KAITSE KLIIMAMUUTUSTE JA NENDE
TAGAJÄRGEDE EEST

Grillagh Water House – vaated

HEA SOORITUSVÕIME
TÕHUSA EHITUSE TAGAMISEKS

UUE PÕLVKONNA KESKKONNAHOIDLIKUD
POLÜURETAANVAHUD
BASF teadvustab oma vastutust ja soovib anda endast maksimumi. SeetõttuKliimamuutused kuuluvad meie

rakendame oma tavapäraselt tugevat uuendusvõimekust peale toodete

ajastu suurimate murekohtade

töösoorituse parandamise ka nende keskkonnaprofiili täiustamise heaks.

hulka ja nende vastu saame üksnes

Meie uusim saavutus polüuretaanvahtude tööstuses on selliste uue

üheskoos tegutsedes. Kasvuhoone-

põlvkonna polüuretaanvahtude väljatöötamine, mis seavad keskkonnahoidlik-

gaaside heitkoguste vähendamise

kusele uued standardid.

ja säästva ressursikasutuse toetamisel mängivad võrdset rolli nii

ELASTOSPRAY LWP* tootesari ei sisalda koostisaineid, mis aitavad kaasa

valitsus, ühiskond, teadus kui ka

ülemaailmsele soojenemisele kasvuhooneefekti või osoonikihi hävitamise

tööstus.

kaudu.

BASF PAKUB SUUREPÄRAST SOOJUSTUST PARIMATE
KESKKONNAHOIDLIKE OMADUSTEGA.

Kaanepilt: laevakonteineritest ehitatud Grillagh Water House Põhja-Iirimaal Derry maakonnas on soojustatud ELASTOSPRAYGA
* Väike globaalse soojendamise potentsiaal

KIIRE REAKTSIOON EL-I DIREKTIIVILE
Et aidata kaasa kliimamuutuste ohjamisele, on Euroopa
Liit võtnud eesmärgiks vähendada olulises ulatuses
fluoritud kasvuhoonegaase (F-gaase), millel on suur
globaalse soojendamise potentsiaal (GWP). Sellega
seotud EL-i määruses on sihiks võetud F-gaaside
heitkoguste vähendamine 2/3 ulatuses kogu Euroopas
aastaks 2030.

Tööstuse jaoks tähendab see vajadust asendada
tavapäraselt polüuretaanvahus paisutavate ühenditena
kasutatavad
fluorosüsivesinikud
(HFC)
keskkonnahoidlikemate alternatiivide vastu.
Tänu ELASTOSPRAY LWP tootesarja kiirele arengule ja
turuletoomisele 2017. aasta jooksul kuulub BASF selles
valdkonnas tööstusliidrite hulka.

ELASTOSPRAY LWP süsteemid on BASF-i tunnustatud polüuretaanvahtude

Tänu suurepärastele tooteomadustele on

pidev edasiarendus. Peale keskkonnahoidlikkuse tõhustamise pakuvad vahud

ELASTOSPRAY LWP parim valik igaks

harjumuspäraselt suurepärast soojapidavust ja seda iseäranis tänu suletud rakku-

otstarbeks, mis eeldab kiirete, lihtsate,

dega struktuurile. Uutes või renoveeritud elu- või ärihoonetes toimib ELASTO-

kulutõhusate ja säästlike ehitusmeetodite

SPRAY LWP mugavuskindlustajana ning tagab suurepärase sisekliima.

kasutamist.

Väike soojusjuhtivus tänu
suletud rakkudega
struktuurile
Õhukindel
Soojustus ilma külmasildadeta
Veekindel
Head mehaanilised omadused
Suur survetugevus
Kohane veeauru läbilaskvus
GWP alla 5

ELASTOSPRAY® LWP: uue põlvkonna
keskkonnahoidlik polüuretaansoojustus
LISATEAVE:

PU

Teabepunkt
+49 544 312 3579
pu-infopoint@basf.com

BASF-i polüuretaanid
Toimivus, materjalid, ehitus
Euroopa
www.polyurethanes.basf.com

 Erakordselt väike globaalse
soojendamise potentsiaal (GWP)
 Ilma osoonikihi kahandamise
potentsiaalita (ODP)

ELASTOSPRAY® LWP: uuendus tõhusa ja jätkusuutliku
soojustuse jaoks

Erakordne soojapidavus,
panus energiatõhususse ja kliimakaitsesse

