia się zanieczyszczeń w układzie reaktora co może 

doprowadzić do poważnej awarii i kosztownej naprawy. 

Dostęp osób niepowołanych lub nie przeszkolonych jest 

w wielu przypadkach przyczyną zanieczyszczenia 

systemu PU. 



Przygotowanie  podłoża - Przyczepność 
do podłoża 

Wykonane czynności: 

- odtłuszczenie podłoża 
poprzez umycie parą 

- osuszenie powierzchni 

- natrysk systemu pianki 
zamkniętokomórkowej 



Zastosowania pian zamkniętokomórkowych wewnątrz obiektów przemysłowych 



Wykonane czynności: 

- „odkurzenie” powierzchni 
betonowej 

- usunięcie rzeczy 
utrudniających pracę 

- natrysk systemu pianki 
zamkniętokomórkowej 

UWAGA!!! 
Przygotowanie podłoża - Przyczepność do podłoża 



Wykonane czynności: - ewentualne „odkurzenie” 
powierzchni membrany 
bądź deskowania 

- kontrola stanu podłoża 

- zabezpieczenie stolarki 
otworowej itd. 

- natrysk systemu pianki 
PUR 

Przygotowanie podłoża - Przyczepność do podłoża 



Zastosowania pian zamkniętokomórkowych wewnątrz 

obiektów budownictwa jednorodzinnego 



Wykonane czynności: 

- przygotowanie podłoża (kontrola połaci 
dachowej oraz obróbek blacharskich) 

- zabezpieczenie miejsca pracy 
oraz okolicy!!! 

- zabezpieczenie powierzchni 
pianki przeciwko UV 

- natrysk systemu pianki PUR 
dachowej 

Przygotowanie podłoża - Przyczepność do podłoża 



Przygotowanie podłoża - Przyczepność do podłoża 



Czynności przygotowawcze 
- ewentualne „odkurzenie” powierzchni 
membrany, konstrukcji metalowej bądź 
deskowania 

- zabezpieczenie stolarki 

otworowej oraz okolicy!!! 

- usunięcie rzeczy 
utrudniających pracę 

- przygotowanie podłoża (kontrola połaci 
dachowej oraz obróbek blacharskich) 



Poprawne przygotowanie komponentów – właściwa jakość izolacji 

Nieprawidłowo wymieszany materiał nigdy nie osiągnie warunków 

optymalnego działania pomimo najwyższej jakości elementów  

pompowania, dozowania i natryskiwania oraz umiejętności operatora 

urządzenia 

Mieszanie dotyczy przede wszystkim mieszaniny polioli. W 

niewłaściwie przechowywanym poliolu może dojść do rozdziału. 

Na właściwe mieszanie komponentów 

wpływa ma: 

- przygotowanie komponentów  

- magazynowanie komponentów 

- przygotowanie reaktora do pracy 

Właściwe wymieszanie komponentów 

gwarantuje uzyskanie pianki o parametrach 

określanych przez producenta!!! 



Wpływ na stabilność wymiarową wykonanej izolacji mają: 

- źle wymieszany komponent - nieprawidłowo wymieszany 

materiał nigdy nie osiągnie warunków optymalnego działania 

pomimo najwyższej jakości elementów pompowania, dozowania 

i natryskiwania oraz umiejętności operatora urządzenia. 

- magazynowanie komponentów: 
- temperatura przechowywania, miejsce magazynowania, 

opakowania wiadomego pochodzenia, 

- właściwa technologia przetwarzania 
- przygotowanie materiału, 

- przygotowanie podłoża,  

- przeszkolony operator, 



Stabilność wymiarowa powłok termoizolacyjnych wykonanych na bazie pian 

Stabilność wymiarowa oznacza, że materiał 

zachowuje swój pierwotny rozmiar i grubość w 

czasie. Ta właściwość jest testowana zgodnie z 

normą PN EN 1604  

Stabilność wymiarowa jest ważna aby izolowana 

konstrukcja prawidłowo funkcjonowała na 

przestrzeni czasu. Zwykle dla systemów izolacji 

natryskowej pianki o-t oraz z-k bada się stabilność 

wymiarową w określonych warunkach, tj.: 

- +70 - 85°C 

- +70 - 85°C, 90% wilgotności 



Właściwy dobór materiału – przestrzeganie maksymalnej grubości warstwy  

Odpowiedni dobór materiału gwarantuje nam uzyskanie izolacji o 

właściwych parametrach na długi okres czasu. 

Dobór materiału powinniśmy opierać na: 

- miejsce izolacji (poddasze, dach, fundament itd..) 

- warunki pracy izolacji (obciążenia mechaniczne, temp. Itd..) 

- wymagania inwestora 

Przestrzeganie 

maksymalnej grubości 

pojedynczej warstwy 

natrysku oraz zachowanie 

odstępu czasowego 

pomiędzy warstwami!!! 



Właściwy dobór materiału do odpowiedniej przegrody 

Właściwy dobór materiału gwarantuje nam uzyskanie izolacji o 

właściwych parametrach na długi okres czasu. 

Dobór materiału powinniśmy opierać na: 

- miejsce izolacji (poddasze, dach, fundament itd..) 

- warunki pracy izolacji (obciążenia mechaniczne, temp. Itd..) 

- wymagania inwestora 

 

Pianka zamkniętokomórkowa odznacza się dobrymi 

właściwościami izolacyjnymi i hydroizolacyjnymi. Stosuje się ją 

zarówno jako izolację fundamentów, izolację termiczną 

posadzek pod ogrzewanie podłogowe, czasem jako docieplanie 

poddasza, kurników, zagród czy przy termorenowacji dachu. 

 

Pianki otwartokomórkowe stosowane jako izolacja termiczna 

przegród budowlanych powinna być chroniona przed wpływem 

wilgoci systemem folii paroizolacyjnych i paroprzepuszczalnych 

tak aby kondensat pary wodnej nie wnikał w strukturę pianki lub 

gdy powstanie zawilgocenie mogło odparować w miesiącach 

letnich przez folię paroprzepuszczalną oraz system wentylacji. 



W przypadku systemów z-k maksymalna 

grubość warstwy natrysku w jednym 

przejściu nie powinna przekraczać 30mm. 

Uzyskanie docelowej grubości izolacji 

uzyskuje się poprzez natrysk wielu warstw 

pianki.  

Warstwy cieńsze niż 10mm prowadzi się w 

celu zagruntowania podłoża lub jako 

warstwa podkładowa. 

Największy wpływ na grubość uzyskiwanej 
warstwy mają m. in.: 

- temperatura podłoża oraz otoczenia, 

- parametry natrysku, 

- prędkość prowadzenia głowicy 
natryskowej, 

 

Uzyskiwanie maksymalnej dozwolonej 
grubości w poszczególnych warstwach 
gwarantuje otrzymanie wydajności 
deklarowanej przez producenta. 

Zalecana grubość pojedyńczej warstwy 



W przypadku systemów o-t 

maksymalna grubość warstwy 

natrysku w jednym przejściu nie 

powinna przekraczać 20cm. 

Uzyskanie docelowej grubości 

izolacji uzyskuje się poprzez 

natrysk wielu warstw pianki.  

Uzyskiwanie maksymalnej dozwolonej grubości w 

poszczególnych warstwach gwarantuje otrzymanie wydajności 

deklarowanej przez producenta. 



Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Aplikacja Pianki poliuretanowej. 
Aby zminimalizować narażenie na działanie aerozoli, par, cząstek PMDI 

obecnych podczas natryskiwania i następujących po tym operacji, 

potrzebne są pełne maski z doprowadzeniem powietrza (filtr minimum A1). 

W zależności od rodzaju piany, osiągnięcie optymalnych właściwości 

fizycznych – utwardzenie może trwać od 23 do 72 godzin. Warto zwrócić 

uwagę na zalecenia producenta dotyczące odstępów czasu pomiędzy 

nakładaniem warstw lub pomiędzy przejściami. 
Ważnym jest, aby wśród 

ekip wykonawczych 

panowało 

przeświadczenie 

odpowiedzialności 

zbiorowej – jeśli członek 

załogi nie ma 

świadomości zagrożenia 

należy zwrócić mu 

uwagę 

Aprobata Budowlana określa w jednym ze 

swych raportów zawartość lotnych 

związków organicznych oraz czas, po 

którym możliwe jest zasiedlenie pomieszczeń 

mieszkalnych – zwykle jest to okres po 

osiągnięciu przez wyrób końcowych 

właściwości 23 -72 godz. 



Wilgotność powietrza i wilgoć w podłożu 

Zbyt wysoka wilgotność powietrza powoduje 

„zawilgocienie” mieszaniny reakcyjnej i zmianę 

właściwości uzyskiwanego materiału. Może to 

wpływać na pogorszenie przyczepności materiału do 

podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej. 

Aplikacja systemu natryskowego na powierzchnie wilgotne lub z wyraźnym wykropleniem 

prowadzi do uzyskania produktu o niewłaściwej strukturze materiału. Wklucza także właściwą 

przyczepność do podłoża (odparzenie występujące nawet po pewnym czasie) 



Stosowanie folii paraizolacyjnej 

W przypadku pian zamkniętokomórkowych nie ma 

konieczności stosowania systemu paraizolacji 

jednak trzeba przewidzieć i zaplanować 

wystarczającą wentylację w celu odprowadzenia 

nadmiaru wilgoci z pomieszczenia. 

Ze względu na charakter pomieszczenia wymiana 

powietrza w pomieszczeniu powinna być zgodna z 

ogólnie przyjętymi zasadami dla poszczególnych 

rodzajów pomieszczeń. 

Niektóre płyty PUR/PIR zaopatrzone są w okładzinę z folii 

aluminiowej. Ma ona na celu odbijać promieniowanie cieplne 

oraz zmniejszyć wymianę gazów w komórkach na powietrze.  



         Folię paroizolacyjną montuje się po to, żeby 

zabezpieczyć przed wnikaniem pary wodnej w ocieplenie 

znajdujące się w połaci. Nawet niewielki stopień jego 

zawilgocenia pogarsza jego właściwości izolacyjne. 

Paroizolacja może być również wykorzystana 

do poprawienia parametrów wilgotnościowych 

czy cieplnych pomieszczeń znajdujących się 

na poddaszu, przykładowo montując folię 

aktywną, która reguluje poziom wilgotności 

powietrza lub folię z warstwą refleksyjną, 

która odbija promieniowanie cieplne.  

       Pianki otwartokomórkowe stosowane jako izolacja 

termiczna przegród budowlanych powinna być chroniona 

przed wpływem wilgoci systemem folii paroizolacyjnych i 

paroprzepuszczalnych tak aby kondensat pary wodnej 

nie wnikał w strukturę pianki lub gdy powstanie 

zawilgocenie mogło odparować w miesiącach letnich 

przez folię paroprzepuszczalną oraz system wentylacji. 



Palność i reakcje na ogień pian otwartokomórkowych i 

zamkniętokomórkowych 

Klasyfikacja ogniowa wg PN-EN 13501-1+A1:2010 

W przypadku pian otwartokomórkowych przewidzieć również należy montaż odpowiednich 

barier termicznych i przeciwzapłonowych (np. w postaci 12 mm płyt gipsowych) oddzielających 

izolację od wnętrza budynku, co pozwoli na spełnienie wymagań przeciwpożarowych.  

• Klasa reakcji na ogień pianki 

otwartokomórkowej pokrytej 

okładziną  z płyt gipsowo-

kartonowych bez podkładu albo na 

podkładzie palnym lub niepalnym: 

B-s1, d0 

Taki układ uznaje się za: 

• niezapalny 

• niekapiący 

• nieodpadający pod wpływem ognia 



Absorpcja wody w pianach otwartokomórkowych i zamkniętokomórkowych 

Chłonność wody polega na określeniu zmian w 

masie próbki po 24h zanurzeniu jej dolnej 

części w wodzie. Norma symuluje podatność 

na absorpcję wody na skutek ciągłych opadów 

deszczu trwających 24h. (wg. PN-EN 1609) 

Pianki otwartokomórkowe ze względu na 

swoją strukturę stosowane jako izolacja 

termiczna przegród budowlanych powinna być 

chroniona przed wpływem wilgoci systemem 

folii paroizolacyjnych i paroprzepuszczalnych 

tak aby kondensat pary wodnej nie wnikał w 

strukturę pianki lub gdy powstanie 

zawilgocenie mogło odparować w miesiącach 

letnich przez folię paroprzepuszczalną oraz 

system wentylacji. 



Dziękuje za uwagę 




