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Več kot 30 let izkušenj
Tehnopur že tri desetletja uspešno izvaja hidrotermo izolacijska dela v gradbeništvu. Sistem
zaščite objektov je v poudarku na toplotnoizolacijski zaščiti, ne samo kot potrebna toplotna
izolacija objektov, ampak tudi toplotna zaščita
vseh vgrajenih hidroizolacijskih in drugih
materialiov.

Visokokvalitetni materiali
in najsodobnejša oprema
Izvedba našega sistema izolacije temelji na
osnovi proizvodnje TRDE POLIURETANSKE PENE
in poliuretanske folije - POLYUREJE, ki se
nanaša na ravne in neravne površine z brizganjem v predvidenih debelinah s popolno oprijemljivostjo v enakomernem sloju brez stikov in
toplotnih mostov. Kvalitetno proizvodnjo vgrajevanja in izvedbo kompletnega sistema zaščite
lahko zagotovimo zato, ker vgrajujemo visokokvalitetne materiale in ker imamo
visokotehnološko opremo za proizvodnjo vrsto
poliuretanov na terenu, strokovno usposobljeno
ekipo ter stalne stike s tujimi proizvajalci
najsodobnejše opreme in surovin, ki nam nudijo
vedno nove in boljše rešitve.

Varčujmo z energijo
Varčujmo z denarjem
Varujmo naravo

Zaščito objektov po tem sistemu izvajamo v
naslednjih primerih:
- hidro-termo izolacije ravnih streh v novogradnji
in sanacijah
- sanacije pločevinastih in salonitnih streh
- izvedba toplotne izolacije poševnih streh,
mansarde, toplotne talne izolacije pod estrihi in medetažne izolacije
- toplotne izolacije rezervoarjev in raznih
posod
- izvedba toplotnih izolacij v vzgajališčih živali farmah, toplotne in protikondenzne izolacije v
potniških vagonih in ladjah...

Brizgana trda
poliuretanska pena
Razkošje brezskrbnosti!
V prostoru izoliranem s trdo poliuretansko peno
ste varni pred mrazom in vročino. Tako raven
ugodja omogoča le visoko kvalitetna toplotna
izolacija izvedena s sprej postopkom.

- Vrhunska toplotna prevodnost do λ=0,020
W/mK in celično zaprta struktura sta temelj za
visoko zmogljivo izolacijo
- Nizka teža z odličnimi mehanskimi lastnostmiod 3 do 5 kg/m 2
- Brizganje na objektu v kompaktnem sloju brez
stikov in preklopov
- Vodonepropustna elastična in mehansko
odporna
- Paropropustna - relativno visok faktor difuzne
odpornosti m=80
- Prilagodljiva vsem ravnim in neravnim površinam
- Odporna na atmosferske in kemične
vplive, zajedalce in plesni
- Samougasljiva DIN 4102/B2
- Dobra dimenzionalna stabilnost, odporna na
temperaturne spremembe od -50°C do +110°C
s sunki do 250°C
- Oprijemljivost na beton, opeko, les, jeklo,
pločevino, bitumenske proizvode
- Hitro in kvalitetno vgrajevanje do 600 m 2 na dan

Brizgana poliuretanska
folija - POLYUREA
Preskok 21. stoletja v zaščitni
tehnologiji!
S proizvodnjo in aplikacijo brizgane poliuretanske
folije zagotavljamo najpopolnejšo zaščito materialom, ki potrebujejo elastičen, tesnilen, vodo in
kemijsko odporen, pohoden in povozen, zdravju
prijazen in hitro, ter enostavno izveden zaščitni
sloj. Prav tako, kot trda poliuretanska pena, se
nanaša z brizganjem in prinaša vse prednosti
tovrstnega nanosa - popolno zatesnjen oprijem
brez stikov in preklopov. Polyurea, oz. brizgana
poliuretanska folija, je izvedljiva v različnih barvah
in po želji UV odporna.
- Hitra in učinkovita izvedljivost - pohodna čez
2-3 min
- Zdravju prijazna, brez vonjev in hlapov
- vgrajevanje na objektu v kompaktnem sloju brez
stikov in preklopov do -15°C
- Izredno fleksibilna, uporabna med gibljivimi
stiki
- Odporna na atmosferske in kemične vplive
- Uporabna v živilski industrji; optimalna
zaščita hladilnih, skladiščnih, kuhalnih
prostorov; certificirana za stik s hrano (EU
Norm: 1935/2004/EC; Italian Norm D.M.174/04;
German Norm BfR XXI,category 1)
- Odlična toplotna odpornost do 130 °C, v kratkih
intervalih do 220°C
- Oprijemljivost na brizgano trdo poliuretansko peno, beton, opeka, les, jeklo, pločevina,
bitumenske proizvode ...
- S časom ne izgublja zaščitnih lastnosti

Mansarde in tla
Zaradi izjemne toplotne prevodnosti λ= 0,020
W/mK, je za izolacijo notranjih prostorov,
brizgana trda poliuretanska pena, odlična
rešitev, saj prekaša zmogljivosti klasičnih izolacij
že pri majhnih debelinah izolacije. Za efektivno
izoliranje je pomembno izoliranje brez toplotnih
mostov, kjer lahko uhaja dragocena toplotna
energija. Brizganje trde poliuretanske pene nam
omogoča popoln oprijem na podlago, brez stikov
in preklopov, saj se popolnoma prilagodi vsaki
površini.
Prav zaradi teh prednosti je naš sistem izolacije
najučinkovitejša rešitev pri gradnji modernih
pasivnih hiš. Zadosten koeficient toplotne
prehodnosti ovoja stavbe, ki je predpisan
za gradnjo pasivne hiše in za sofinanciranje toplotne izolacije, dosežete že pri
relativno majhnih debelinah.
V notranjih prostorih izvajamo izolacijo pod ali
med špirovci pri mansardah, izolacijo stropov,
sten in talno izolacijo pod estrihi.

Z brezskrbno prihodnostjo v svojem domu
in nizkimi energetskimi stroški, ste že
sedaj korak pred drugimi in na varnem
pred nemiri na energetskem trgu. Z
znižanjem energetskih stroškov pa prispevate tudi k ohranjanju naravnih virov
energije in rasti domače blagajne.

Sanacija salonitnih in
pločevinastih streh
Pri sanacijah salonitnih in pločevinastih streh je
uporaba trde poliuretanske pene nanešene
direktno na površino s sprej postopkom v večih
slojih in minimalni debelini 3 cm, kot hidrotermo zaščitni sloj, primerna zaradi male teže,
dodatne toplotne izolacije in celično zaprte
strukture poliuretana, ki daje dobro vodotesno
zaščito vseh detajlov, pritrdilnih vijakov in
spojnih mest. Termično delovanje pločevinastih
streh se s tem zmanjša glede na debelino
izvedenega toplotnoizolacijskega sloja. Na
objekte, ki so nedovoljno toplotno zaščiteni, se
poliuretanski sloj nanese po potrebi tudi v večjih
željenih debelinah; kot dodatni toplotnoizolacijski sloj. Zaradi dobre toplotne izolacije je
nastajanje ledenih mest in s tem podlivanje na
nižjih delih strešne kritine onemogočeno.

Protikondenzna zaščita
Pri pločevinastih strehah, kjer je možen dotok
vlažnega zraka s spodnje strani se zaradi temperaturnih sprememb pojavlja kondenz. Z
nanosom toplotnoizolacijskega sloja se
kontaktna temperatura enači s temperaturo
zraka v prostoru in s tem prepreči ustvarjanje
kondenza. Če je objekt že zgrajen in je možen
dostop do površin s spodnje strani, kot so to
podstrešja ali nadstrešnice, izvedemo poliuretanski protikondenzni obrizg v debelini 1 do 2
cm. V tem primeru se obrizga tudi del konstrukcije. Pri novogradnji je možen poliuretanski
protikondenzni obrizg že pred montažo rebraste
pločevine, kar je enostavneje in ceneje.

Ravne strehe
Pri izolaciji ravnih streh, za hidroizolacijo in
parno zaporo proizvajamo brizgano poliuretansko folijo – Polyurejo na objektu, ki je prav tako
kot trda poliuretanska pena, katera prevzame
funkcijo vrhunske toplotne izolacije, dvokomponentna in s sprej postopkom popolnoma tesno,
ter v kompaktnem nanosu 100% zalepljena na
podlago v kontinuiranem homogenem sloju.
Samo takšna oblika hidro in termo izolacije nudi
idealno rešitev pri zaščiti objekta, saj celoten
sistem prekrije brez preklopov vse dele strehe, z
vsemi razpokami, vogali ali drugimi težko dosegljivimi deli in je popolno zalepljen na podlago in
med seboj. Taka 3izvedba daje novo obliko
načina izvajanja izolacije ravnih streh , je
tehnično in fizikalno popolnejša, trajnejša od
drugih večslojnih izvedb ter dovoljuje enostavno,
ceneno in učinkovito vzdrževanje.

Sanacija Ravnih streh
Pri izvedbi sanacije ravnih streh je potrebno
sanirati ne samo hidroizolacijski sloj, ampak tudi
izgubo toplotne izolativnosti toplotnoizolacjskega
sloja, ki je zaradi navlažitve hidroizolacije, izgubil
del izolativne sposobnosti. V tem primeru saniramo hidroizolacijski sloj z brizgano poliuretansko
folijjo ali bitumenskim trakom, odvisno od stanja
obstoječe, za saniranje predvidene, površine.
Nato nanesemo s sprej postopkom toplotno
zaščitni sloj trde poliuretanske pene v željeni
debelini. Toplotno zaščito izvedemo v enakomernem sloju po celotni površini na vertikalne
zaključke in ob odtokih, brez stikov in toplotnih
mostov. V tem sloju izvedemo tudi minimalne
sekundarne padce. Če je na obstoječi kritini
gramozna ali kakšna druga zaščita, ta tudi v
našem sistemu ostane kot izolacijska zaščita. V
nasprotnem primeru izvedemo zaključen zaščitni
sloj z brizgano dvokomponentno poliuretansko
folijo - polyurejo, ki nudi nedosegljive prednosti
pri hitrosti, učinkovitosti in enostavnosti nanosa,
ob izjemni fizični in kemični odpornosti, v željeni
barvi.

Farme

Scenograﬁja

Sistem nanosa trde poliuretanske pene s sprej
postopkom, kot toplotnoizolacijska zaščita se v
mnogih velikih vzgajališčih živali - farmah,
uporablja kot nenadomestni način zaščite objektov, glede na kompaktnost sistema, nanosa na
neravne površine v željenih debelinah in
možnosti enostavnega vzdrževanja, pranja in
razkuževanja. Zaradi polne oprijemljivosti na
stene, strešne elemente ali stropove, nepotrebne parne zapore, daje objektu novo kvaliteto
brez možnosti medslojnega zadrževanja ali
naselitve termitov ter glogalcev, kar se pojavlja
pri raznih sistemih oblaganja s toplotnoizolacijskimi mi ploščami. S pravilno projektirano
toplotno izolacijo in izvedbo se ohranja enakomernost temperature v prostoru ne glede na
različne vremenske razmere, prav tako pa se
dosegajo veliki prihranki energije.

Vsestranska uporaba brizgane trde poliuretanske
pene in folije, ter široka ponudba tehničnih
kakor tudi dekorativnih rešitev pri doživljajskih in
zabaviščnih parkih, vrtovih, filmskih prizoriščih...

Pestra ponudba
Tudi za še tako nenavadne, zapletene in težko
rešljive primere nudimo strokovne, tehnološko
inovativne in prepričljive ter individualno prikrojene rešitve.
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