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PREZENTACJA FIRMOWA

Obecnie w budownictwie wa¿n¹ rolê odgry-

wa u¿ycie odpowiedniej izolacji w celu zabez-

pieczenia konstrukcji dachu, œcian czy funda-

mentów. Solidnoœæ, wysoka przepuszczalnoœæ

pary wodnej oraz wyj¹tkowa odpornoœæ na sta-

rzenie to atuty produktów FORST oferowa-

nych przez firmê Griltex Polska. Folie oraz

membrany FORST, zbudowane z polietylenu

lub polipropylenu, charakteryzuj¹ siê tak¿e

wysok¹ odpornoœci¹ na rozrywanie. S¹ to

folie, które nie tylko chroni¹ konstrukcjê

przed deszczem, œniegiem, wiatrem i ku-

rzem, ale równie¿ wspomagaj¹ w znacznym

stopniu wentylacjê dachów, która ma bezpo-

œredni wp³yw na ich energooszczêdnoœæ. Pa-

miêtaj¹c o tym, ¿e paroprzepuszczalnoœæ

membran roœnie z up³ywem czasu, zwróciæ

nale¿y tak¿e uwagê na ochronê materia³u

przed szkodliwym dzia³aniem promieniowa-

niem UV oraz na wymogi co do zapalnoœci

ognia. Wszystkie produkty FORST s¹ stabilizo-

wane na UV i posiadaj¹ najwy¿sze klasy od-

pornoœci ogniowej B1 i B2. 

Folie niskoparoprzepuszczalne to folie poli-

etylenowe, zbrojone warstw¹ polipropylenu

FORST ATX I oraz FORST ATX Classic I. Naj-

czêœciej wykorzystywane s¹ w poddaszach nie-

u¿ytkowych, nieocieplanych lub w budynkach

gospodarczych. Przy zachowaniu zaleceñ pro-

ducenta odnoœnie uk³adania na dachu powin-

ny wytrzymaæ tam minimum 25 lat. Z kolei,

wielowarstwowe membrany wysokoparoprze-

puszczalne FORST STX oraz FORST STX 

Master s¹ zdecydowanie bardziej odporne na

promieniowanie UV oraz inne czynniki atmos-

feryczne i z tego wzglêdu bardziej „¿ywotne” 

– do 50 lat. 

W gamie produktów Griltex Polska znajduj¹

siê równie¿ membrany wyt³aczane GXP-Plus

(szerokoœæ od 1m do 4m), które w po³¹czeniu

z geow³óknin¹ polipropylenow¹ TYPAR SF

tworz¹ warstwê izolacyjno-drena¿ow¹ (mem-

brany GXP DREN) i stosowane s¹ przy budo-

wie tarasów oraz dachów odwróconych (w tym

„zielonych”).

Oprócz tego w wachlarzu produktów s¹

tak¿e:

folie izolacyjne na ³awy fundamentowe

BOR (szerokoœæ 0,21 m, 0,25 m, 0,3 m,

0,365 m, 0,4 m, 0,5 m, 0,6 m, 1,0 m); 

folie izolacyjne i ochronne polietylenowe

(PE) o gruboœciach od 120 do 500 µm;

membrany wiatroizolacyjne TYVEK®

w rozmiarze 2,6 x 50 m;

geomembrany PCV o gruboœciach 0,5 do

3,6 mm;

geomembrany PEHD w gruboœciach od 1,0

do 5,0 mm.

geokompozyty drena¿owe B1000 i B200

oraz GXP Dren

geosiatki, geokraty

geow³ókniny separacyjno-filtracyjne

i stabilizacyjne TYPAR, NAPTEX

agrow³ókniny i biow³ókniny

Membrany dachowe
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GRILTEX POLSKA Sp. z o.o. istnieje na rynku polskim od 10 lat. Firma

specjalizuje siê w produkcji folii izolacyjnych dachowych, œciennych oraz

fundamentowych, a tak¿e w geosyntetykach. W ofercie Griltex Polska

znajduje siê szeroka gama folii – od pionowej i poziomej izolacji fundamen-

tów, folie posadzkowe, poprzez paro- i wiatroizolacjê œcian, po folie i mem-

brany dachowe wstêpnego krycia

Forst ATX I 0,15 62 1,5/50

Forst ATX Classic I 0,16 65 1,5/50

Forst STX 0,18 3,000 1,5/50 i 1,5/100

Forst STX Master 1,2

120

140

60

110 1,750 1,5/50

Forst BTX 0,7430 12 1,0/50

Paroizolacja PV 260 0,15130 0,347 2,60x50 i 3,0/50

Paroizolacja ALU 165 0,25165 0,1 1,5/50

WYMIARY ROLEK (m)
SZEROKOŒÆ / D³UGOŒÆ

PAROPRZEPUSZCZALNOŒÆ
(g/m2/24 h)

GRUBOŒÆ
(mm)

MASA 1 m2

(g)
NAZWA

HANDLOWA

Poni¿ej podstawowe parametry i wymiary folii dachowych oferowanych przez 

GRILTEX POLSKA:

FORST ATX I FORST STX FORST STX Master
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