
CIEPŁO ZIMĄ
CHŁODNO LATEM!

CICHO - ZAWSZE!

KOMFORT, KTÓRY UZALEŻNIA!

Powstaje rodzina,
która się powiększa...
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39
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...aż robi się ciasno!

Budujemy więc
duży dom!

Bierzemy kredyt
i oszczędzamy!

Nie będziemy
oszczędzać na izolacji!

Zaoszczędzimy kupując
mniejszą ”plazmę”!



Bo gwarantują niskie rachunki za ogrzewanie

Bo są certyfikowanym produktem ekologicznym

Bo posiadają dożywotnią gwarancję producenta 8
Bo rozwiązują problem mostków termicznych
widocznych na zdjęciach termowizyjnych

Bo stabilizują temperaturę latem i zimą

Bo doskonale wygłuszają pomieszczenia

Dlaczego warto
wybrać oryginalne
docieplenia pianką
SEALECTION 500 ?



Pianka rośnie
do właściwych rozmiarów
w ciągu kilkunastu sekund
od momentu natrysku.
Kiedy rośnie w jednym
miejscu, można bez obaw
natrysikwać ją w drugim.

Pianka poliuretanowa
nakładana natryskowo,
dociera w każdy
zakamarek poddasza
oraz wypełnia dokładnie
każdą szczelinę.

Pracujemy wykorzystując
najnowocześniejszy
specjalistyczny sprzęt
natryskowy.
Nasi przedstawiciele
przechodzą specjalne
szkolenia, by sprawnie
się nim posługiwać.



PGIN - Polska Grupa Izolacji Natryskowych powstała, by 
stworzyć nowe standardy w technologii izolacji 
nanoszonych metodą natrysku wysokociśnieniowego. 
Technologie termoizolacji i hydroizolacji natryskowych są 
w Polsce jeszcze mało popularne. Niemniej, ze względu 
na ich niespotykaną skuteczność, trwałość, stabilność 
wymiarową, odporność na warunki atmosferyczne i 
ogromne korzyści ekonomiczne szybko wchodzą do 
praktyki budowlanej zarówno w przemyśle jak i w 
budownictwie mieszkaniowym.

PGIN powstała więc, by kreować nowe standardy 
dociepleń. Dotychczas polski rynek opanowany był przez 
mniej efektywne technologie. Często jedynym 
wyznacznikiem podjęcia decyzji o wyborze termoizolacji 
była cena... ale nie faktycznie ponoszone koszty. Naszym 
celem jest zwrócenie Państwa uwagi na poprawne 
ekonomicznie, podejście do zagadnień dotyczących 
docieplania.
 
Niska cena nie przekłada się na niski koszt!

W czasach, gdy np. drożeje energia, najważniejszym 
kosztem jest długoterminowy koszt utrzymania 
budunku, a przede wszystkim koszt jego ogrzewania. 
My chcemy się uczyć razem z naszymi partnerami w 
Polsce, tworzyć elitarną sieć fachowców, którzy chcą 
razem z klientami obniżać koszty.
 
PGIN jest aktualnie wyłącznym przedstawicielem i 
dystrybutorem lekkich pianek do wykonywania  izolacji 
natryskowych produkcji DEMILEC USA na teren Polski.

Współpracujemy także z firmą Chemline - producentem 
elastomerów poliuretanowych i polimoczników.

Piankę Sealection natryskujemy
na wszystkich powierzchiach,
o dowolnym kącie nachylenia.

Ocieplenie wykonywane jest szybko,
a w jeden dzień można wykonać
natrysk na powierzchni do 350 m2!

Niestraszne nam nietypowe
konstrukcje. Poradzimy sobie
w każdych warunkach.

Najistotniejszą kwestią dla PGIN - Polskiej 
Grupy Izolacjii Natryskowych jest najwyższa 
jakość wykonanej izolacji natryskowej. 
Dlatego aby każdy klient w Polsce miał 
pewność, że izolacja termiczna pianką 
SEALECTION jest wykonana zgodnie z 
obowiązującymi normami,  prawo do 
wykonywania robót izolacyjnych pianką 
SEALECTION mają wyłącznie autoryzowani 
wykonawcy, posługujący się certyfikatem 
odbytych szkoleń w PGIN.



PIANKA NATRYSKOWA SEALECTION

ZALETAMI PIANEK IZOLACYJNYCH SEALECTION SĄ:

ATESTY I APROBATY:

Firma Demilec USA produkuje jedyne
 w swoim rodzaju lekkie piany termoizolacyjne typu 
SEALECTION, o unikatowych właściwościach, takich 
jak: niezawodna przyczepność bezpośrednio do 
każdego podłoża (blacha, beton, drewno a nawet folia!), 
98% zawartości otwartych komórek, dających wysokie 
parametry termiczne i wygłuszające (zastosowanie: np. w 
studiach telewizyjnych i nagraniowych) oraz o faktycznym rozroście do 120 razy ! 

Piany typu SEALECTION pozwalają zredukować koszty ogrzewania i klimatyzacji o 40-50% .

�ekonomiczność (wydajność)
�szybkość instalacji (jednorazowy natrysk z czasem zastygnięcia 15 s.)
�szczelność (brak mostków termicznych) eliminująca straty ciepła spowodowane konwekcją
�BRAK NIEPRZYJEMNEGO ZAPACHU - zarówno przy natrysku jak i w czasie użytkowania budynku
�zatrzymanie w budynku ciepła z jednoczesnym efektem ,,oddychania" 
�wspaniałe wygłuszenie (produkt wykorzystywany w studiach radiowych i w kinach domowych) 
�lekkość (minimalne obciążenie powierzchni dachowych i konstrukcji) 
�ekologia (najbardziej przyjazny produkt tej gałęzi na rynku światowym, stworzony na bazie wody i oleju 

sojowego) 
�trwałość, nie zanikają w wyniku utleniania
�parametry przeciwwilgociowe 4 razy przewyższające dane najlepszych folii paroizolacyjnych.

Jedyna piana w swojej klasie posiadająca certyfikat LEED (Leadership in Environmental and Energy Design).
Jest to program federalny o najwyższych wymogach promujący ,,zielone" i energooszczędne budownictwo
w USA. 

�Aprobata Techniczna ITB pianki Sealection 500
�Europejska Aprobata Techniczna pianki Sealection 500
�Atest akustyczny
�Certyfikat przynależności do produktów ekologicznych
�Atest higieniczny PZH (nr HK/B/0104/01/2010)

Przedstawiciel PGIN w Twiom regionie:


