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produktów



Foliarex Sp. z o.o. to 20-letnie doświad-
czenie w produkcji folii opakowanio-
wych, budowlanych i ogrodniczych.
Elastycznie reagując  na zmieniające się 
potrzeby rynku, wciąż poszerzamy asor-
tyment, oferując je klientom z nowych 
branż. Niezmienna pozostaje ich JAKOŚĆ, 
potwierdzona certyfikatami ISO.

Firma, założona w 1990 roku w Pozna-
niu, przez pierwsze lata swej działalno-
ści specjalizowała się w produkcji folii 
opakowaniowych. 
O jej dynamicznym rozwoju świadczyć 
może oferowany Państwu obecnie szero-
ki asortyment folii budowlanych, dla rol-
nictwa i ogrodnictwa, opakowaniowych, 
tworzyw sztucznych i regranulatów. 
Cieszą się one od lat niesłabnącą po-
pularnością, dzięki najwyższej jakości 
i konkurencyjnym cenom.
Trzy zakłady produkcyjne Foliarex zlo-
kalizowane w Drożdżycach, Stęszewie 
i Słubicach posiadają łączne moce pro-
dukcyjne rzędu dziesiątków tysięcy ton 
przetworzonego polietylenu rocznie. 
Dzisiejszą pozycję lidera firma zawdzię-
cza swej innowacyjności i elastyczności, 
szybkości reagowania na sygnały z ryn-
ku oraz zaangażowaniu pracowników, 
którzy każdego dnia udoskonalają ja-
kość  naszych produktów, by spełniały 
Państwa  oczekiwania.

FIRMA
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Nasze
produkty

Grupa
FOLIAREX

Propozycja firmy Foliarex dla branży budowla-
nej to kompletna oferta produktów najwyższej 
jakości. Wśród nich znajdziecie Państwo folie 
izolacyjne, paroizolacyjne oraz doskonałe mem-
brany dachowe wysokoparoprzepuszczalne. 
Jesteśmy dumni z naszych innowacyjnych roz-
wiązań. Każdego dnia udoskonalamy nasze 
produkty, by były jeszcze bardziej praktyczne 
w codziennym stosowaniu, np. folia  
STROTEX TAPE wyposażona w taśmę samo-
przylepną dla łatwiejszej aplikacji membrany. 
Dokładamy wszelkich starań, by zarówno na-
sze sprawdzone produkty, jak i wprowadza-
ne nowości (m.in. STROTEX MEDIUM, ALME, 
PERFOMANCE, Budfol Antydrop) były coraz 
bardziej dopasowane do Państwa potrzeb.
W drugiej połowie 2010 roku, dzięki urucho-
mieniu kolejnej, nowoczesnej linii do produk-
cji membran dachowych, znacznie zwiększy-
my nasz potencjał i zaproponujemy Państwu 
nowe produkty.
Jako jedyni w Polsce propagujemy ideę 
ZERO TOLERANCJI, dlatego w naszym asor-
tymencie znajdziecie Państwo folie izolacyj-
ne oraz paroizolacyjne o podwyższonych 
parametrach. 
Oferta Foliarex to także doceniane od 
wielu lat geomembrany i geotkaniny – 
produkty o szerokim zastosowaniu, 
m.in. w budownictwie drogowym, 
kolejowym i inwestycjach komu-
nalnych.

Foliarex to nie tylko folie budowlane. 
Siłą Grupy Foliarex – którą tworzą Foliarex 
Słubice, Foliarex Stęszew oraz Wigolen 
– jest wszechstronność i szerokość 
asortymentu. Dzięki rozbudowanej 
strukturze i specjalizacji poszczególnych 
zakładów, oferujemy Państwu również 
atrakcyjne jakościowo i cenowo 
folie ogrodnicze, do oczek wodnych, 
kiszonkarskie, agrotkaniny i agrowłókniny. 
Foliarex jest również jednym z największych 
polskich producentów folii opakowanio-
wych, folii z nadrukiem oraz folii termokurc-
zliwych.
Naszą najnowszą inwestycją - a zarazem 
tegorocznym hitem - są folie ochronne 
zabezpieczające produkty przed usz-
kodzeniem w czasie transportu lub 
montażu, niepozostawiające śladów 
po kleju. 
Ten innowacyjny w skali europejskiej 
produkt może być stosowany w prawie 
każdej gałęzi przemysłu - od ochrony blach 
dachowych i elewacyjnych, przez ochronę 
profili okiennych PVC, aż po karoserie samo-
chodowe i sprzęt AGD.



Cechy charakterystyczne naszych produktów:

Dokłądne 
oznaczenie fo-
lii na całej dłu-
gości ułątwia 
identyfikację 
produktu.

Wysoko rozwinięta 
technologia procesu 
produkcyjnego i kon-
trola jakości gwaran-
tuje jednolitą struk-
turę i parametry folii 
na całej powierzchni.

Innowacyjne 
rozwiązania 
(np. taśma 
samoprzylepna)
znacznie 
ułatwiają pracę 
z naszymi 
produktami.

Wskazanie wielkości zakładu 
ułatwia i przyspiesza montaż

Wszystkie 
nasze folie 
charakteryzują się 
wysoką elastycznością, co 
podnosi trwałość produktu 
i ułatwia jej montaż.
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Strotex 
Performance

Strotex Toples

Strotex V

Strotex  SL PP

Strotex 110 / 140

Strotex Basic

Strotex SupremeStrotex M
edium



    

STROTEX

PARAMETR jEDNOSTKA TOPLES BASIC TAPE V MEDIUM SUPREME PERFORMANCE 110 140 SL PP

Ciężar powierzchniowy g/m2 95 115 120 135 150 170 220 110 140 100

Przepuszczalność pary wodnej  ≥ g/m2/24 h ≥1700 ≥40 ≥40 ≥30

Wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż N/5 cm ≥170 ≥200 ≥200 ≥215 ≥220 ≥240 ≥250 ≥300 ≥300
≥750

Wytrzymałość na rozerwanie w poprzek N/5 cm ≥60 ≥70 ≥70 ≥105 ≥125 ≥135 ≥140 ≥250 ≥250

Odporność na czynniki atmosferyczne miesiąc 1

Klasyfikacja ogniowa E

Zakres temperatur stosowania °C od -30°C do +120°C od -40°C do +80°C

Standardowa szerokość rolki m 1,5

Standardowa długość rolki m 50

Struktura warstwa 3 2

Wartość Sd m 0,02 ≥1

Inne właściwości - możliwość stosowania na dachach o pełnym deskowaniu -
Szczegółowe parametry przedstawione są na deklaracjach zgodności produktów.

STROTEX 
TOplES / baSic / TapE
V / mEdium / SupREmE
pERfORmancE

ZaSTOSOWaniE:
-	 STROTEX	jest	otwartą	dyfuzyjnie	membra-
ną	zaprojektowaną	jako	warstwa	wstępne-
go	krycia	pod	zewnętrzne	pokrycie	dachu.

-	 STROTEX	jest	również	doskonałym	mate-
riałem	wiatroizolacyjnym	przeznaczonym	
do	ścian	budynków	w	konstrukcjach	szkie-
letowych.

-	 Dzięki	współczynnikowi	Sd	0,02	m	znajduje	
zastosowanie	w	dachach	z	izolacją	termicz-
ną	do	pełnej	wysokości	krokwi,	w	których	
układana	jest	bezpośrednio	na	izolacji.

ZalETY:
-	 wysoka	przepuszczalność	pary	wodnej	
(≥1700	g/m2/24	h),	dzięki	której	membrana	
przejmuje	odprowadzaną	wilgoć	i	kieruje	ją	
przez	szczelinę	wentylacyjną	na	zewnątrz,	

-	 całkowicie	wodoszczelna,	chroni	izola-
cję	termiczną	od	zewnątrz	przed	opadami	
deszczu	czy	śniegu,

-	 umożliwia	montaż	izolacji	termicznej	do	
pełnej	wysokości	krokwi,

-	 materiał	wiatroizolacyjny,
-	 posiada	stabilizatory	UV	oraz	IR	spowalnia-
jące	proces	starzenia	wywoływany	oddziały-
waniem	czynników	atmosferycznych,

-	 wyposażona	w	specjalną	antyodblaskową	
powłokę	przeciwdziałającą	powstawaniu	
zjawisk	odbić	świetlnych,

-	 membrana	typu	tape	zaopatrzona	jest	fa-
brycznie	w	pas	kleju	umożliwiający	szyb-
kie	i	sprawne	łączenie	zakładek	podczas	
instalacji	na	dachu.

STROTEX SL PP
ZASTOSOWANIE:
- Zbrojone folie dachowe STROTEX SL PP 

chronią warstwę izolacji cieplnej oraz 
konstrukcję dachu przed podwiewaniem 
śniegu, deszczu, przed wiatrem, kurzem, 
a także przed powstającymi pod pokry-
ciem skroplinami.

- STROTEX ma za zadanie odprowadzać 
parę wodną znajdującą się w izolacji stro-
pów budynku.

Stosowanie folii STROTEX SL PP powinno 
być zgodne z projektem technicznym obiek-
tu uwzględniającym właściwości techniczne 
folii z obowiązującymi przepisami prawnymi 
oraz regułami sztuki budowlanej.

ZALETY:
- paroprzepuszczalne,
-  wodoszczelne,
- wzmocnienie zbrojeniem tkaniną polipro-

pylenową,
- elastyczne i łatwe w montażu,
-  odporne na działanie promieniowania UV.

STROTEX 110 
STROTEX 140
ZaSTOSOwaniE:
- Zbrojone paroprzepuszczalne folie da-

chowe STROTEX chronią warstwę izola-
cji cieplnej oraz konstrukcję dachu przed 
podwiewaniem śniegu, deszczu, przed 
wiatrem, kurzem, a także przed powstają-
cymi pod pokryciem skroplinami.

- STROTEX ma za zadanie odprowadzać 
parę wodną znajdującą się w izolacji stro-
pów budynku.

Stosowanie zbrojonych folii STROTEX po-
winno być zgodne z projektem technicznym 
obiektu uwzględniającym właściwości tech-
niczne folii z obowiązującymi przepisami 
prawnymi oraz regułami sztuki budowlanej.

ZaLETY:
- paroprzepuszczalne,
-  wodoszczelne,
-  wzmocnienie zbrojeniem siatką polipro-

pylenową,
- elastyczne i łatwe w montażu,
-  odporne na działanie promieniowania UV.
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STROTEX AL
TAPE
ZASTOSOWANIE:
- Wielowarstwowe folie metalizowane odbi-

jają promieniowanie cieplne i dzięki temu 
dodatkowo zapobiegają stratom ciepła.

- Mogą być stosowane we wszystkich da-
chach wentylowanych i niewentylowanych.

- Stanowią barierę izolacyjną dla pary wod-
nej oraz dla wiatru.

- Przeznaczone do pomieszczeń mieszkal-
nych na poddaszach.

ZALETY:
- szczelne dla pary wodnej,
- zapobiegają stratom ciepła przez odbija-

nie promieniowania cieplnego,
- stanowią dodatkową wiatro- i paroizolację,
- uniemożliwiają zawilgocenie izolacji ciepl-

nej dachu,
- dzięki zbrojeniu odporne na rozrywanie,
- elastyczne i łatwe w montażu,
- folia typu tape zaopatrzona jest fabrycz-

nie w pas kleju umożliwiający szybkie 
i sprawne łączenie zakładek podczas in-
stalacji na dachu.

Zastosowane w połączeniu z pośrednimi 
powłokami dachowymi pozwalają zapew-
nić odpowiednie warunki klimatyczne w po-
mieszczeniach mieszkalnych poddasza.

BUDFOL PI
EKOFOL PI
ZASTOSOWANIE:
Folie BUDFOL PI/EKOFOL PI to doskonałe 
materiały do wykonania izolacji paroszczel-
nej w szkieletowej konstrukcji ścian, dachów 
i stropów. Dzięki wielowarstwowej struktu-
rze charakteryzują się zwiększoną wytrzy-
małością mechaniczną przy zmniejszonej 
grubości. 
Folia BUDFOL PI/EKOFOL PI  jest jedynym 
aprobowanym produktem tego typu 
na rynku.

ZALETY:
- wraz z folią dachową STROTEX i wełną mi-

neralną tworzy szczelny system dachowy,
- wraz z polietylenową matą podłogową 

tworzy szczelny system podłogowy.

BUDFOL 
ANTYDROP
STROTEX ALME
ZASTOSOWANIE:
Folia BUDFOL ANTYDROP oraz STROTEX ALME 
są  foliami paroizolacyjnymi nowej generacji, 
produkowanymi na bazie włókniny polipropy-
lenowej. Wyroby przeznaczone są  do wykony-
wania izolacji paroszczelnej poddaszy. 
Gwarantując wymianę pary wodnej, pro-
dukt zapobiega gromadzeniu się i skraplaniu 
wilgoci w konstrukcji dachu (pomiędzy izola-
cją termiczną a płytą kartonowo-gipsową).
Dodatkowo STROTEX ALME  zaopatrzony 
jest w warstwę odblaskową odbijającą pro-
mieniowanie cieplne, co dodatkowo zapo-
biega stratom ciepła.

ZALETY:
- paroizolacyjność,
- ochrona przed ewentualnym skraplaniem 

się wilgoci zgromadzonej w konstrukcji 
poddasza/dachu,

- zapobiega powstawaniu i rozwojowi grzy-
bów i pleśni,

- wraz z wysokoparoprzepuszczalną mem-
braną dachową Strotex 1300V tworzy ak-
tywny system dachowy, gwarantujący 
trwałość budynku,

- trudnozapalność,
- łatwość montażu – poręczny format i cię-

żar rolki oraz nadruki na folii ułatwiają 
tworzenie odpowiedniego zakładu.

STROTEX BUDFOL EKOFOL FOLIAREX

PARAMETR jEDNOSTKA AL 90 AL 150 AL TAPE ALME SL PI 110 PI 140 PI ANTYDROP PI PI PI

Ciężar powierzchniowy g/m2 90 150 150 150 100 110 140 100 -

Grubość mm - 0,15; 0,20

Wartość Sd m ≥150 ≥ 8 ≥150 ≥150 ≥150

Wytrzym. na rozerwanie wzdłuż N/mm ≥300 ≥220 ≥750 ≥190 ≥125 ≥80 ≥115

Wytrzym. na rozerwanie w poprzek N/mm ≥210 ≥135 ≥750 ≥120 ≥95 ≥70 ≥80

Odporność na czynniki atmosferyczne miesiąc 1

Klasyfikacja ogniowa E

Zakres temperatur stosowania - od °C od -40°C do +80°C

Standardowa szerokość rolki m 1,5 2; 2,7; 3 2; 3 2; 3

Standardowa długość rolki m 50

Szczegółowe parametry przedstawione są na deklaracjach zgodności produktów.
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Foliarex PI
Budfol PI

Ekofol PI
Strotex AL
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Izoplast

Foliarex IZ

Ekofol IZ



IZOPLAST
IZOLAcjA fundAmenTów

ZASTOSOwAnIe:
- wykonywanie izolacji wodoochronnej bu-

dynków zarówno podpiwniczonych, jak 
i niepodpiwniczonych (z podłogą na po-
ziomie terenu),

-  zabezpieczenie fundamentów i ścian budyn-
ków przed wilgocią kapilarną,

-  jako warstwa zastępująca chudy beton.
Stosowanie folii IZOPLAST powinno być 
zgodne z projektem technicznym obiektu, 
opracowanym według obowiązujących prze-
pisów budowlanych, uwzględniającym wła-
ściwości techniczne folii.

ZALeTY:
Wykonany ze specjalnego połączenia poli-
etylenów IZOPLAST charakteryzuje się licz-
nymi zaletami w porównaniu z tradycyjnymi 
izolatorami w postaci papy i lepiku:
-  jest odporny na działanie wilgoci, dzięki 

czemu mur od podstaw jest pewnie chro-
niony przed wilgocią kapilarną pochodzą-
cą z gruntu,

-  nie ulega procesowi rozkładu – jest trwale 
odporny na gnicie,

-  jest odporny na łamanie, zrywanie, dziu-
rawienie oraz ścieranie,

-  dzięki wysokiej elastyczności może być 
z powodzeniem układany w narożach,

-  dzięki wyprofilowanym powierzchniom 
zapewnia stabilne i trwałe połączenie 
z zaprawą,

-  duży wybór szerokości oraz lekkość rolki 
decydują o prostocie i racjonalności zasto-
sowania do ochrony murów fundamento-
wych i ścian budynków.

FOLIAREX IZ
ZASTOSOWANIE:
Folia BUDFOL przeznaczona jest do wyko-
nania: 
-	 warstwy	przeciwwilgociowej	pod	podłogi,	
posadzki,	wylewki	itp.,

-	 warstwy	poślizgowej	na	nawierzchni	tara-
sów,

-	 warstwy	ochronnej	zabezpieczającej	
przed zawilgoceniem izolacji termicznej 
i	akustycznej,

-	 prowizorycznych	zabezpieczeń	połaci	da-
chowych,

-	 osłon	elewacyjnych	oraz	stolarki	okiennej	
w	czasie	robót	wykończeniowych,

-	 czasowych	przenośnych	osłon	stanowisk	
pracy,	materiałów	budowlanych	itp.

Zastosowanie	produktu	powinno	być	zgod-
ne	z	projektem	technicznym	obiektu,	opra-
cowanym	według	obowiązujących	przepi-
sów	budowlanych,	uwzględniającym	właści-
wości	techniczne	folii.

ZALETY:
-	 szczelna	dla	pary	wodnej,
-	 stanowi	warstwę	hydroizolacyjną	chronią-
cą	przed	zawilgoceniem	budynku	(funda-
mentów,	ścian	itp.),	

-	 elastyczna	i	łatwa	w	montażu,	
-	 wytrzymała	na	rozrywanie,	
-	 chroni	przed	oddziaływaniem	czynników	
atmosferycznych	i	zanieczyszczeń	(opa-
dów	deszczu,	śniegu,	kurzu	itp.).

EKOFOL IZ
ZASTOSOWANIE:
Folia EKOFOL IZ przeznaczona jest do wyko-
nania:
-	 warstwy	przeciwwilgociowej	pod	podłogi,	
posadzki,	wylewki	itp.,

-	 warstwy	poślizgowej	na	nawierzchni	tarasów,
-	 warstwy	ochronnej	zabezpieczającej	

przed zawilgoceniem izolacji termicznej 
i	akustycznej,

-	 prowizorycznych	zabezpieczeń	połaci	da-
chowych,

-	 osłon	elewacyjnych	oraz	stolarki	okiennej	
w	czasie	robót	wykończeniowych,

-	 czasowych	przenośnych	osłon	stanowisk	
pracy,	materiałów	budowlanych	itp.

Zastosowanie	produktu	powinno	być	zgod-
ne	z	projektem	technicznym	obiektu,	opra-
cowanym	według	obowiązujących	przepi-
sów	budowlanych,	uwzględniającym	właści-
wości	techniczne	folii.

ZALETY:
-	 szczelna	dla	pary	wodnej,
-	 stanowi	warstwę	hydroizolacyjną	chronią-
cą	przed	zawilgoceniem	budynku	(funda-
mentów,	ścian	itp.),

-	 elastyczna	i	łatwa	w	montażu,
-	 wytrzymała	na	rozrywanie,
-	 chroni	przed	oddziaływaniem	czynników	
atmosferycznych	i	zanieczyszczeń	(opa-
dów	deszczu,	śniegu,	kurzu	itp.).

FOLIAREX EKOFOL
IZOPLAST

PARAMETR jEDNOSTKA IZ IZ

Grubość mm 0,15; 0,20; 0,30; 0,50 0,40

Wodochłonność odporny przy 2 kPa ≤ 1,0%

Powierzchnia gładka gładka obustronnie kratkowana, szorstka

Wytrzymałość  na rozerwanie wzdłuż N/5 cm ≥80 ≥60 ≥150

Wytrzymałość na rozerwanie w poprzek N/5 cm ≥60 ≥50 ≥120

Trwałość odporna na działanie promieniowania UV

Zakres temperatur stosowania °C od -40°C do +80°C

Standardowa szerokość rolki m 4, 5, 6, 8, 12 0,25; 0,365; 0,4; 0,5; 0,6

Standardowa długość rolki m 20, 25, 33 50

Szczegółowe parametry przedstawione są na deklaracjach zgodności produktów.
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Folia
ochronna
Folie ochronne, dzięki zastosowaniu najwyż-
szej jakości półproduktów, stanowią ideal-
ny materiał do ochrony powierzchni przed 
uszkodzeniami powodowanymi przez bród 
oraz powstającymi podczas:
- transportu,
- montażu,
- obróbki mechanicznej,
- magazynowania.

Dzięki swojej uniwersalności mogą być sto-
sowane wszędzie tam, gdzie wymagana jest 
ochrona powierzchni. Wszechstronność folii 
daje możliwość zastosowania jej do różnych 
celów według potrzeb klienta.

Stosowanie folii ochronnych powinno być 
zgodne z warunkami technicznymi dołączo-
nymi do produktu.

ZASTOSOWANIE:
- do powierzchni metalowych 

i powlekanych,
- do profili okiennych (PVC, Al)
- do parapetów okiennych,
- do mebli,
- do AGD,
- do wykładzin dywanowych,
- do armatury łazienkowej.

ZALETY:
- odporna na rozdarcie,
- wytrzymała,
- łatwa w montażu,
- elastyczna,
- wszechstronna,
- odporna na działanie UV,
- łatwa w usuwaniu,
- odporna na działanie warun-

ków atmosferycznych,
- nie zostawia śladów na po-

wierzchniach,
- przyjazna dla środowiska.
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PARAMETR jEDNOSTKA FOLIA OCHRONNA

Grubość µm 18-300

Rodzaj folii Polietylen

Wytrzymałość na warunki atmosferyczne miesiące 3

Klej Akrylowy (nie zostawia śladów)

Standardowa szerokość rolki mm 50-1250

Standardowa długość rolki m 100-1500

Temperatura stosowania °C od -20 do +80

Temperatura aplikowania °C od +10 do +40
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WIGOFOL
WIATROIZOLACjA

ZASTOSOWANIE:
Folia wiatroizolacyjna przeznaczona jest do stosowania 
głównie w ścianach zewnętrznych budynków o konstruk-
cji lekkiej szkieletowej lub stalowej. Produkt może być 
stosowany także pod siding oraz w ramach systemów ele-
wacji wentylowanych.
Wiatroizolacja WIGOFOL 100, 150 osłania ściany budyn-
ku przed wiatrem oraz wszelkiego rodzaju zawilgoceniem 
pochodzącym z zewnątrz.

ZALETY:
- chroni izolację termiczną ścian od zewnątrz przed opa-

dami atmosferycznymi oraz niekontrolowanymi prze-
pływami powietrza, zmniejszając wydatnie straty ener-
gii cieplnej budynku,

- Sd ≥0,02 m gwarantuje odpowiednią wentylację ścian 
budynku, chroniąc przed zawilgoceniem i związanym 
z nim powstawaniem grzybów i pleśni,

- chroni izolację termiczną przed wyrywaniem włókien 
i zakurzeniem,

- zapobiega wychładzaniu budynku, utrzymując jego wy-
sokie parametry cieplne,

- jest trudno zapalna,
- jest stabilizowana na UV, dzięki czemu może być wysta-

wiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych 
do jednego miesiąca,

- łatwa w montażu – folia wyposażona jest w stosowny 
nadruk ułatwiający tworzenie odpowiedniego zakładu.

UWAGI:
Produkt nie jest w pełni wodoodporny, dlatego nie zaleca 
się stosowania go na dachu jako folii wstępnego krycia.

PARAMETR jEDNOSTKA WIGOFOL

Ciężar powierzchniowy g/m2 100

Przepuszczalność pary wodnej ≥g/m2/24 h ≥2200

Wartość Sd m ≥0,02

Wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż N/5 cm 205

Wytrzymałość na rozerwanie w poprzek N/5 cm 125

Zakres temperatur stosowania °C od -40 do +120

Standardowa szerokość rolki m 1,50

Standardowa długość rolki m 50
Szczegółowe parametry przedstawione są na deklaracjach zgodności produktów.
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SIATKA 
DO OSŁONY

RUSZTOWAŃ

SIATKA 
DO ZBROjENIA

60202PARAMETR jEDNOSTKA

Ciężar powierzchniowy g/m2 100 ±10 48 ±4

Odporność na promie-
niowanie UV lata 1,5 1,5

Wytrzymałość  
na rozerwanie wzdłuż daN/5 cm 75 25

Wytrzymałość  
na rozerwanie w poprzek daN/5 cm 50 30

Rozmiar oczka mm 5,0 x 4,5 5,0 x 3,1

Splot gazejski gazejski
Szczegółowe parametry przedstawione są na deklaracjach zgodności produktów.

SIATKA DO OSŁONY 
RUSZTOWAŃ
- zabezpieczenie i usprawnienie prac remontowo-bu-

dowlanych prowadzonych na wysokości – jako osłony 
rusztowań,

- ochrona osób postronnych przed uderzeniem drob-
nymi przedmiotami, jak: kawałki gruzu, tynku czy 
zrzucone przez nieuwagę narzędzia,

- niskie koszty wykonania osłony,
- wysoka przepustowość przepływu powietrza – elimi-

nacja niebezpieczeństwa zerwania ich i przewrócenia 
rusztowania,  np. w czasie silnego wiatru,

- polepszenie efektu wizualnego w postaci elementów 
izolacji optycznej (plandeki, namioty, bariery).

SIATKA 
DO ZBROjENIA 
60202
Tkanina polipropylenowa o splocie gazejskim przezna-
czona jest do stosowania jako wkładka zbrojąca do wy-
konania bezspoinowych powłok hydroizolacyjnych z za-
stosowaniem mas asfaltowo-kauczukowych i syntetycz-
nych (na zimno). Może być stosowana samodzielnie lub 
w układzie z włókniną polipropylenową.
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GEOSTAR GEOmEmbRAnA
ZASTOSOWAnIE:
-	 uszczelnianie	składowisk	odpadów	komunalnych,	
-	 wykonywanie	uszczelnień	w	obrębie	obiektów	magazynowania	
i	dystrybucji	paliw	płynnych	(przy	założeniu	okresowego	działania	
tych	czynników),

-	 uszczelnianie	budowli	inżynierskich,	w	tym	hydrotechnicznych,
-	 wykonywanie	uszczelnień	zbiorników	na	gnojownicę.

Właściwości Jednostki
GEOSTAR

1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm

Grubość [mm] 1,0 1,5 2,0

Szerokość pasma [mm] 5000 5000 5000

Ciężar powierzchniowy [kg/m3] 950 1420 1890

Gęstość [g/m3] ≥ 0,94 ≥ 0,94 ≥ 0,94

Naprężenie przy granicy plastyczności 
– wzdłuż i w poprzek [MPa] ≥ 15 ≥ 15 ≥ 15

Wydłużenie względne przy granicy plastyczności  
– wzdłuż i w poprzek [%] ≥ 9 ≥ 12 ≥ 12

 Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu 
– wzdłuż i w poprzek [MPa] ≥ 27 ≥ 27 ≥ 27

 Wydłużenie względne przy zerwaniu 
– wzdłuż i w poprzek [%] ≥ 700 ≥ 700 ≥ 700

 Przesiąkliwość wody (72 h; 0,4 MPa) brak przesiąkania

 Giętkość przy przeginaniu na wałku o średnicy 5 mm w temp. -20°C brak pękania i pojawiania się rys

 Stabilizacja wymiarów liniowych dla próbek małowymiarowych (80°C, 6h),  
– wzdłuż i w poprzek [%] ≥ 1,0 ≥ 1,0 ≥ 1,0

Wodochłonność [%] ≥ 1,0 ≥ 1,0 ≥ 1,0

Starzenie atmosferyczne - przyspieszone metodą ksenonową (1100 MJ/m²)

wygląd zewnętrzny może wystąpić nieznaczna zmiana barwy

zmiana maksymalnego naprężenia przy rozciąganiu (wzdłuż) [%] ≥ 15 ≥ 15 ≥ 15

zmiana wydłużenia względnego przy zerwaniu (wzdłuż) [%] ≥ 15 ≥ 15 ≥ 15

Działanie kąpieli testowych o pH 9,0 i pH 4,5

wygląd zewnętrzny - może wystąpić nieznaczna 
zmiana barwy

nasiąkliwość [%] - ≥ 5,0 ≥ 5,0

zmiana wymiarów liniowych – wzdłuż i w poprzek - ≥ 2,0 ≥ 2,0

zmiana maksymalnego naprężenia przy rozciąganiu (wzdłuż) [%] - ≥1,5 ≥1,5

zmiana wydłużenia względnego przy zerwaniu (wzdłuż) [%] - ≥ 15 ≥ 15

Działanie etyliny i oleju napędowego 

wygląd zewnętrzny - może wystąpić nieznaczna 
zmiana barwy

nasiąkliwość [%] - ≥ 10,0 ≥ 10,0

zmiana wymiarów liniowych – wzdłuż i w poprzek - ≥ 5,0 ≥ 5,0

zmiana maksymalnego naprężenia przy rozciąganiu (wzdłuż) [%] - ≥ 15 ≥ 15

zmiana wydłużenia względnego przy zerwaniu (wzdłuż) [%] - ≥ 15 ≥ 15

maksymalna siła przy przebiciu [N] ≥ 2500 ≥ 3500 ≥ 4500

Szczegółowe parametry przedstawione są na deklaracjach zgodności produktów.
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WIGEOL – GEOTKANINA
ZASTOSOWANIE:
Zakres stosowania Geotkaniny WIGEOL:
przy budowie dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem oraz dróg kolejowych, przy robotach ziemnych, funda-
mentowaniu i konstrukcjach oporowych, w systemach drenażowych, do ochrony i umocnień brzegów, do zabezpie-
czeń przeciwerozyjnych w celu zmniejszenia zakresu migracji materiału.
Wyrób może spełniać funkcje: F; R; F+R; F+S; R+S; F+R+S; D.

PARAMETRY jednostki 90 100 120 135 165 185 200 230

Masa powierzchniowa g/m2 90 100 120 135 165 185 200 230

Wytrzymałość na rozciąganie
wzdłuż pasma

kN/m
≥21 ≥24 ≥25 ≥28 ≥32 ≥35 ≥40 ≥45

w poprzek pasma ≥15 ≥18 ≥20 ≥26 ≥30 ≥35 ≥40 ≥45

Wydłużenie przy rozerwaniu
wzdłuż pasma

%
18 ±4 18 ±4 18 ±4 18 ±3 18 ±3 21 ±4 22 ±5 21 ±4

w poprzek pasma 13 ±3 13 ±3 12 ±3 14 ±3 14 ±3 13 ±3 12 ±3 13 ±3
Siła przebicia (metoda CBR) kN 2,5 3,0 3,1 4,0 4,3 4,9 4,9 5,5
Charakterystyczny wymiar porów O90 mm 190 190 190 170 190 280 220 230
Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym  
do powierzchni geotkaniny bez obciązenia VIH50

m/s 0,0110 0,0089 0,0073 0,010 0,023 0,0190 0,0084 0,0190

Standardowa szerokość m 5,00 do 4,45 do 4,45 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Tolerancja masy powierzchniowej ±10%,
tolerancja szerokości ± 1,5%.

Dokument dopuszczający: Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 1488-CPD-0028. Certyfikat potwierdza, spełnienie wszystkich wy-
maganych Norm zharmonizowanych PN-EN 13249:2002/A1:2006; PN-EN 13250:2002/A1:2006; PN-EN 13251:2002/A1:2006; PN-EN 
13252:2002/A1:2006; PN-EN13253:2002/A1:2006.

Wigeol



Foliarex Sp. z o.o. 
ul. Bukowska 5
62-060 Stęszew 
tel. +48 61 813 40 49
faks +48 61 813 40 50
biuro@foliarex.com.pl
www.foliarex.com.pl

Foliarex Sp. z o.o. w Słubicach
os. Przemysłowe 22
69-100 Słubice
tel. +48 95 758 84 68
faks +48 95 758 05 49
slubice@foliarex.com.pl
www.foliarex.com.pl

Wigolen SA 
ul. Przejazdowa 2
42-280 Częstochowa
tel. +48 34 37 30 300
faks +48 34 37 30 301
sekretariat@wigolen.com.pl

www.wigolen.com.pl


