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PRODUKTY DLA BUDOWNICTWA 

Efektywność energetyczna to dziś jedno z największych 
wyzwań rynku budowlanego. Będąc jednym z elementów 
Gospodarki Obiegu Zamkniętego rozumiana jest jako 
dążenie do ograniczenia zużycia zasobów energetycznych, 
a także do ograniczenia emisji gazów i pyłów do środowiska. 
Wyzwanie to jest kołem napędowym rozwoju, nie tylko 
nowych rozwiązań dających zwiększoną energooszczędność  
– wyższą termoizolacyjność naszych domów, ale także, 
poprzez powtórne przetworzenie i recykling - większej dbałości 
o środowisko naturalne.

Synthos S.A. przedstawia najnowsze produkty InVento Optima 
oraz InVento Prime, charakteryzujące się najlepszymi na 
rynku właściwościami termoizolacyjnymi, idącymi w parze 
z wyjątkową troską o otaczające nas środowisko naturalne.
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InVento Optima

Standardowy biały styropian

InVento Optima i InVento Prime to nasze najnow-
sze produkty klasy premium, stworzone z myślą  
o zmieniającym się, na skutek działalności człowie-
ka, środowisku naturalnym. Ideą towarzyszącą po-
wstaniu nowych produktów było: stworzenie nowej 
generacji, innowacyjnych i zarazem ekologicznych 
produktów szarego EPS, zgodnie z założeniami Go-
spodarki Obiegu Zamkniętego. Kompletnie nowa, 
bezodpadowa i nowoczesna technologia produkcji 
umożliwia wytwarzanie pełnowartościowych i wy-
sokojakościowych EPS o zawartość recyklatów na-
wet do 100%.

Cechą szczególną produktów InVento Optima oraz 
InVento Prime jest ich zdolność do wielokrotne-
go przetwarzania w drodze pełnego recyklingu, 
pozwalająca na wielokrotne ich wykorzystywanie  
w produkcji wysokojakościowych surowców EPS.

Budowa komórkowa InVento Optima oraz InVento 
Prime, dzięki procesowi ekstruzyjnego wytwarzania, 
jest jednorodna i stabilna, a dzięki doskonałej dys-
persji unikatowego dodatku Geopolimerowego, 
zapewnia wyśmienite parametry użytkowe.

Ekologiczny Geopolimer to innowacyjna kompo-
zycja składników, tworząca najnowocześniejszy na 
rynku dodatek do EPS.

Unikalną cechą nowych InVento Optima oraz 
InVento Prime jest wbudowany w ich strukturę, 
najnowocześniejszy na rynku dodatek Geopolime-
rowy, wytwarzany przez Synthos wg własnej, opa-
tentowanej receptury.  Dodatek znacząco zwiększa 
zdolności termoizolacyjne materiału (EPS), przez co 
produkty charakteryzują się najwyższą, nieosiągal-
ną jak dotąd, termoizolacyjnością na rynku. 

Nowe produkty InVento Optima oraz InVento Prime wyznaczają dziś nowe 
kierunki innowacyjności surowców EPS.

Badania wykazały, że skuteczność termoizolacyjna płyt wykonanych z InVento jest 
większa o 25% w porównaniu z tradycyjnymi, białymi płytami styropianowymi.



Zjawisko blokowania promieniowania IR

Struktura komórkowa InVento zawierająca Geopolimer
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Dodatek Geopolimerowy działa nie tylko jako zwią-
zek blokujący promieniowanie podczerwone, ale 
także jako wolny od fluorowcopochodnych -środek 
zmniejszający palność. Jest też przyjazny dla recy-
klingu.

Struktura chemiczna InVento Optima oraz InVento 
Prime daje wiele możliwości przetwarzania, w tym 
możliwość pełnego recyklingu.
Recykling EPS jest cechą integrującą nasz produkt 
z realizacją założeń Gospodarki Obiegu Zamknię-
tego, poprzez możliwość jego wielokrotnego wy-
korzystania jako surowiec do produkcji EPS. Dzięki 
InVento Optima oraz InVento Prime ograniczamy 
pozyskiwanie i wykorzystywanie zasobów natural-
nych.

Ekologiczny charakter InVento Optima oraz 
InVento Prime daje wielowymiarowe korzyści.  Poza 
recyklowalnością i zawartością recyklatów należy 
wymienić również:
• Wyjątkowo wysoką termoizolacyjność, która 

ogranicza emisję do atmosfery gazów i pyłów 
oraz redukuje w znaczny sposób wykorzystanie 
zasobów energetycznych.

• Wyśmienitą jakość, stabilność i przetwarzalność, 
odpowiedzialne za możliwość skrócenia procesów 
przetwarzania EPS, co przyczynia się do eliminacji 
strat surowca i energii przy produkcji płyt termo-
izolacyjnych.

Dodatek Geopolimerowy to materiał dwufazowy. 
Jest hybrydą mineralno-węglową, która w istotny 
sposób wpływa na poprawę właściwości termoizo-
lacyjnych EPS. W połączeniu z właściwą fazą wę-
glową, odpowiadającą głównie za absorpcję promie-
niowania podczerwonego (IR), faza geopolimerowa 
potęguje rozpraszanie tego promieniowania zwięk-
szając efekt redukcji współczynnika przewodnictwa 
cieplnego. 

Jest to wynikiem właściwości optycznych geopoli-
meru, jego polimerowej struktury, blokującej częścio-
wo promieniowanie w bliskiej i średniej podczerwieni. 

Przyjazne, bezodpadowe i niskoenergetyczne procesy produkcyjne dają moż-
liwość wytwarzania wysokojakościowych EPS o składzie dochodzącym nawet 
do 100% surowców EPS pochodzących z odzysku. 



Materiały termoizolacyjne wytwarzane na bazie InVento Optima oraz InVento Prime są najbardziej 
przyjaznymi dla środowiska surowcami EPS. Innowacyjna technologia ich produkcji zapewnia doskonałe 
właściwości użytkowe płyt termoizolacyjnych. Ich parametry pozwalają na ograniczenie strat materiałowych 
oraz na znaczne skrócenie czasu procesów przetwarzania, ograniczając tym samym koszty zużycia energii  
w produkcji płyt izolacyjnych. InVento Optima oraz InVento Prime są materiałami profesjonalnymi i z wysoką 
skutecznością zapewniają komfortowe warunki termiczne budynków - chronią zarówno przed zimnem jak 
i wysoką temperaturą. InVento Optima oraz InVento Prime dbają o nasz komfort, oszczędzają pieniądze,  
a ograniczając zużycie energii, chronią środowisko naturalne. 

ZALETY

ZASTOSOWANIA

InVento Optima oraz InVento Prime dedykowane są do wysokowydajnej produkcji bloków styropianowych 
i kształtek o różnej gęstości. Wykonane z InVento płyty termoizolacyjne klasy premium o bardzo niskim 
przewodnictwie cieplnym przeznaczone są do różnych aplikacji. 

Typowe zastosowania produktów końcowych obejmują termoizolację:
• ścian zewnętrznych oraz ścian wewnętrznych, ETICS,
• dachu płaskiego i dwuspadowego,
• podłóg i fundamentów.

optima

prime

TYP
WIELKOŚĆ PEREŁEK 

FRAKCJI  
PODSTAWOWEJ (mm)

TYPOWA 
GĘSTOŚĆ NASYPOWA 

(kg/m3)

CHARAKTERYSTYKA  
SUROWCA

PRODUKTY Z UNIEPLANIACZEM POLIMEROWYM (F) I Z NISKĄ ZAWARTOŚCIĄ PENTANU (R)

InVento Optima 500 FR/PL 0,8 – 1,0 15 - 40 szary EPS, obniżona wartość 
współczynnika λ,  

zawiera uniepalniacz,  
obniżona zawartość pentanuInVento Optima 800 FR/PL 1,0 – 1,6 11 - 30

InVento Prime 500 FR/PL* 0,8 – 1,0 15 - 40
szary EPS, znacznie obniżona 

wartość współczynnika λ,  
nie zawiera uniepalniaczy 

halogenowych,  
obniżona zawartość pentanuInVento Prime 800 FR/PL* 1,0 – 1,6 11 - 30

* produkt będzie dostępny w sprzedaży od 2020 roku.

Zróżnicowanie produktów pod tym kątem, daje możliwość ich wykorzystania w wielu aplikacjach oraz speł-
nienia przepisów prawnych obowiązujących w wielu krajach europejskich. 

Ich dalsze przetwarzanie możliwe jest w pełnym zakresie gęstości, zarówno dla każdego z typów formowa-
nia kształtowego, blokowego oraz w zakresie zastosowań końcowych do wytwarzania produktów o różnej 
gęstości.

InVento Optima oraz InVento Prime przeznaczo-
ne są na rynek termoizolacyjny i zostały zaprojek-
towane tak, aby dostarczać naszym klientom eko-
logiczne surowce o doskonałej przetwarzalności  
i o gwarantowanej, wysokiej wydajności materiału.

Produkty InVento Optima oraz InVento Prime  
dostępne będą  w różnych odmianach:
• InVento Optima FR  oraz InVento Prime FR 

(uniepalniony) 
• InVento Optima FRP  

(uniepalniony, perymetryczny) 
• InVento Optima SR (bez uniepalniacza)  
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Zależność wytrzymałości na ściskanie przy 10% odkształceniu (CS) od gęstości

Produkty InVento Optima oraz InVento Prime dają możliwość uzyskania doskonałych parametrów zarówno 
termoizolacyjnych jak i mechanicznych w całym zakresie gęstości. Różnorodne portfolio produktów InVento, 
umożliwia ich wykorzystanie w wielu aplikacjach o zróżnicowanych wymaganiach dla produktów końcowych. 

Zależność przewodności cieplnej (λ) od gęstości
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ZDROWIE I ŚRODOWISKO

Wyroby gotowe, wytworzone na bazie produktów InVento, są bezpieczne dla zdrowia ludzi, zwierząt  
i środowiska, zarówno w okresie użytkowania jak i po zakończeniu ich eksploatacji. Styropian ma zdolność 
do przetworzenia na surowce pierwotne i jest on jedynym na rynku materiałem termoizolacyjnym 
dającym możliwość jego pełnego recyklingu. 
Firma Synthos i inni uczestnicy całego łańcucha dostaw dla rynku budowlanego, podejmują działania nad 
rozwojem technologii recyklingu pianek polistyrenowych. Opracowywane techniki, polegające na recyk-
lingu mechanicznym, chemicznym wraz z procesami rozpuszczania polimerów, maja na celu realizację 
założeń koncepcji Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ).
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