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Прес-реліз 

Концерн BASF розпочав реалізацію нового 

покоління екологічно-чистого ізоляційного 

матеріалу, що розпилюється у вигляді піни 

 Elastospray® LWP для відмінної ізоляції  

 Успішне поєднання ефективності та захисту 

навколишнього середовища 

Будівельна галузь у найближчі роки зіштовхнеться із 

серйозними проблемами. Великий попит на передову продукцію, 

що відповідає вимогам сталого розвитку, виникне в широкому 

спектрі проектів – зведенні нових будівель, реконструкції та 

внутрішньому оздобленні. То як же ми можемо гармонійно 

поєднати енергетичну ефективність, архітектурні інновації та 

домашній затишок? Нові ізоляційні матеріали Elastospray® LWP, 

що наносяться у вигляді розпиленої піни, від концерну BASF 

поєднують у собі найкращі ізоляційні властивості з максимально 

можливим захистом навколишнього середовища. 

Ми залучаємо весь свій потенціал для підтримки 

енергоефективного і красивого з естетичної точки зору 

будівництва 

Системи Elastospray® LWP є наступним поколінням пін від 

концерну BASF, що розпилюються, які так добре 

зарекомендували себе. Окрім покращеної екологічності вони 

забезпечують відмінну ізоляцію завдяки своїй структурі з 

закритими комірками. Чудові властивості роблять продукцію 

Elastospray® LWP вибором номер один для вирішення всіх 

виробничих завдань, які вимагають швидких, простих, 
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економічно ефективних та екологічно безпечних методів 

будівництва. Цей матеріал може використовуватися практично 

на будь-якій ділянці огороджувальних конструкцій будівель і 

вражає, перш за все, своєю низькою теплопровідністю завдяки 

структурі із закритими комірками і повітронепроникності, при 

цьому забезпечуючи можливість ізоляції без теплових містків. 

Крім того, він має ідеальні механічні властивості, такі як висока 

міцність на стискання та адекватна паропроникність. У житлових 

або комерційних будівлях, нових або відремонтованих, ізоляція 

Elastospray® LWP – це гарантія комфорту та чудового клімату 

всередині приміщень. 

Швидке реагування на директиву ЄС 

У своєму прагненні стримати зміну клімату Європейський Союз 

має намір значно скоротити використання фтор-вміщуючих газів 

(F-газів) з високим потенціалом глобального потепління (GWP). 

Відповідний регламент Євросоюзу націлений скоротити на дві 

третини викиди F-газів у Європі до 2030 року. Для промисловості 

це означає заміну гідрофторвуглеців (ГФВ), які традиційно 

використовуються як утворювач піни, на екологічні 

альтернативи. «Зміна клімату входить до числа найбільших 

проблем сучасності. У BASF ми докладаємо зусиль для 

постійної розробки нових продуктів, які підтримують скорочення 

викидів парникових газів і раціональне використання ресурсів,» 

– пояснює Джаспер Бьеррегаард (Jesper Bjerregaard), директор з 

маркетингу будівельного напрямку в підрозділі спеціальних 

матеріалів (BASF Performance Materials). При швидкій розробці 

та виходу на ринок лінійки продуктів Elastospray® LWP у 2017 

році концерн BASF стає одним з лідерів галузі. 

Про концерн BASF 
 
У BASF ми створюємо хімію для сталого майбутнього, поєднуючи 

економічний успіх із захистом довкілля та соціальною відповідальністю. 

Близько 114 000 співробітників BASF роблять свій внесок в успіх клієнтів 

концерну практично в кожному секторі та практично в кожній країні світу. Наш 

продуктовий портфель складається з 5 сегментів: хімікати, спеціальні 

продукти, функціональні матеріали та рішення, рішення для сільського 



Сторінка 3  

господарства, а також нафта і газ. У 2016 році обсяг продажів концерну склав 

58 млрд євро. Акції BASF торгуються на фондових біржах Франкфурта (BAS), 

Лондона (BFA) і Цюріха (BAS). З докладнішою інформацією про BASF можна 

ознайомитися в Інтернеті за адресою www.basf.com. 

Про підрозділ спеціальних матеріалів концерну BASF 

Підрозділ спеціальних матеріалів концерну BASF поєднує під одним дахом 

всі ноу-хау компанії у сфері інноваційних пластмас, адаптованих до вимог 

замовників. Діючи на міжнародному рівні в чотирьох основних секторах 

промисловості – транспорт, будівництво, промислове застосування та 

споживчі товари – підрозділ надає різноманітний асортимент продукції та 

послуг разом із глибоким розумінням прикладних системних рішень. 

Ключовими факторами рентабельності та росту є наше тісне співробітництво 

з замовниками та чітка орієнтація на рішення. Потужні можливості в НДР та 

ДКР забезпечують основу для розробки інноваційних продуктів і застосувань. 

В 2016 році відділ функціональних матеріалів досяг світових продажів у 

розмірі 6,9 мільярдів євро. 

Більш докладну інформацію можна знайти за адресами: 

www.performance-materials.basf.com 

www.polyurethanes.basf.de 

CORPUS Magazine – Android-App at Google Play 
CORPUS Magazine – iOS-App at the Apple Store 
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