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Монтажна полиуретанова пяна 
 
Монтажната пяна е може би най-масово използваният полиуретанов продукт 
в строителството, благодарение на лесното си нанасяне и добрите запълващи 
и уплътняващи качества. В днешно време е трудно да си представим 
поставянето на прозорци и врати, а също и много други ремонтни и 
довършителни работи, свързани с херметизация и уплътняване, без тази пяна.  
По своята същност, тя представлява синтетичен полиуретанов херметик в 
аерозолна опаковка, който, при впръскване под налягане в празно 
пространство, увеличава обема си и се втвърдява. Масовата й употреба в 
съвременното строителство се дължи до голяма степен на факта, че работата 
с нея е лесна и удобна. Тя прониква дори и в най-труднодостъпните процепи, 
фуги и отвори, изпълва ги с пенообразната си структура и след кратко се 
превръща в твърд материал. 
 
Върху топлоизолационните характеристики на полиуретановата пяна влияние 
оказва хомогенността на структурата, плътността, температурата на въздуха и 
влажността, затова коефициентът на топлопроводност трябва да се определя 
лабораторно, спрямо изискванията на нормативните документи. 
 
Основните свойства на полиуретановата пяна, поради които тя е толкова 
високо ценена от строителите, са: монтажни (съединява, прикрепя отделни 
части от конструкцията), звукоизолационни, топлоизолационни и 
уплътняващи. Освен тях, монтажната пяна има и други безусловни 
предимства. Тя изпълва цялото предоставено й пространство и е 
самовтвърдяваща се, което улеснява работата и последващата обработка. 
Друго много ценно качество на монтажната пяна е, че тя е наистина с 
универсално приложение. Днес са известни повече от хиляда варианта за 
използването й в строителството и промишлеността. Тя е подходяща за 
работа при всички традиционни строителни материали - дърво, камък, бетон, 
зидария, гипс, мазилка, метал, стъкло, PVC и други. Изключение от това 
правило правят само полиетилена, полипропилена, тефлона и силикона. 
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Благодарение на изолационните си качества, монтажната пяна се използва за 
запълване на пукнатини и процепи в стенни, подови и покривни материали, 
за кухини около каси на врати и прозорци и други. Добрите й адхезионни 
свойства я правят в много случаи добър заместител на лепило. С нея, 
например, се фиксират конструктивни елементи от прозорци и врати, след 
което не е необходимо използване на винтове и гвоздеи, или се залепят 
стенни изолационни материали.  
Полиуретановата пяна е предпочитана за уплътняване на фуги между 
материали със сравнително голям коефициент на топлинно разширение, 
поради добрите си еластични свойства.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


