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Tisková zpráva 

BASF představuje novou generaci ekologické izolační 
pěny ve spreji  

 Elastospray® LWP pro vynikající izolaci 
 Úspěšná kombinace účinnosti a ochrany klimatu 

 
Ludwigshafen, Německo – 13. července 2017 – Během 

nadcházejících let bude stavebnictví čelit velkým výzvám. V široké 

škále projektů – ať už půjde o výstavbu nových budov, rekonstrukce, 

či zařizování interiéru – nastane značná poptávka po progresivních   

a udržitelných výrobcích. Jak skloubit energetickou účinnost, 

architektonické ambice a prvotřídní domácí pohodlí? Odpověď přináší 

nová izolační pěna ve spreji Elastospray® LWP od společnosti BASF, 

jež kombinuje špičkový izolační výkon s nejvyšší dosažitelnou mírou 

ochrany životního prostředí. 

Silný výkon pro energeticky úsporné a esteticky zdařilé budovy 

Systémy Elastospray® LWP představují novou generaci 

osvědčených pěn ve spreji. Kromě snížení dopadu na životní 

prostředí mají, tak jako i starší produkty stejné řady, skvělé izolační 

schopnosti; za ně vděčí zejména struktuře uzavřených buněk, kterou 

vytvářejí. Díky svým vynikajícím vlastnostem se Elastospray® LWP 

výtečně hodí na všechny aplikace vyžadující rychlé, jednoduché, 

cenově výhodné a udržitelné stavební postupy. Pěna je vhodná pro 

téměř všechny části obvodového pláště budov. Zaujme především 

nízkou tepelnou vodivostí, a to díky své struktuře uzavřených buněk 

a vzduchotěsnosti, čímž umožňuje budovu izolovat bez vzniku 

tepelných mostů. Kromě toho pěna vykazuje optimální mechanické 
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vlastnosti, jako jsou vysoká pevnost v tlaku a přiměřená propustnost 

vodní páry. V nových i renovovaných, obytných i obchodních 

budovách přináší Elastospray® LWP jistotu pohodlí a ideálního 

vnitřního klimatu. 

Rychlá odpověď na směrnici EU 

Ve své snaze zamezit změně klimatu si Evropská unie klade za cíl 

drasticky zredukovat fluorované plyny s vysokým potenciálem 

globálního oteplování. Související nařízení EU vytváří požadavek na 

snížení emisí těchto plynů v členských zemích do roku 2030 o dvě 

třetiny. Pro průmysl to znamená nutnost nahradit fluorované 

uhlovodíky, jež se běžně používají jako nadouvadla v rozprašovaných 

pěnách, ekologicky šetrnějšími alternativami. „Klimatické změny patří 

k největším výzvám současné doby. V BASF se stále snažíme 

přicházet s novými výrobky, jež podporují snižování emisí 

skleníkových plynů a udržitelné využívání zdrojů,“ vysvětluje Jesper 

Bjerregaard, ředitel marketingu pro stavebnictví v divizi Performance 

Materials. Rychlým vývojem produktové řady Elastospray® LWP   

i jejím brzkým uvedením na trh v průběhu roku 2017 obhájila BASF 

pozici průkopníka ve svém oboru. 

 

O divizi BASF Performance Materials  

Divize Performance Materials společnosti BASF zastřešuje veškeré know-how 

společnosti BASF v oblasti inovativních na míru přizpůsobených plastů. Divize 

působí ve čtyřech velkých sektorech průmyslu (doprava, stavebnictví, průmyslová 

aplikace a spotřební zboží), výborně se orientuje v praktických systémových 

řešeních a poskytuje bohatou nabídku produktů i služeb. Klíčovými faktory růstu   

a úspěšnosti divize jsou úzká spolupráce se zákazníky a zaměření na řešení. Silný 

potenciál divize ve výzkumu a vývoji poskytuje vhodné předpoklady pro vytváření 

inovativních produktů a aplikací. V roce 2016 dosáhl celkový obrat divize 6,9 miliard 

eur. Více informací naleznete na webové stránce www.performance-

materials.basf.com.  

O společnosti BASF  

Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme 

hospodářský úspěch s ochranou životního prostředí a klademe důraz na 

společenskou odpovědnost. Přibližně 114 tisíc zaměstnanců koncernu BASF 



  

přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích po celém světě. 

Portfolio společnosti je rozděleno do pěti segmentů: Chemicals, Performance 

Products, Functional Material & Solutions, Agricultural Solutions a Oil & Gas. V roce 

2016 dosáhla BASF obratu přes 58 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou 

obchodovány na burzách ve Frankfurtu (BAS), Londýně (BFA) a Curychu (BAS). 

Další informace naleznete www.basf.com. 

 
BASF v České republice 

Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám 

chemického průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů je distribuován 

celý sortiment inovativních a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 

2016 měla v České republice skupina BASF 288 zaměstnanců a dosáhla obratu 

více než 620 milionů eur. Další informace jsou uvedeny na internetové stránce 

www.basf.cz. 
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