
CAŁKOWITA IZOLACJA

EasySpray
Pistoletowa piana izolacyjna w sprayu z unikalnym aplikatorem 

WYSOKA IZOLACYJNOŚĆ
Połączenie specjalnej formuły piany EasySpray oraz wyposażenie w specjalny aplikator daje możliwość 
uzyskania unikalnej struktury piany o bardzo skutecznej izolacji akustycznej i termicznej oraz doskonałej 
trwałości. Grubość warstwy izolacyjnej jest dowolnie wybierana, a liczba warstw nie jest ograniczona.

REDUKUJE  MOSTKI TERMICZNE
Zastosowanie dołączonej dyszy natryskowej pozwala na izolację nierównych lub trudno dostępnych 
powierzchni, gdzie nie można zastosować tradycyjnych materiałów izolacyjnych. Uszczelnianie wszystkich 
trudno dostępnych części konstrukcji za pomocą unikalnej elastycznej formuły pomaga zlikwidować mostki 
termiczne w złożonych konstrukcjach, a także zmniejszyć ryzyko pojawienia się takich mostków z powodu 
możliwych ruchów konstrukcji. Izolacja natryskowa jest monolityczna, nie posiada żadnych przerw lub 
odstępów jak w przypadku płyt izolacyjnych. 

ZAPOBIEGA KONDENSACJI 
Piana natryskowa EasySpray może być z powodzeniem stosowana na nierównych i okrągłych powierzchniach, 
takich jak rury, zbiorniki i naczynia. Izolowanie zimnych powierzchni za pomocą piany natryskowej EasySpray 
jest dobrym rozwiązaniem, aby uniknąć kondensacji.

<0,1% ZAWARTOŚĆ MONOMERU IZOCYJANOWEGO 
Piana natryskowa EasySpray ma prawie zerową zawartość monomeru izocyjanianowego (poniżej 0,1%). 
Stosowanie piany EasySpray jest bezpieczne dla zdrowia i środowiska.

ZWIĘKSZONA ODPORNOŚĆ NA UV 
Unikalna wyjątkowo biała formuła EasySpray, a nawet jej struktura, zapewniają znacznie lepszą odporność 
na promieniowanie UV niż w zwykłej pianie budowlanej. Piankowa powierzchnia z głównie zamkniętymi 
komórkami tworzy również lepszą ochronę przed wilgocią.

DLACZEGO EasySpray? 
• Oszczędność pieniądzy na energię. Specjalnie opracowany do izolacji termicznej. 
• Aplikator natryskowy jest kompatybilny z większością pistoletów pianowych. 
• Bariera akustyczna. Zapewnia bardzo skuteczną izolację akustyczną. 
• W szybki i łatwy sposób umożliwia izolację trudnych geometrycznie powierzchni i trudno dostępnych miejsc. 
• Nałożony na przegrodę budynku tworzy skuteczną osłonę przed wiatrem i wilgocią. 
• Praktycznie szczelny.

DANE TECHNICZNE

KOLORY OPAKOWANIE

1000 ml aerozol, zawartość 700 ml,  
12 sztuk w kartonie.

WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTKA WARTOŚĆ

Czas tworzenia naskórka minuta <30

Czas rozprężania minuta <15

Całkowite utwardzenie godzina 24

Wielkość rozprężania % 100

Gęstość kg/m3 15-20*

Klasa odporności ogniowej utwardzonej piany (DIN 4102-1) B3

Reakcja na ogień F

Współczynnik przewodzenia ciepła W/(m·К) 0,032

Indeks redukcji dźwięku Rstw dB 60

Wydajność (3 cm warstwa) m2 z puszki > 1

Ciśnienie utwardzania (TM 1009) °C +10 do +30

Ekspansja wtórna (TM 1010) °C +18 do +28

Odporność temperaturowa utwardzonej piany °C -50 do +90

* – Zależnie od liczby warstw.

TYPOWE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Pokrycie wszystkich rodzajów powierzchni w celu za-
pewnienia izolacji termicznej i akustycznej. Wszystkie 
niewygodne miejsca do izolacji, w których stosowanie 
tradycyjnych materiałów izolacyjnych jest skompliko-
wane. Izolacja rur, strychów, balkonów, garaży, piwnic, 
zbiorników i statków. Izolacja nadproży, drzwi, sufitów  
i innych elementów konstrukcyjnych z ryzykiem po-
wstawania mostków termicznych.
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CAŁKOWITA IZOLACJA

EasySpray
Pistoletowa piana izolacyjna w sprayu z unikalnym aplikatorem 

OGRANICZENIA
Nie przylega do polietylenu (PE), polipropylenu (PP), PTFE 
(Teflon®). Ze względu na różnorodność możliwych podłoży 
zalecamy wstępny test zgodności.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE APLIKACJI 
Nałożyć dyszę aplikacyjną na końcówkę pistoletu. Energicznie 
wstrząsnąć puszką co najmniej 20 razy. Trzymać puszkę w pozycji 
pionowej, obrócić pistolet do puszki, trzymając uchwyt pistoletu 
jedną ręką, i obrócić puszkę drugą ręką. Upewnić się, że podczas 
obracania pistolet nie jest skierowany na inne osoby. Puszki 
nie wolno przykręcać do pistoletu zaworem do góry dnem lub 
obracając pistolet na puszce. Obrócić dyszę zgodnie z potrzebami 
(do aplikacji pionowej lub poziomej). Odwrócić puszkę do góry 
dnem i zacząć aplikację. Wydajność piany można regulować 
za pomocą spustu pistoletu. Aplikować pianę z odległości ok. 
40 cm od powierzchni. Odległość aplikacji określa szerokość 
obszaru aplikacji - im krótsza odległość, tym węższy obszar 
aplikacji. Grubość piany w jednej warstwie zwykle nie powinna 
przekraczać 2-3 cm. Należy wziąć pod uwagę, że piana rozszerza 
się dwukrotnie w stosunku do rozpylanej cieczy. Kolejną warstwę 
piany można nakładać po ok. 30 minutach, jeśli to konieczne. 
Liczba warstw nie jest ograniczona. Utwardzona piana jest 
mniej wrażliwa na promienie UV niż inne konwencjonalne 
jednoskładnikowe piany poliuretanowe. Nadal zaleca się 

PRZYLEGA DO:

DREWNA

CERAMIKI

BETONU

KAMIENI

WIĘKSZOŚCI METALI

PŁYT G-K

EPS

DACHÓW

PŁYTEK PCV

pokrycie utwardzonej piany odpowiednim nieprzezroczystym 
uszczelniaczem, wypełniaczem, farbą lub innym materiałem, 
aby zapewnić trwałe cechy jakościowe. Nie stosować  
w miejscach o długotrwałym bezpośrednim kontakcie z wodą, 
ponieważ zmniejsza to właściwości termoizolacyjne.

PRZECHOWYWANIE
Gwarantowana zdatność do użycia  - nadruk na puszce – 
przy przechowywaniu w fabrycznie zamkniętym opakowaniu  
w chłodnym i suchym miejscu w temperaturze od + 5 ° C do 
+ 30 ° C. Piany nie wolno przechowywać w temperaturze 
powyżej + 50 ° C, w pobliżu źródeł ciepła lub w bezpośrednim 
świetle słonecznym – grozi rozerwaniem puszki. Przechowywać  
i transportować w pozycji pionowej.

10 lat minimalnego okresu eksploatacji oznacza dużo więcej, niż na to wyglą-
da. To nie tylko:
• niezawodny produkt;
• skuteczny i trwały;
•  produkt o długotrwałych właściwościach, trwale elastyczny, odporny na wodę i promienie 

UV, pęknięcia oraz mróz. 

To oznacza  również, że:
•  OSZCZĘDZASZ PIENIĄDZE. Bez konieczności naprawy uszczelnionych miejsc, oszczędzasz 

koszty zakupu nowych materiałów oraz robocizny, jak również czas.
•  POMAGASZ CHRONIĆ ŚRODOWISKO. Im mniej produktów stosujemy w długim okresie, tym 

mniej odpadów trafia na wysypiska śmieci i zanieczyszcza przyrodę.

Technologia przemysłowa stosowana w domu
W ponad 40 letnim doświadczeniu firmy PENOSIL najwyższej 
jakości produkty zostały zastosowane w najbardziej wymagających 
realizacjach. W zróżnicowanych środowiskach, w wodoodpornych 
uszczelnieniach wieżowców jak również w przemyśle lotniczym, 
zakładach atomowych i elektrycznych, przemyśle kolejowym, 
samochodowym i okrętowym PONIEWAŻ:
• oferują gwarantowaną szybką szybkość utwardzania 
• oferują łatwą aplikację 
• posiadają udokumentowaną historię długotrwałej trwałości

Obecnie wszyscy klienci mają możliwość korzystania z tech-
nologii przemysłowej, aby wprowadzać rozwiązania z zakresu 
profesjonalnych uszczelnień do swoich domów. 
Dlaczego? Ponieważ PENOSIL nieustannie podnosi  
swoje standardy i dba o najwyższą jakość swoich produk- 
tów, dlatego ogromną uwagę przywiązujemy do najmniejszych 
szczegółów. Chcemy, aby ludzie czuli ciepło i bezpieczeństwo 
w swoich domach. Wierzymy, że nasze rozwiązania są NAJ-
LEPSZE dla Waszych DOMÓW.

Więcej informacji technicznych dostępnych jest na:
penosil.com.pl

PENOSIL - jest zarejestrowanym znakiem handlowym marki 
Krimelte OÜ, spółka Wolf Group. 


