
Rozwiązania BASF 
dla zrównoważonego budownictwa



Tworzymy chemię,
dzięki której 
soczysta zieleń
krajobrazu idealnie
komponuje się
z kwitnącymi
miastami.

Branża budowlana zużywa obecnie około połowy dostępnej 
na świecie energii i zasobów naturalnych. To znacząca ilość. 
Można ją jednak zredukować przy zastosowaniu odpowiednich 
substancji chemicznych.

Opracowaliśmy wiele rozwiązań, które sprawiają, że sektor 
budowlany wywiera mniejszą presję na środowisko, a same 
budynki są bardziej trwałe i wydajne w trakcie eksploatacji.  
W rezultacie nowa zabudowa w mniejszym stopniu narusza 
ograniczoną pulę zasobów, krótko- i długoterminowo. 
Jeżeli można wybudować więcej, jednocześnie zużywając mniej, 
to dlatego, że w BASF tworzymy chemię.

Jeżeli podzielasz naszą wizję, wejdź na stronę 
wecreatechemistry.com/construction



Zrównoważone budownictwo
Stale wzrastająca liczba mieszkańców naszej planety, a tym samym zmniejszające się zasoby, stawiają przed 
nami szereg wyzwań. Rozwój naszej cywilizacji powinien odbywać się w sposób zrównoważony – tak aby 
nie zmniejszał potencjału rozwoju przyszłych pokoleń. Dotyczy to zarówno społeczeństwa, środowiska, jak  
i ekonomii. Odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych i wodnych, ochrona atmosfery, klimatu i 
gleby, pozwoli zachować środowisko w najmniej zmienionym stanie. W odniesieniu do budownictwa oznacza 
to uwzględnianie wszystkich oddziaływań obiektu budowlanego na środowisko w pełnym cyklu jego istnienia. 

Celem rozwoju cywilizacyjnego jest lepsze życie nie tylko naszego pokolenia, lecz również wszystkich 
następnych. Musimy pamiętać, by nie umniejszać szansy przyszłego pokolenia na wartościowe i komfortowe 
życie w środowisku naturalnym.

Zrównoważone budownictwo to idea opierająca się na projektowaniu, budowaniu i użytkowaniu z myślą  
o przyszłości. Nowe technologie pomagają tworzyć nie tylko budowle wygodne dla użytkowników lecz również 
przyjazne dla środowiska. Poprzez trwałość i jakość rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i projektowych 
zrównoważone budownictwo dąży do poprawy istniejących, jak również kształtowania nowych warunków 
zamieszkania i pracy. Priorytetem jest ograniczenie zużycia energii a przez to nieodnawialnych zasobów 
naturalnych oraz ograniczenie produkcji odpadów.

Aktualny udział w emisji CO2

Transport – 30% Budynki – 42% Przemysł – 28%



Elastopave® - porowaty podjazd

Neopor® izolacja budynku

Elastopor® drzwi 

Elastopor® izolacja okien

Elastopor® i Elastopir® 
izolacja i ochrona ogniowa 
drzwi kompozytowych



MasterTop® wytrzymała podłoga garażowa

Styrodur® izolacja podłogi i fundamentów

Elastospray® bezspoinowa izolacja budynku

FOILWalk® wytrzymałe panele podłogowe

Styropor® izolacja budynku

Micronal® PCM stabilizacja temperatury

POLYCERAM® Plus trwała powłoka

Elastospray® i Elastocoat® system izolacji i ochrony dachu

Pigmenty odbijające NIR

Basotect® izolacja paneli słonecznych
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Neopor® składa się z małych, czarnych polistyrenowych kulek (EPS ang. expanded polystyrene),  
zawierających cząsteczki grafitu a także środek porotwórczy. 
BASF opracował i wytwarza ten unikalny materiał, z którego następnie producenci wytwarzają materiały 
izolacyjne dla szerokiej gamy zastosowań.

Zalety:
• λ = 0,030 - 0,032 W/(m*K)
• Wyższa wydajność izolacji o 20% w porównaniu 

do standardowych białych polistyrenów 
ekspandowanych, przy tej samej grubości izolacji 
daje możliwość montowania cieńszych płyt

• Wydajniejsza izolacja oznacza mniejsze koszty 
ogrzewania budynku

• Niezwykle uniwersalny, wodoodporny, odporny 
na starzenie i rozkład, twardy i stabilny 
przestrzennie

• Łatwy w obróbce i użytkowaniu
• Przyjazny dla środowiska

Zastosowanie do izolacji:
• Dachów (płaskich/spadzistych)
• Ścian (zew./wew./międzywarstwowo)
• Sufitów
• Podłóg
• Poddaszy, strychów
• Podwieszanych fasad
• Elementów szalunkowych
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®Styrodur® doceniany jest przez branże budowalne w całej Europie za wszechstronność, doskonałe 

właściwości i łatwość, z jaką może być zainstalowany praktycznie w każdych warunkach pogodowych.
Styrodur® posiada więcej zatwierdzonych zastosowań, niż  jakiegokolwiek inny produkt wykonany  
z polistyrenu polistyren ekstrudowanego (XPS) na rynku.

Zalety:
• Doskonałe właściwości izolacyjne – λ = 0,033 - 

0,038 W/(m*K)
• Wysoka wytrzymałość na ściskanie, niska 

absorpcja wody, odporny na starzenie i rozkład
• Spełnia wszystkie wymagania strukturalno-fizyczne 

w różnych warunkach klimatycznych w Europie
• Bardzo dobra izolacja oznacza mniejsze koszty 

ogrzewania budynku i mniejszą produkcję CO2

• Łatwy w użytkowaniu
• Przyjazny dla środowiska ze względu na 

wykorzystanie CO2 podczas produkcji

Zastosowanie do izolacji:
• Obwodowej
• Podłóg
• Dachów (płaskich/odwróconych/stromych)
• Ścian (zew./wew./międzywarstwowo)
• Poddaszy, strychów
• Mostków termicznych
Jak również do ochrony dróg i szyn przed 
zamarzaniem.
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® Basotect® jest elastyczną pianką otwarto-komórkową, wykonaną z żywicy melaminowej.  

Charakterystyczną cechą tego produktu jest jego struktura sieciowa, składająca się z cienkich i łatwo  
wyginających się włókien. Basotect® zapewnia dobrą izolację cieplną, nawet w wysokich  
temperaturach i przez długi okres czasu.

Zalety:
• Zastosowanie do temperatury 240°C
• Stałe właściwości fizyczne w szerokim zakresie 

temperatur
• Dobre właściwości termoizolacyjne –  

λ = 0,035 W/(m*K)
• Wysoka zdolność pochłaniania dźwięku
• Elastyczny w bardzo niskiej temperaturze
• Ognioodporny
• Niska waga
• Ścieralny

Zastosowanie:
• Izolacja paneli słonecznych, zbiorników z gorącą 

wodą, 
• Rur przesyłowych, systemów grzewczych
• Izolacja i wyciszanie przewodów wentylacyjnych
• Poprawa akustyki i ochrona przeciwpożarowa 

pomieszczeń
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MMicronal® PCM składa się ze specjalnej mieszaniny parafin, które wykorzystują energię przejścia  

fazowego do magazynowania energii cieplnej w wąskim zakresie temperatur. Efektem jest stabilizacja 
temperatury w pomieszczeniu lub całym budynku. W ciągu dnia Micronal® PCM absorbuje nadwyżkę  
ciepła poprzez stopienie parafiny. Podczas chłodniejszej nocy ciepło jest uwalniane do wewnątrz,  
parafiny ponownie krystalizują się i są gotowe do kolejnego cyklu następnego dnia.

Zalety:
• Lepsza izolacja termiczna przy tej samej 

zajmowanej objętości
• Większa efektywność energetyczna poprzez 

lepsze zarządzanie energią. Unikanie 
nadmiernego zużycia energii oraz skuteczniejsze 
wykorzystanie odnawialnych źródeł ciepła i zimna

• Optymalny klimat wewnątrz budynku i 
porównywalne temperatury przez cały rok. 
Przebywanie w komfortowym dla zdrowia 
przedziale temperatur (21-26°C), (Wykres)

• Wysoka różnorodność konfiguracji oraz 
prostota przetwarzania w odniesieniu do 
konwencjonalnych materiałów budowlanych

• Brak kosztów eksploatacji i konserwacji, 
niezależna funkcja

Zastosowanie jako dodatek do:
• Płyt gipsowych
• Paneli sufitowych
• Tynków maszynowych
• Bloczków budowlanych



S
ty

ro
p

o
r®

Styropor® jest klasyczną wersją spienionego polistyrenu (EPS), wynalezioną przez BASF w 1951 r.  
Wykorzystanie tego surowca zapewnia doskonałą izolację termiczną. 

Zalety:
• Doskonałe zdolności izolacji cieplnej
• Wysoka wytrzymałość na ściskanie
• Znakomita absorpcja uderzenia 
• Niska waga
• Odporność na wilgoć 

Zastosowanie do:
• Izolacji termicznej budynków (głównie izolacja 

zewnętrzna ścian)
• Produkcji izotermicznych opakowań
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Elastopor® jest sztywną poliuretanową pianką o zamkniętych komórkach. Ze względu na doskonałe 
właściwości izolacyjne jest szeroko stosowany w zakresie izolacji cieplnej.
Zdolność Elastoporu® do przepływu i dostosowywania się do skomplikowanych kształtów i powierzch-
ni zapewnia swobodę projektowania oraz pełną izolację nawet w przypadku niekonwencjonalnych kątów 
i długich, cienkich wzorów.

Zalety:
• Doskonała przyczepność do różnych 

powierzchni
• Możliwość przetłaczania przed ustaleniem 

ostatecznej formy
• Bardzo dobra izolacja termiczna nawet przy 

cienkich warstwach
• Możliwość formowania dowolnych kształtów

Zastosowanie:
• Jako składnik wielowarstwowych elementów 

konstrukcyjnych - izolacja cieplna
• Docieplenie lub izolacja podłóg, ścian i różnych 

elementów dachowych
• Izolacja z zewnątrz 
• Izolacja obwodowa
• Izolacja okien i drzwi
• Izolacja lodówek
• Izolacja rurociągów i wodociągów
• Izolacja podgrzewaczy lub zbiorników z gorącą 

wodą
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® Wymagania odnośnie właściwości przeciwpożarowych płyt kompozytowych stają się coraz bardziej 
rygorystyczne. Aby wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom, BASF opracował nową generację sztywnych 
pianek poliuretanowych - Elastopir® wykorzystujących poliizocyjanurat (PIR). Panele kompozytowe wy-
produkowane z dodatkiem Elstopiru przeszły pomyślnie testy zarówno 30 jak i 60 minutowej ogniood-
porności podczas badań zgodnie z wymogami EN 13501-2. Ponadto, panele Elastopir® HFC spełniają 
wymagające kryteria testu LPS 1181.

Zalety:
• Bardzo dobre właściwości izolacji cieplnej 

(porównywalne ze standardowymi piankami PU)
• Bardzo dobra odporność na ogień
• W przypadku pożaru zmniejszona gęstość  

i toksyczność dymu
• Brak bromowanych środków zmniejszających 

palność oraz zmniejszona sumaryczna ilość 
środków zmniejszających palność

• Bardzo dobre właściwości mechaniczne  
w tym wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne  
i absorpcja wody

Zastosowanie:
• Jako składnik wielowarstwowych elementów 

konstrukcyjnych - izolacja cieplna i ochrona  
przeciwpożarowa

• Ramy ścian budynków
• Jednolite ściany budynków
• Izolacja i ochrona dachów oraz różnych  

elementów dachowych 
• Izolacja obwodowa
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Izolacyjna pianka poliuretanowa zamknięto-komórkowa nakładana poprzez rozpryskiwanie bezpośrednio 
na podłoże, które ma być zaizolowane. Materiał tworzy ciągłą warstwę izolacyjną bez spoin i szczelin, 
zapewniając idealne rozwiązanie dla izolacji budynków. 

Zalety Elastospray®:
• Tworzy jednolitą warstwę izolacyjną bez spoin 

i szczelin, przez co zmniejsza straty energii 
wywołane obecnością mostków termicznych 

• Maksymalna wydajność izolacyjna przy 
minimalnej grubości

• Możliwe zastosowanie w trudnodostępnych 
miejscach lub w przypadku nieregularnych 
powierzchni

• Niska masa materiału, brak dodatkowych 
obciążeń konstrukcji budynku

• Łatwość transportu i przechowywania, w postaci 
ciekłej mieszaniny

• Szybki i łatwy montaż - bez zacieków, nie 
potrzeba dodatkowych elementów mocujących, 
dostosowuje się do nieregularnych kształtów, 
niskie koszty pracy

• Przedłuża żywotność budynków
• Może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz 

budynków

1. Ściana lub fundament
2. Elastospray®
3. Siatka z włókna szklanego
4. Tynk

1. Siding zewnętrzny
2. Poszycie zewnętrzne
3. Elastospray®
4. Paroizolacja
5. Płyta gipsowa

Izolacja zewnętrzna

Izolacja wewnętrzna



Promieniowanie słoneczne obejmuje nie tylko światło widzialne (VIS), ale również ultrafioletowe (UV) 
i bliskiej podczerwieni (NIR). Absorpcja promieniowania powoduje nagromadzenie ciepła na  
powierzchni niezależne od tego, które promieniowanie jest absorbowane (wykres). W najmniej korzystnym 
przypadku i jednocześnie najczęściej spotykanym, powłoka absorbuje energię ze wszystkich trzech typów  
promieniowania.

Promieniowanie NIR odpowiada za ponad połowę 
ciepła dostarczanego przez promieniowanie słoneczne. 
BASF posiada szerokie portfolio pigmentów, które nie 
absorbują promieniowania NIR. Dotyczy to wszystkich 
kolorów, również czarnego, dzięki czemu nawet 
ciemne powierzchnie zostają chłodne. 

Zastosowanie pigmentów BASF daje 
następujące korzyści:
• Niższa temperatura powierzchni w wyniku 

lepszego odbijania promieniowania słonecznego
• Mniejsze koszty związane z klimatyzowaniem 

pomieszczeń
• Zwiększony komfort termiczny
• Mniej ciepła zwiększa żywotność powłoki 

 i powierzchni, na którą została położona

Portfolio pigmentów BASF odbijających 
promieniowanie NIR:
• Luconyl®
• Sicopal®
• Sicotan®
• Xfast®
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®Poliuretany, polimoczniki oraz powłoki hybrydowe firmy BASF, sprzedawane pod marką Elastocoat® 
są zaprojektowane w celu ochrony dachów, płyt warstwowych, rur, zbiorników i innych powierzchni 
użytkowych. W zależności od zastosowania, produkt może być dostosowywany do wymaganego 
poziomu wytrzymałości, elastyczności oraz odporności na takie czynniki jak uderzenie, korozja i ścieranie. 
Możliwa jest obróbka zarówno przy użyciu urządzeń niskiego jak i wysokiego ciśnienia. Produkty te 
mogą być używane praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu, takich jak budownictwo, górnictwo, 
oczyszczanie ścieków, kolej, stocznie, itp.
Dzięki wyjątkowej wytrzymałości i stabilności, wykazywanej przez powłoki Elastocoat®, produkty te są 
trwałe nawet w ekstremalnych warunkach i pomagają wzmocnić istniejącą strukturę.
Powłoki Elastocoat® oferują dłuższą żywotność niż farby lub żywice epoksydowe, co skutkuje szybszym 
zwrotem kosztów instalacji. 

Zalety Elastocoat®:
• Odporność na chemikalia, temperaturę oraz 

działanie wody. Elastocoat® jest odporny na 
wiele rozpuszczalników i substancji chemicznych, 
w tym substancji żrących i słabych kwasów, jak 
również wahań temperatury zewnętrznej.

• Doskonałe właściwości fizyczne w tym 
wytrzymałość na rozciąganie oraz odporność na 
ścieranie.

• Szybka instalacja i zmniejszone potrzeby 
konserwacji.

• Doskonałe wiązanie z podłożem
• Właściwości hydroizolacyjne.
• Brak odorów i lotnych związków organicznych.



Inteligentny system powłok POLYCERAM® Plus firmy BASF zapewnia szybkość, skuteczność,  
a przede wszystkim dostosowane produkty, które są szczególnie przydatne dla przemysłu budowlanego. 
Linie produktów z zakresu POLYCERAM® Plus idealnie nadają się do różnych regionalnych wpływów 
klimatycznych i pogodowych oraz zapewniają doskonałą wydajność w zakresie odporności na 
promieniowanie UV oraz temperaturę. Dlatego typowe obszary zastosowania to elewacje i pokrycia 
dachu.

Korzystanie ze starannie przygotowanych past pigmentowych umożliwia naszym ekspertom 
wyprodukowanie powłok o dowolnym kolorze i stopniu połysku. Inne cechy, takie jak odporność na 
promieniowanie UV, elastyczności tekstury i twardości, są dokładnie dopasowywane i regulowane  
w zależności od preferencji klienta.
System powłok POLYCERAM® Plus zawiera osiem linii produktów. Cztery klasy UV określone w normie 
EN 10169 oraz stopień elastyczności powłoki, zostały wybrane jako kryteria do pozycjonowania linii 
produktów w ramach nowego systemu lakierniczego. Wynikiem takiego podejścia jest to, że osiem 
nowych linii nawierzchniowej POLYCERAM® Plus płynnie obejmują cały asortyment specyfikacji.
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Elastopave® to całkowicie nowa koncepcja budowy trwałych nawierzchni placów i chodników.  
Mieszanki mineralne łączy się z poliuretanowym spoiwem tworząc stabilną, wodoodporną 
 i przepuszczającą powietrze warstwę wierzchnią. Woda deszczowa spływa bardzo łatwo bez konieczności 
tworzenia dodatkowych drenów. Stabilny i bardziej przyjazny dla środowiska niż konwencjonalne 
rozwiązania materiał łączy ze sobą walory estetyczne i właściwości odprowadzające wodę. Elastopave® 
znajduje swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie liczą się trwałość, koszta i zrównoważone cechy 
betonu.

Zalety Elastopave®:
• Brak lotnych związków organicznych
• Zawiera ponad 50% składników odnawialnych
• Przybiera kolor i wzór używanego kruszywa 
• Umożliwia przepływ powietrza
• Nie potrzeba zbiorników retencyjnych wód 

deszczowych lub dodatkowego drenażu
• Stabilne przy cyklach zamrażania i rozmrażania
• Przetwarzane przy użyciu sprzętu dostępnego  

w przemyśle betonowym

Zastosowanie:
Elastopave® jest szybki i prosty w instalacji oraz łatwy 
w utrzymaniu. W obszarach miejskich, jest to idealna 
powierzchnia dla osób niepełnosprawnych i tych, którzy 
mają problemy z chodzeniem, gdyż jest to materiał, 
który można układać zupełnie gładko.
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Przez długi czas podłogi laminowane były uważane za 
łatwą w utrzymaniu i niedrogą alternatywę dla parkietu. 
Dzięki intensywnym badaniom w laboratoriach BASF 
posiadamy kolejną alternatywę w postaci podłóg 
pokrytych folią wykończeniową FOILWalk®. 

Dla materiałów podłogowych wymagana jest bardzo 
dobra odporność mechaniczna. 
W przypadku systemów FOILWalk® właściwości 
te zapewniają dodatek korundu, chroniącego 
powierzchnie przed zużyciem. Poprzez różną 
zawartość i wielkość cząstek korundu możliwe jest 
dostosowanie systemów FOILWalk® do szerokiego 
zakresu zastosowań od blatów po podłogi. Specjalne 
systemy powłok FOILWalk® nadają podłogom 
przytulne ciepło w dotyku i wyjątkowa odporność na 
zużycie.
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®Rodzina produktów MasterTop®, oferowana przez 
BASF pod marką Master Builders Solutions, to 
wszechstronne posypki, cementowe, epoksydowe 
i poliuretanowe systemy posadzkowe odpowiednie 
do zastosowań dekoracyjnych i przemysłowych  
w różnych sektorach. Wyjątkowe posadzki 
poliuretanowe MasterTop® cechują się elastycznością 
projektową, sprężystością na pękanie i zarysowania 
oraz dużą twardością. Idealne do przestrzeni 
publicznych i handlowych oraz placówek medycznych 
i edukacyjnych, całkowicie bezspoinowe posadzki 
poliuretanowe to atrakcyjna, higieniczna, łatwa do 
czyszczenia i trwała podłoga, zapewniająca komfort 
chodzenia.

Posadzki epoksydowe MasterTop® są powszechnie 
stosowane w fabrykach i magazynach z uwagi na swoją 
wyjątkową wytrzymałość mechaniczną i odporność na 
płyny korozyjne, takie jak substancje chemiczne, oleje, 
chlorki i paliwa.

Konsultanci techniczni z firmy BASF uwzględniają 
cały cykl eksploatacji produktów, aby prawidłowo 
zdiagnozować najlepsze jakościowo, najbardziej trwałe, 
zrównoważone i ekonomiczne rozwiązanie. Produkty 
MasterTop® spełniają specyficzne potrzeby każdego 
klienta, zastosowania i sektora, gdzie najważniejszą 
kwestią jest szybkość układania i natychmiastowe 
przywrócenie obiektu do eksploatacji.
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Więcej informacji:
Neopor®

Styrodur®

Basotect®

Micronal® PCM

Styropor®

Elastopor®

Elastopir®

Elastospray®

Pigmenty

Elastocoat®

POLYCERAM® Plus

Elastopave®

FOILWalk®

MasterTop®

www.neopor.de  

www.styrodur.com

www.basotect.com

www.micronal.de

www.styropor.com

www.polyurethanes.basf.de

www.polyurethanes.basf.de/pu/solutions/en_GB/content/group/innovation/Brandneu_Elastopir

www.polyurethanes.basf.de

www.basf.com/pl/pl/products-and-industries/ 

paint-coating-industry.html 

www.polyurethanes.basf.de/pu/Poland/ElastocoatPOLYCERAM® Plus

www.standort-ludwigshafen.basf.de/group/corporate/site-ludwigshafen/en/brand/ELASTOPAVE

www.basf-coatings.com

www.master-builders-solutions.basf.pl/pl-pl/products/mastertop


