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SLENTITE®: Pomyślne wprowadzanie nowego, wysokowydajnego 
materiału izolacyjnego dla spersonalizowanego zarządzania 
klimatycznego (customized climate management) 
 
 
 Pierwsze projekty klientów przy udziale partnerów 

współpracujących 
 

 SLENTITE® - wysokiej jakości panel wykonany z aerożelu 
poliuretanowego 
 

SLENTITE® - nowy, wysokowydajny materiał izolacyjny firmy BASF jest 

obecnie w fazie wprowadzania produktu na rynek. Po uruchomieniu zakładu 

doświadczalnego dla produkcji próbnych ilości w czerwcu 2015 roku, proces 

produkcji nowatorskiego aerożelu poliuretanowego przeszedł do kolejnego 

etapu. W marcu 2016 SLENTITE® został przedstawiony po raz pierwszy w 

zastosowaniu partnera współpracującego. Podczas największych w Europie 

targów “Frontale” dotyczących konstrukcji okien, drzwi oraz fasad w 

Norymberdze, zaprezentowane zostały możliwe zastosowania w dwóch 

produktach firmy Beck+Heun. 

 

Spersonalizowane zarządzanie klimatyczne dla usprawnień 
energetycznych 
 

 

Właściwości SLENTITE® stwarzają zupełnie nowy potencjał podczas 

projektowania oraz w sektorze budowniczym. Innowacyjny materiał na bazie 

aerożelu poliuretanowego jest produkowany jako wysokowydajny panel 

przejawiający wyjątkowe działanie izolacyjne. Dzięki porowatej strukturze 

materiał zapewnia regulację nawilżenia i przyczynia się zatem do 

przyjemnego klimatu we wnętrzu: spersonalizowane zarządzanie 

klimatyczne poprzez materiał izolacyjny wysokiej jakości. SLENTITE® 

dostarcza optymalny pakiet wszystkich kluczowych właściwości wydajnego 

i futurystycznego materiału izolacyjnego dla nowych budynków oraz dla 

usprawnienia energetycznego już istniejących. Umieszczony pomiędzy 

ramą okienną a murem SLENTITE® czyni modernizację okien jeszcze 

bardziej atrakcyjną. Aerożel poliuretanowy może być stosowany jako kliny 

izolacji termicznej między ścianami oraz oknami, wewnątrz i na zewnątrz, 

bez względu na materiał, z którego wykonana jest rama okienna. „Obecnie 

mamy możliwość eliminowania słabych punktów związanych z izolacją 
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termiczną budynków, zapobiegania niszczeniu oraz zapewniania komfortu 

wewnętrznego”, przyznaje dr Marc Fricke, menedżer projektu SLENTITE dla 

BASF Polyurethanes. 

 

Tworzenie jutra: najwyższe wartości izolacyjne dla budynków 

przyszłości 

 

Architekci, projektanci oraz klienci wciąż poszukują nowych materiałów, 

które skutecznie izolują budynki oraz pozwalają na kreatywność. 

Jednocześnie materiały muszą spełniać wysokie standardy związane z 

trwałością, wydajnością oraz zapewnianiem klimatu we wnętrzu - w nowych 

i zmodernizowanych budynkach. I właśnie SLENTITE® dostarcza kolejne 

ulepszenia produktu. Jesper Bjerregaard, Director Marketing Construction, 

który jest odpowiedzialny za wprowadzenie SLENTITE® na rynek, jest 

przekonany o sukcesie nowego produktu: „Dzięki naszemu 

wysokowydajnemu materiałowi izolacyjnemu możemy oferować różne 

możliwości rozwiązań dla wyzwań przyszłości. W sektorze budownictwa 

istnieje duże zapotrzebowanie na innowacyjne metody, nowoczesne 

materiały do budowy, a przede wszystkim strategie dla wnętrz mieszkalnych. 

Dzięki SLENTITE® możemy sprostać oczekiwaniom dotyczącym przyszłej 

architektury oraz infrastruktury”. 

 

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat wizjonerskich pomysłów 

zastosowań dla nowego, wysokowydajnego SLENTITE®, odwiedź nas 

podczas K 2016. 

 

„KORPUS. TWORZENIE JUTRA” możliwy do pobrania za darmo przez 

App Store + Google Play: 

DlaiOS oraz Android 

 

 
BASF na targach K 2016 
 

 
Miejsce, w którym twoje pomysły stają się idealnymi rozwiązaniami: BASF na targach K 2016 

w Dusseldorf, Niemcy, hala nr 5, stoisko C21/D21. Więcej komunikatów prasowych na ten 

temat, zdjęć oraz dodatkowych informacji można znaleźć na stronie: basf.com/k2016. 

 
Więcej informacji o Dziale Performance Materials firmy BASF pod adresem: 

www.performance-materials.basf.com. 

 
 
O firmie BASF 
W BASF tworzymy chemię, dbając przy tym o zrównoważony rozwój i myśląc  
o wspólnej przyszłości. Łączymy sukces ekonomiczny z ochroną środowiska 
naturalnego i odpowiedzialnością społeczną. 112 000 pracowników zatrudnionych  
w BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemalże 
wszystkie możliwe branże i kraje świata. Prowadzimy działalność w pięciu sektorach: 
Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural 
Solutions oraz Oil & Gas. Wartość sprzedaży BASF przekroczyła w roku 2015 poziom 
70 mld USD. Akcje firmy notowane są na giełdach we Frankfurcie (BAS), Londynie (BFA) 
oraz Zurychu (AN). Więcej informacji na temat firmy BASF można znaleźć na stronie 

www.basf.com. 
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