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Informacja prasowa 

insulbar RE-LI wyróżnia się podwójnie dla klimatu  

Nowy mostek izolacyjny ze spienianego poliamidu z recyklingu: 

Ensinger łączy w sobie większą skuteczność izolacji z doskonałym 

bilansem ekologicznym 

insulbar RE-LI to prezentowany przez firmę Ensinger najbardziej 

ekologiczny mostek izolacyjny do izolacji termicznej w systemach 

aluminiowych do okien, drzwi i fasad. Przez zastosowanie 

jednogatunkowego poliamidu z recyklingu w porównaniu z tradycyjnym 

mostkiem podczas produkcji zużywa się 92 procent mniej kopalnych 

źródeł energii, emisja CO2 obniża się o 91 procent, a zużycie wody o 

78 procent*.  

„Ponadto spienianie poliamidu z recyklingu poprawia izolację cieplną 

materiału wzmacnianego włóknem szklanym. Wartość lambda wynosi 

zaledwie 0,21 W/(m⋅K)**” – mówi Matthias Rink, kierownik dystrybucji 

marki insulbar w Ensinger. „W ten sposób insulbar RE-LI dzięki niskiej 

przewodności ciepła zmniejsza zużycie energii i emisję CO2 również 

podczas całego okresu użytkowania”. 

Po prostu coraz większa ekologia 

Dzięki przejściu na insulbar RE-LI producenci mogą zapewnić, że ich 

systemy aluminiowe będą lepsze pod względem ekologicznym i 

bardziej przyjazne dla klimatu. Poliamid z recyklingu spieniany 

równomiernie podczas wytłaczania ma dużą stabilność dzięki 

wzmocnieniu włóknem szklanym. Zamknięta gładka powłoka umożliwia 

idealne anodowanie i powlekanie proszkowe. Przetwarzanie jest takie 

samo jak w przypadku profili izolacyjnych z masywnego poliamidu 66. 

Materiał poliamid sprawdza się od wielu dekad w przypadku 

zrównoważonej izolacji termicznej w ramie metalowej okien, drzwi i 

fasad. insulbar RE-LI łączy podwójne zalety klimatyczne o dużej 

ekonomiczności. Deklaracja środowiskowa produktu (EPD) i certyfikat 

Ensinger na targach:  

https://showroom.insulbar.com 
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stanu materiału Cradle-to-Cradle ułatwiają certyfikację budynków, np. 

wg BREEAM, LEED lub DGNB. 

www.insulbar.com  

* Źródło: Deklaracja środowiskowa produktu EPD-IBP-14.1, ift 

Rosenheim 

** Przy optymalnych wartościach produktu 

(1933 znaków ze spacjami, 252 słów) 
 
 

Zdjęcia:  
 

 
Rys. 1: Ensinger optymalizuje mostek izolacyjny za pomocą insulbar RE-LI na dwa 
sposoby: Składa się on w 100 % z czystego poliamidu pochodzącego z recyklingu, 
który jest spieniany w specjalnym procesie produkcyjnym i tym samym znacznie 
poprawia wartość lambda. 
 

 
Rys. 2: Oszczędność CO2 okna z insulbar RE-Li w porównaniu z oknem z tradycyjnym 
mostkiem izolacyjnym: już podczas produkcji emisje CO2 zostają zredukowane o 
91 procent. Przez spienienie poliamidu z recyklingu poprawia się również izolacja 
cieplna, co opłaca się w całym okresie użytkowania dzięki oszczędnościom CO2 i 
energii dla środowiska i portfela. (* Widok schematyczny; konkretne oszacowanie 
oszczędności w zależności od wielu parametrów, indywidualne obliczenie na życzenie) 
 
Źródło zdjęć: Ensinger GmbH  
Jeżeli potrzebne są zdjęcia lepszej jakości: należy ściągnąć ZIP lub napisać na 
press.info@oha-communication.com  
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Grupa Ensinger zajmuje się opracowywaniem, produkcją i dystrybucją mieszanek, 
półwyrobów, kompozytów, gotowych części i profili z technicznych tworzyw 
sztucznych. Do przetwarzania termoplastycznych i zaawansowanych polimerów 
Ensinger wykorzystuje wiele procesów produkcyjnych, m.in. wytłaczanie, obróbkę 
mechaniczną, formowanie wtryskowe, odlewanie, spiekanie i prasowanie. To rodzinne 
przedsiębiorstwo zatrudnia łącznie 2700 pracowników w 35 zakładach i jest 
reprezentowane we wszystkich ważnych regionach przemysłowych na całym świecie 
przez zakłady produkcyjne i przedstawicielstwa handlowe. ensingerplastics.com 

 

O insulbar® 

Ensinger GmbH znajduje się w grupie największych światowych projektantów i 
producentów profili do izolacji termicznej do produkcji okien, drzwi i fasad. Profile 
występujące pod marką handlową insulbar® zapewniają izolację termiczną 
wewnętrznej i zewnętrznej powłoki metalowej ramy. Dzięki profilom insulbar izolacje 
uzyskują najlepsze wyniki pod kątem oszczędności energii oraz zmniejszenia kosztów 
ogrzewania lub chłodzenia. Profile insulbar spełniają przy tym najwyższe wymagania 
jakościowe pod każdym względem. Są one stosowane z powodzeniem na całym 
świecie już od ponad 40 lat. Dodatkowe informacje: insulbar.com 

 

Kontakt z prasą 

Ensinger GmbH 
Karin Skrodzki 
PR i komunikacja Produkty budowlane 
Rudolf-Diesel-Str. 8 • 71154 Nufringen, Deutschland 
+49 7032 819-674 • karin.skrodzki@ensingerplastics.com   
www.insulbar.com • www.ensingerplastics.com  
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