
Firestone Giscolene™ L
Membrana izolacyjna EPDM
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Przygotowana na miarę
Rozmiar membrany można dostosować do wymagań 
konkretnego projektu, co gwarantuje:
•   szybką i łatwą instalację,
•   ograniczenie odpadów,
•   większą neizależność instalacji od warunków pogodowych.

Szybka i łatwa instalacja
Indywidualne rozmiary arkuszy EPDM Giscolene™ L są bardzo 
łatwe w instalacji - nie ma potrzeby wykonywania połączeń 
na miejscu. Specjalistyczne narzędzia i maszyny są zbędne,  
a bardziej złożone detale, takie jak obróbki rurowe, mogą zostać 
uszczelnione w prosty sposób.

Elastyczność
Membranę EPDM Giscolene™ L można stosować na różnych 
podłożach - jej elastyczność wynosi ponad 300% w każdym 
kierunku, bez pęknięć. Ta właściwość zapewnia idealne 
dopasowanie izolacji do każdego kształtu podłoża i jego ruchów. 
Membrana pozostaje elastyczna do -45 ºC niezależnie od  
czasu użytkowania.

Przyjazna środowisku
Wyjątkowa trwałość EPDM Giscolene™ L Hydroidea  
w znacznym stopniu zmniejsza jej wpływ na środowisko. 
Stabilność chemiczna sprawia, że membrana nie zanieczyszcza 
wód i powietrza, co czyni ją bezpieczną dla fauny i flory wodnej.

Certyfikowana jakość
Membrana Giscolene™ L jest produkowana w fabryce Firestone 
Building Products w Terrassa (Hiszpania), posiadającej  
certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 14000. Membrana ma oznaczenie 
CE i została przetestowana przez różne instytucje certyfikujące, 
jak np. francuski ASQUAL.

Trwałość
Skład chemiczny EPDM Giscolene™ L powoduje, że membrana 
jest odporna na działanie promieniowania UV, ozonu, 
mikroorganizmów i niekorzystnych warunków atmosferycznych. 
Membrana nie zawiera plastyfikatorów i antyoksydantów,  
które mają wpływ na starzenie się materiału. Giscolene™  
L zachowuje swoje właściwości fizyczne przez lata i nie wymaga 
obsługi czy serwisowania. Zbiorniki izolowane  Giscolene ponad 
30 lat temu nadal są w idealnym stanie, co jest dowodem  
trwałości membrany.

Ponad wiek doświadczenia 
w produkcji wyrobów gumowych
W 1903 roku Harvey S. Firestone stworzył firmę 
Firestone Tire & Rubber, która dostarczała 
opony do pierwszych masowo produkowanych 
samochodów w USA. W ciągu dekad Firestone 
rozwinął się do organizacji światowej skali, 
produkując zróżnicowane wyroby gumowe. 
Dzisiaj marka Firestone jest rozpoznawana 
na całym świecie jako lider, symbol jakości  
i innowacyjności.

Idealny rozmiar do izolacji zbiorników
EPDM Firestone Giscolene™ L Hydroidea to syntetyczna membrana izolacyjna 
do uszczelniania:
•   zbiorników dekoracyjnych, oczek wodnych, 
•   naturalnych stawów i basenów kąpielowych, 
•   zbiorników rolniczych. 
Doskonale sprawdza się też jako pokrycie kompostowników.
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Zbiorniki dekoracyjne
Estetyczne wkomponowanie zbiornika wodnego  
w otaczający go krajobraz wymaga pewnej i elastycznej 
izolacji. Membrana Giscolene™ L z łatwością dopasowuje 
się do kreatywnych rozwiązań projektantów niezależnie 
od złożoności i rozmiaru projektu. Ponadto jest całkowicie 
bezpieczna dla fauny i flory wodnej.

Naturalne stawy i baseny  
kąpielowe
Kąpiel w czystej i pozbawionej szkodliwych związków 
chemicznych wodzie, to wyjątkowe doświadczenie. 
Oczyszczanie wody następuje w skomplikowanym 
procesie przy udziale roślin i mikroorganizmów w strefie 
regeneracyjnej. Membrana EPDM Giscolene™ L Hydroidea 
jest izolacją chemicznie obojętną i nie wymaga serwisowania.
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Zbiorniki rolnicze
Skład chemiczny membrany Giscolene™ L ma wpływ 
na jej wyjątkową trwałość. Membrana wystawiona na 
ekstremalne zmiany temperatury (od -45 ºC do 120 ºC) czy 
surowe warunki pogodowe będzie służyła przez dekady. Nie 
ma znaczenia czy będzie eksponowana, czy zakryta.

Przykrycia kompostowników
Giscolen™ L może być wykorzystywana do ochrony 
kompostowników lub czasowego zabezpieczenia zbiorów. 
Izoluje zawartość od wpływu czynników zewnętrznych 
(wody i powietrza) i jest trwała, dlatego nadaje się do  
wielokrotnego stosowania.

Specyfikacja produktu

STANDARD ROLLS TAILOR-MADE SINGLE SHEETS

GRUBOŚĆ 0.8 mm 0.8 mm - 1.0 mm - 1.1 mm - 1.2 mm

DŁUGOŚĆ 30 m - 60 m Max. 60 m

SZEROKOŚĆ 6 m - 9 m Wielokrotność 1.5 m  
(np. 18 m, 21 m, 46.5 m, itd.)

Inne wymiary są dostępne na zamówienie. Maksymalna waga pojedynczego arkusza to 2000 kg.



Hydroidea sp. z o.o. sp.k.
Szachowa 1 bud. OKW lok. B11 I 04-894 Warszawa
Tel. 22 610 17 72
biuro@hydroidea.com I www.hydroidea.com

Firestone Building Products Europe
Ikaroslaan 75 I 1930 Zaventem I Belgium

Tel +32 2 711 44 50 I Fax +32 2 721 27 18
info@fbpe.be I www.firestonebpe.com
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This brochure is meant only to highlight Firestone’s products and specifications. Information is subject to change without notice. All products and specifications are listed in approximate 
weights and measurements. For complete product and detail information, please refer to the technical information posted on www.firestonebpe.com. Firestone takes responsibility for furnish-
ing quality materials which meet Firestone’s published product specifications. As neither Firestone itself nor its representatives practice architecture, Firestone offers no opinion on and ex-
pressly disclaims any responsibility for the soundness of any structure on which its products may be applied. If questions arise as to the soundness of a structure or its ability to support a 
planned installation properly, the owner should obtain opinions of competent structural engineers before proceeding. Firestone accepts no liability for any structural failure or for resultant 
damages and no Firestone Representative is authorized to vary this disclaimer.
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