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ARTYKU  PROMOCYJNY GRILTEX POLSKA

Folia wyt aczana to materia  wy-
konany z polietylenu wysokiej 
g sto ci (HDPE). Dzi ki swoim 

w a ciwo ciom mechanicznym i fizyko-
-mechanicznym oraz niskiej cenie jest od 
lat docenianym materia em izolacyjnym, 
ochronnym i drena owym, powszech-
nie stosowanym w budownictwie kuba-
turowym, drogowo-mostowym oraz hy-
drotechnicznym. Folia wyt aczana jest 
produktem wielofunkcyjnym, o bardzo 
du ej trwa o ci u ytkowej. Jest przyja-
zna dla rodowiska naturalnego, odporna 
na starzenie oraz nie ulega biodegradacji. 
W po czeniu z wysokiej jako ci geow ók-
nin  polipropylenow  stanowi efektywn
warstw  izolacyjno-drena ow . Pozosta e
cechy folii wyt aczanej to: 

wytrzyma o  na ciskanie i rozrywanie, 
zapobieganie uszkodzeniom wynikaj -

cym z ruchów terenu, zasypywaniu wyko-
pów lub osiadaniu budynków,

atwo  i szybko  monta u w zró nico-
wanych warunkach atmosferycznych,

niska cena po czona z wysok  skutecz-
no ci ,

odporno  na zwi zki chemiczne wyst -
puj ce w gruncie, 

zapewnienie optymalnej przestrzeni 
wentylacyjnej i drena owej,

zwi kszenie izolacyjno ci termicznej 
cian i fundamentów.

INNOWACYJNY SYSTEM 
CZENIA

Nowatorski system cze , opatentowa-
ny i wprowadzony na rynek przez Griltex 
Polska, w istotny sposób wp ywa na efek-
tywno  i funkcjonalno . Dzi ki tym w a-
ciwo ciom oszcz dzamy na zu yciu mate-

ria u (zmniejszamy szeroko  zak adu przy 
po czeniach poszczególnych pasów mate-
ria u) oraz na zu yciu mocowa  do pod o-
a (redukujemy ilo  mocowa  do funda-

mentu).
Nowy system czenia charakteryzuje si :

atwym i skutecznym monta em – za-
bezpiecza przed przesuwaniem si  po czo-
nych arkuszy folii,

liniowo ci – niweluje problem zwi za-
ny z zachowaniem wzd u nego czenia ar-
kuszy,

100% szczelno ci cze – odpowiednio 
wyprofilowany kana  umo liwia zgrzewa-
nie poszczególnych arkuszy folii wyt acza-
nych ze sob , jak równie  z arkuszami folii 
p askich, dzi ki czemu folie GXP skutecz-
nie sprawdzaj  si  jako materia  uszczelnia-
j cy w zbiornikach wodnych i innych budo-
wach hydrotechnicznych.

ZASTOSOWANIE FOLII 
WYT ACZANYCH
Folie wyt aczane maj  szerokie zastosowa-
nie w budownictwie do izolacji przeciwwil-
gociowej i przeciwwodnej:

Fundamentów pionowych – ochrona izo-
lacji przed uszkodzeniem mechanicznym; 
warstwa przeciwwilgociowa cian funda-
mentów (GXP PLUS); ochrona izolacji przed 

uszkodzeniem mechanicznym; warstwa 
przeciwwilgociowa cian fundamentów 
z funkcj  drena u (GXP DREN).

Zbiorników wodnych – uszczelnienia 
zbiorników (GXP PLUS); struktura wyt o-
cze  zmniejsza po lizg warstwy zasypowej 
z gruntu lub przesuni cia p yt a urowych; 
ekonomiczna alternatywa dla membran p a-
skich i mat bentonitowych(które s u  tylko 
jako dodatek do membran izolacyjnych).

Rowów odwadniaj cych – zabezpiecze-
nie przed przedostawaniem si  do gruntu 
zanieczyszczonych cieczy zbieranych z kor-
pusu drogi (GXP PLUS), skutecznie stabi-
lizuje warstw  gruntu zasypowego, dzi ki 
wyt oczeniom zwi kszaj cym k t tarcia we-
wn trznego mi dzy gruntem a foli .

Parkingów, placów, dróg i dróg ser-
wisowych – zabezpieczanie izolacji prze-
ciwwodnej, równocze nie element odpro-
wadzaj cy wod  z konstrukcji podbudowy 
(GXP PLUS/GXP DREN).

Dachów zielonych – warstwa gromadz -
ca wod  z kontrolowanym przelewem (GXP 
20P); warstwa izolacyjno-drena owa (GXP 
DREN); warstwa filtracyjnej geow ókniny 
zabezpiecza przed zamulaniem i przenika-
niem drobnych cz stek gruntu do warstwy 
drena owej; membrany o grubo ci powy ej
0,6 mm stanowi  skuteczn  ochron  prze-
ciwkorzenn .

Przyczó ków mostowych i cian oporo-
wych – odwodnienie zasypek jako warstwa 
izolacyjno-drena owa (GXP DREN). 

W ostatnich latach na trwa e zago ci y
na naszym rynku tzw. folie kube kowe. 
Materia y te przeznaczone s  przede 
wszystkim do stosowania jako izolacja prze-
ciwwilgociowa i przeciwwodna fundamen-
tów, jednak z powodzeniem mog  by  tak e
wykorzystane w systemach tarasowych, 
dachach zielonych oraz budownictwie in-
ynieryjnym (zbiorniki, tunele, przepusty). 

Warunkiem ich poprawnego zastosowania 
jest jednak odpowiedni dobór typu mate-
ria u – w szczególno ci chodzi o grubo
w przekroju – oraz odpowiedni monta .

tel. 61 655 37 51
www.griltex.pl

FOLIE WYT ACZANE GXP
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