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Полиуретанови покривни покрития 
 
Покривните покрития от пръскана полуиретанова пяна предлагат доста 
предимства при покривите с по-малък наклон (плоските покриви). На първо 
място трябва да се отбележи голямата устойчивост на високи температури и 
топлоизолационна способност, която се увеличава пропорционално на 
дебелината. Материалът е с особено ниско тегло, което го прави много 
подходящ за операции по реконструкция на покриви на съществуващи 
сгради, защото не натоварва допълнително носещата конструкция. Методът 
на полагане е безшевен, което гарантира еднородност и непрекъснатост на 
покритието. Така с малка поддръжка може да се осигури дълъг 
експлоатационен живот, без поява на течове и други нежелателни явления.  
 
Дълготрайността на покривната система от полиуретан до голяма степен 
зависи от завършващото покритие. То е задължителен елемент от системата, 
защото пръсканият полиуретан не е устойчив на ултравиолетови лъчи, което 
води до изменение на много от качествата му с времето. Освен 
ултравиолетовата защита завършващото покритие осигурява по-добра 
устойчивост на натоварване от движение на хора и сняг. Типичните 
еластомерни материали, използвани за покритие са уретан, акрили и 
силикони. Основните изиквания към покритието са да притежава всички 
качества, който са по-слабо представени в материала полиуретан – якост на 
опън, устойчивост на разкъсване, абразионна устойчивост, и, не на последно 
място, отлична устойчивост на стареене под действие на ултравиолетовото 
лъчение. 
 
Особено ценено от инвеститорите е краткото време за полагане на 
покривната система от полиуретан – това означава по-малко разходи за труд 
и спазване на зададените срокове. Пръсканата полиуретанова пяна може да се 
нанася върху различни повърхности и често дори не се налага да се премахва 
съществуващото покритие. При впръскване на пяна директно върху 
бетонната плоча или изравнителната замазка, тя прониква в пукнатините на 
материала, които херметически запечатва.  
 
 


