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Griltex Polska Sp. z o.o. istnieje na polskim 

rynku od 12 lat. Dzia alno  firmy koncen-

truje si  na produkcji, dystrybucji i sprze-

da y wysokiej jako ci  materia ów bu-

dowlanych z tworzyw sztucznych oraz 

wykonywaniu uszczelnie  i izolacji budow-

li in ynierskich z wykorzystaniem geosynte-

tyków. W wachlarzu produktów oferowanych 

przez Griltex Polska znajduje si  m.in.  szero-

ka gama folii – od pionowej i poziomej izola-

cji fundamentów, poprzez folie posadzkowe,  

paro- i wiatroizolacj cian, po folie i mem-

brany dachowe wst pnego krycia.  

Folie p askie BOR do izolacji 
fundamentów poziomych 
Izolacje fundamentów poziomych coraz rza-

dziej wykonuje si  metod  tradycyjn  czy-

li za pomoc  papy. W izolacjach tych popu-

larne jest stosowanie folii BOR wykonanej 

z technicznego polietylenu, która zabezpie-

cza ciany no ne przed kapilarnym podci -

ganiem wody. Jest to folia czarna nie ule-

gaj ca degradacji, która dzi ki specjalnej 

strukturze (wygl d wafla) wzmacnia przy-

leganie do awy fundamentowej bez ko-

nieczno ci zastosowania innych rodków 

i minimalizuje ryzyko rozdarcia. BOR dzi -

ki wysokim parametrom izolacyjnym mo e

by  uk adany na fundamenty jednowar-

stwowo. Folie dost pne s  w kilku rozmia-

rach: 0,21; 0,25; 0,30; 0,365; 0,40; 0,50; 0,60; 

1,0 m ´ 50 mb. Du y wybór szeroko ci po-

zwala dobra  materia  bez konieczno ci ci -

cia b d czenia.

Firma GRILTEX Polska Sp. z o.o. ma 

w swojej ofercie równie   grubsz  wersj  foli 

BOR wykonan  z PVC 1,0 mm, która wy-

st puje w rozmiarach: 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 

0,60; 1,0m ´ 30 mb.  W sprzeda y dost pna 

jest tak e uszczelka butylowa dla zapewnie-

nia szczelno ci na po czeniach poszczegól-

nych arkuszy folii BOR.

Folie wyt aczane do izolacji 
fundamentów pionowych
GXP Plus oraz geokompozyt 
GXP Dren
Folie GXP Plus wykonane z polietylenu 

wysokiej g sto ci (PEHD) s  bardzo trwa-

e i odporne na uszkodzenia mechaniczne. 

Najcz ciej stosowane s  jako izolacja piono-

wa murów. Poniewa  mi dzy wyt oczenia-

mi zachowana jest warstwa powietrza, fo-

lie te zapewniaj  dobr  wentylacj  i chroni

mury, ciany i piwnice przed przenikaniem 

wody. Geokompozyt GXP Dren dzi ki do-

datkowemu zastosowaniu geow ókniny fil-

tracyjnej pozwala zabezpieczy  mury przed 

wilgoci  przy jednoczesnym odprowadzeniu 

wody do systemu drena owego. Folie wyt a-

czane mo na równie  stosowa  jako zabez-

pieczenie ju  istniej cych murów, na któ-

rych nie u yto izolacji. Wykorzystuje si  je 

tak e jako izolacj  na posadzkach, balko-

nach, tarasach, autostradach, rowach od-

wadniaj cych itp.

Standardowym produktem jest folia wy-

t aczana GXP Plus o wysoko ci wyt o-

cze  8 mm, wytrzyma o ci na ciskanie do 

250 kN/m2. Rozmiary rolek: 1,0;  1,5;  2,0;  2,5; 

4,0 m ´ 20 mb. W ofercie dost pne s  rów-

nie  wersje o wysoko ci wyt ocze  10 mm 

i 20 mm.  Firma GRILTEX Polska Sp. z o.o. 

posiada w sprzeda y tak e akcesoria do mon-

ta u folii wyt aczanych: listwy monta owe, 

gwo dzie i podk adki uszczelniaj ce oraz ta-

m  butylow  do czenia arkuszy folii.
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