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PROFESJONALNY PRODUCENT CHEMIKALIÓW
PCC Rokita

33%

Skonsolidowane przychody
ze sprzedaży, generowane
przez wyspecjalizowane
produkty chemiczne

50%

Skonsolidowana sprzedaż
dochody z eksportu

50%

Średni roczny wzrost
skonsolidowanych
przychodów w ciągu
ostatnich 5 lat

30%

Średni roczny wzrost
skonsolidowanej EBITDA
w ciągu ostatnich 5 lat

Zróżnicowana działalność chemiczna, zintegrowana wertykalnie, oparta na własnym know-how i trzech nowoczesnych
kompleksach przemysłowych, składających się z serii budynków zlokalizowanych na 250 m2 w parku przemysłowym.
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NASZE PRODUKTY CHEMICZNE

SĄ STOSOWANE W RÓŻNORODNYCH OBSZARACH GOSPODARKI

Portfolio produktowe Grupy PCC Rokita składa się
z ponad 250 pozycji - są to produkty towarowe
i specjalistyczne o bardzo szerokim zastosowaniu.
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Spółka utrzymuje stabilność rynkową zarówno
w okresie dynamicznej i zwolnionej koniunktury

Meblarstwo

Budownictwo

Chemia

Energetyka

Rolnictwo

Przemysł
samochodowy

Branża
spożywcza

Przemysł
papierniczy

Przemysł
metarulgiczny

Chemia
gospodarcza

Górnictwo

Sport
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PCC PRODEX

SYNERGIA W DZIEDZINIE POLIURETANU

Przejęcie PCC Prodex w 2012 r. Pozwala na uzupełnienie oferty PCC Rokita w dziale poliuretanowym.
Dzięki zdobytej wiedzy nasza oferta jest jeszcze bardziej dostosowana do klientów.

Korzyści z integracji:
Korzystanie z synergii w dziedzinie wyrobów poliuretanowych pozwala wzbogacić ofertę o
specjalistyczne produkty przeznaczone na rynek poliuretanowy (PU),
Lepsze wykorzystanie wiedzy na temat nowych produktów o wysokiej specjalizacji,

PCC ROKITA

Dzielenie się wiedzą handlową na temat polioli i rynku systemów PU,
Możliwość dynamicznego rozwoju w dziale PU (zwłaszcza System House),
Rosnąca wartość działu PU w PCC Rokita.

4

www.pcc-prodex.eu

PCC PRODEX

DZIAŁALNOŚĆ W BRANŻY POLIURETANOWEJ

Przez ponad 35 lat działalności w branży poliuretanowej PCC Prodex stał się uznanym producentem i dystrybutorem ok.
250 produktów z powodzeniem stosowanych przez inne gałęzie przemysłu, na przykład – przez przemysł tworzyw sztucznych, budownictwo i górnictwo, branżę motoryzacyjną, w sporcie i rekreacji.

www.pcc-prodex.eu
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Poliuretan

W SEKTORZE BUDOWNICTWA

Poliuretan jest szeroko stosowany w budownictwie dominującej większości projektów infrastrukturalnych. Jednakże najważniejszym jego
zastosowaniem jest izolacja budynku. Pianki poliuretanowe mają doskonałe właściwości izolacyjne. Zmniejszają koszty paliwa i pomagają
oszczędzać energię w budynkach. Budynki pochłaniają 40% energii globalnej i tworzą ponad jedną trzecią emisji gazów cieplarnianych.
Eksperci szacują, że izolacja budynków na całym świecie spełniająca optymalne standardy może zmniejszyć globalną emisję CO2

o nawet 20 %. Pianka wykonana z poliuretanu zapewnia wysoką izolacyjność i pomaga zaoszczędzić przestrzeń wymaganą na ściany i
dachy, tym samym maksymalizując przestrzeń w budynku. Jest to szczególnie ważne, gdy istniejący budynek jest poddawany renowacji
w celu osiągnięcia lepszych standardów efektywności energetycznej. Sztywna pianka poliuretanowa jest szczególnie uniwersalnym
i opłacalnym materiałem podnoszącym wydajność energetyczną budynków.
Poliuretan jest również doceniany przez przemysł budowlany ze względu na jego trwałość. Dzięki poliuretanowi budynki są bardziej
wytrzymałe i wymagają mniej konserwacji. Używanie sztywnych płyt poliuretanowych zaizolowanych pianką zamknietokomórkową
oznacza lekkość komponentów, a jednocześnie ich wytrzymałość, odporność na wilgoć oraz łatwą instalację.
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natryskowe
izolacje piankowe
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PRODUKCJA

NATRYSKOWYCH IZOLACJI PIANKOWYCH

Poly
Skład:
• poliole
• katalizatory
• środki zmniejszające
palność
• inne

SPF
SPF* jest wynikiem
wymieszania dwóch
składników.

ISO
Skład:
• 100 % izocyjanianu

*Skrót SPF pochodzi od angielskich słów Spray Polyurethane Foam czyli Poliuretanowe Piany Natryskowe.
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PRODUKCJA

NATRYSKOWYCH IZOLACJI PIANKOWYCH

zobacz jak powstaje
o b e j r zyj f i l m

* Film jest własnością PCC Prodex.
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PRODUKCJA

NATRYSKOWYCH IZOLACJI PIANKOWYCH
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IZOLACJA w sektorze budowlanym
popularne rozwiązania

Grubość różnych materiałów izolacyjnych
Współczynnik (U = 0,20 W / m2 ∙ K)

Pianka PU 100 mm
Styropian grafitowy 133 mm
Styropian 146 mm
Styropian tłoczony 150 mm
Wełna mineralna 154 mm
Wełna 167 mm
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Izolacja w sektorze budowlanym
popularne rozwiązania

Grubość różnych materiałów izolacyjnych dla przewodności cieplnej λ

0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0
Pianka poliuretanowa
zamkniętokomórkowa

Wełna mineralna

Styropian
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Płyta pilśniowa

Izolacja korkowa
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zalety

PIANKI POLIURETANOWEJ

Piana zamknietokomórkowa jest jednym z najlepszych materiałów izolacyjnych na rynku;
Brak mostków termicznych dzięki bezspoinowej aplikacji;
Wysoka stabilność parametrów w czasie i w szerokim zakresie temperatur;
Doskonała przyczepność do różnych materiałów budowlanych (np. beton, drewno, metal, płyta gipsowa, folie bitumiczne);
Piana zamknietokomórkowe ma jedną z najlepszych wytrzymałości mechanicznych wśród materiałów izolacyjnych
- nawet 350 kPa;
Trwałość wykonanej izolacji - nawet w najtrudniejszych warunkach;
Lekkość rozwiązania (ze względu na niewielką grubość i gęstość).
* Zdjęcie przedstawia pianę z pamięcią (viscoelastyczną).
Przedstawioną w tym miejscu w celu pokazania elastyczności poliuretanu.
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KORZYŚCI

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zastosowanie poliuretanowej pianki przynosi wiele czysto materialnych korzyści (oszczędność energii
i mniej remontów w przyszłości), ale także korzyści dla środowiska naturalnego, a tym samym dla zdrowia ludzi.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Substancje porotwórcze
(porofory) nie niszczą
warstwy ozonowej

Możliwość
recyclingu

Lepsza izolacja zmniejsza zużycie

Do produkcji pianek

Zastosowanie pianki

nieodnawialnych zasobów,

poliuretanowychmożna

poliuretanowej zwiększa

takich jak węgiel

zastosować poliole na bazie

trwałość izolacji.

lub ropa naftowa.

odnawialnych surowców.

14

www.pcc-prodex.eu

Utrata energii budynku

NATRYSKOWYCH IZOLACJI PIANKOWYCH

wentylacja
25-35%

dach
20-30%

okna
10-20%

ściany
20-30%

podłoga
5%
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
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WARUNKI KONIECZNE

DO STOSOWANIA IZOLACJI NATRYSKOWYCH
PN – EN14315 - 1

PN – EN14315 - 2

Producenci SPF

Wykonawcy stosujący SPF

Zapewnienie odpowiednich
elementów

TEST SYSTEMu

Zapewnienie precyzyjnych
informacji na temat

warunków wytwarzania
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Właściwe przygotowanie

Kontrola parametrów

powierzchni

piany podczas natrysku

korzystne warunki

Profesjonalnie

pogodowe

dobrany sprzęt

odpowiednia grubość

Doświadczony

warstw

i profesjonalny personel

www.pcc-prodex.eu

działaność oparta

NA DWÓCH GAŁĘZIACH SYSTEMU NATRYSKÓW PIANKOWYCH

Ekoprodur S0310

CROSSIN ATTIC Soft Foam

Ekoprodur S0310/E

CROSSIN ATTIC Hard Foam

Ekoprodur S0329

CROSSIN WALL Foam

Ekoprodur S0329 W

Crossin WALL ECO Foam

Ekoprodur S0540

CROSSIN FLOOR Foam
CROSSIN ROOF Foam

EKOPRODUR
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EKOPRODUR
S0310

jest dwuskładnikowym systemem (A + B) przeznaczonym do produkcji półsztywnej
otwartokomórkowej piany poliuretanowej.

Cechy charakterystyczne

Wartość

Specyfikacja techniczna

Klasa reakcji na ogień

F

PN-EN 14315-1

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą

0,85 kg/m2

PN-EN 14315-1

przy częściowym zanurzeniu
= 0,037 W/mK

PN-EN 14315-1

Współczynnik

λ

przewodzenia ciepła

λ

Deklarowana wartość

λ D= 0,038 W/mK

PN-EN 14315-1

MU3

PN-EN 14315-1

CS(10\Y)10

PN-EN 14315-1

przewodnictwa cieplnego
Współczynnik oporu

mean,i

= 0,038 W/mK

90,90

dyfuzji pary wodnej
Odporność na ściskanie
przy 10% odkształceniu
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EKOPRODUR
S0310 E

jest dwuskładnikowym systemem (A + B) przeznaczonym do produkcji półsztywnej otwartokomórkowej
piany poliuretanowej o właściwościach samogasnących w klasie palności E.

Cechy charakterystyczne

Wartość

Specyfikacja techniczna

Klasa reakcji na ogień

E

PN-EN 14315-1

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą

0,85 kg/m2

PN-EN 14315-1

przy częściowym zanurzeniu
= 0,037 W/mK

PN-EN 14315-1

Współczynnik

λ

przewodzenia ciepła

λ

Deklarowana wartość

λ D= 0,038 W/mK

PN-EN 14315-1

MU3

PN-EN 14315-1

CS(10\Y)10

PN-EN 14315-1

przewodnictwa cieplnego
Współczynnik oporu

mean,i

= 0,038 W/mK

90,90

dyfuzji pary wodnej
Odporność na ściskanie
przy 10% odkształceniu
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EKOPRODUR
S0329

jest dwuskładnikowym systemem (A + B) przeznaczonym do produkcji sztywnej zamknietokomórkowej piany poliuretanowej.

Cechy charakterystyczne

Wartość

Specyfikacja techniczna

Klasa reakcji na ogień

E

PN-EN 14315-1

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą

0,11 kg/m2

PN-EN 14315-1

przy częściowym zanurzeniu
= 0,021 W/mK

PN-EN 14315-1

Współczynnik

λ

przewodzenia ciepła

λ

Deklarowana wartość

dla grubości dN< 40 mm

λD= 0,027 W/mK

dla grubości λ D≥ 60 mm

λ D= 0,024 W/mK

przewodnictwa cieplnego
Współczynnik oporu

mean,i

= 0,022 W/mK

90,90

dla grubości 40 mm ≤ dN< 60 mm

PN-EN 14315-1

λD= 0,025 W/mK

MU35

PN-EN 14315-1

CS(10\Y)200

PN-EN 14315-1

dyfuzji pary wodnej
Odporność na ściskanie
przy 10% odkształceniu
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EKOPRODUR
S0329W

jest dwuskładnikowym systemem (A + B) przeznaczonym do produkcji sztywnej zamknietokomórkowej piany poliuretanowej
w niższych temperaturach otoczenia (nawet około -10 st. C).

Cechy charakterystyczne

Wartość

Specyfikacja techniczna

Klasa reakcji na ogień

E

PN-EN 14315-1

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą

≥ 36 kg/m3

PN-EN 14315-1

przy częściowym zanurzeniu
= 0,021 W/mK

Współczynnik

λ

przewodzenia ciepła

λ

Deklarowana wartość

dN < 40 mm

przewodnictwa cieplnego

= 0,022 W/mK

90,90

40mm≤ dN <60m
dN ≥ 60 mm

Współczynnik oporu

PN-EN 14315-1

mean,i

λ D= 0,027 W/mK
λ D= 0,025 W/mK
λ = 0,024 W/mK

PN-EN 14315-1

D

MU3

PN-EN 14315-1

≥ 270 kPa

PN-EN 14315-1

dyfuzji pary wodnej
Odporność na ściskanie
przy 10% odkształceniu
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EKOPRODUR
S0540

jest dwuskładnikowym systemem (A + B) przeznaczonym do produkcji sztywnej zamknietokomórkowej piany poliuretanowej
o zwiększonej gęstości i wytrzymałości na ściskanie.

Cechy charakterystyczne

Wartość

Specyfikacja techniczna

Klasa reakcji na ogień

E

PN-EN 14315-1

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą

0,11 kg/m2

PN-EN 14315-1

przy częściowym zanurzeniu
= 0,022 W/mK

Współczynnik

λ

przewodzenia ciepła

λ

Deklarowana wartość

dla grubości dN< 40 mm

przewodnictwa cieplnego

= 0,023 W/mK

90,90

dla grubości 40 mm ≤ dN< 60 mm
dla grubości λD≥ 60 mm

Współczynnik oporu

PN-EN 14315-1

mean,i

λ D= 0,029 W/mK

PN-EN 14315-1

λ D= 0,028 W/mK
λ D= 0,027 W/mK

MU165

PN-EN 14315-1

CS(10\Y)400

PN-EN 14315-1

dyfuzji pary wodnej
Odporność na ściskanie
przy 10% odkształceniu
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crossin
insulations
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crossin insulations
marka premium

dedykowany system dla autoryzowanych partnerów franczyzowych:

• Stała dostępność produktu;
• Posiadanie wyłączności;
• Wiarygodność dzięki współpracy z silnym i aktywnym partnerem;
• Wsparcie marketingowe.
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DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWA
CROSSIN INSULATIONs
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Reklama wideo
(spray & board systems)

Działalność
w mediach społecznościowych

Zmiana strony internetowej w kierunku
głównej marki - Crossin Insulations

Kalkulator kosztów izolacji

Szkolenia dla klientów

Zestawy próbek produktów
(systemy natryskowe i płyty poliuretanowe)

Flota samochodów PCC

Targi i wystawy
(współpraca z autoryzowanymi wykonawcami)

Karty techniczne

Dokumentacja
Autoryzacje i broszury, ulotki

www.pcc-prodex.eu

DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWA
CROSSIN INSULATIONs
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przykładowe
realizacje
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Film reklamowy

crossin – izolacje dla wymagających
o b e j r zyj f i l m

* Film jest własnością PCC Prodex.
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Film reklamowy

jak to zrobić raz, a dobrze?
o b e j r zyj f i l m

* Film jest własnością PCC Prodex.
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SYNERGIA

JEST NASZĄ MOCNĄ STRONĄ

Działając w międzynarodowych strukturach Grupy PCC,
możemy tworzyć i rozwijać się w wielu kierunkach,
jednocześnie wyznaczając trendy w dziedzinie współczesnej chemii.

PCC PRODEX Sp. z o. o.

Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, Polska
E: prodex@pcc.eu
www.pcc-prodex.eu
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