
 

ИЗБЕРИ ПОЛИСТИРОЛА, КОЙТО ТИ 

ПОДХОЖДА! 

    Всеки път, когато се строи къща или сграда, строителят трябва да избере най-

ефективните термоизолационни решения, за да осигури на бенефициентите висок 

топлинен комфорт. Ето защо, агентите и дистрибуторите на Briotherm винаги са наблизо, 

за да задоволят нуждата на строителите в областта на термоизолирането. Със своето 

 



присъствие във всички складове и магазини в страната търговско дружество Briotherm се 

превърна в лидер в продажбите в Румъния по отношение на производството и 

дистрибуцията на екструдирани полистиренови плоскости. Ние сме единствените 

производителите на полистирол (или още полистирен), съдържащ графит с висока якост 

на натиск. В момента имаме над 250 служители и годишен производствен капацитет 

от 450 000 кубически метра годишно екструдиран полистирол. Убедете се сами в 

разнообразието и качеството на нашите продукти! 
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GIAS GRAFIT XPS 
Плоскости от екструдиран полистирол GIAS Grafit XPS 

Препоръчан в строителството – както на жилищно, така и на промишлено ниво 

Плоскостите от екструдиран полистирол GIAS Grafit XPS са трайни и устойчиви, което го прави 

един продукт, който може да се използва в широк спектър от строителната промишленост - 

както на жилищно, така и на промишлено ниво. 
Graphite GIAS XPS е избор номер едно за строителите на къщи, проектанти, архитекти и инженери, 

защото е здрав и издръжлив материал с висока якост на натиск и с качествени топлинни 

характеристики. 

Високата плътност на клетъчната структура на GIAS Grafit XPS го прави почти непроницаем. В 

нормални условия, когато една изолационна система влиза в контакт с вода, тя губи своите 

изолационни свойства, но не и GIAS Grafit XPS, който продължава да изпълнява своите изолационни 

функции, без дори и да изменя физическите си параметри. Поради тази причина се оказва, че е най-

добрият вариант. 

Сфери на използване 

Изолация на подови настилки: високата якост на натиск на екструдирания полистирол GIAS Grafit XPS 

го прави идеален за широк спектър от подовите настилки, особено тези, подложени на тежки 

натоварвания, като складове, производствени халета, паркинги и т.н. Проскостите XPS екструдиран 

полистирен могат да абсорбират и концентрирани наторвания, но могат да се адаптират и към неравни 

повърхности с разпределен товар, оставайки със стабилни размери. Друга важна особеност е факта, че 

не привличат паразити и са устойчиви на повечето замърсители, намиращи се на нивото на земята. 

Саниране на сгради: GIAS Grafit XPS е идеален за външна изолация на сгради от нивото на земята до 

покрива, премахвайки образуването на топлинни мостове. Външната изолация на стените помага за 
запазване на топлината, намалявайки допълнително енергийните загуби през основите. GIAS Grafit 

XPS е подходящ за използване във почви с висока пропускливост, предлагайки изключителна хидро и 

https://www.giasxps.ro/index.php/bg/
https://www.giasxps.ro/index.php/bg/


топлоизолация. Имайки най-нисък коефициент λ = 0.027, GIAS Grafit XPS допринася за оценяването на 

енергийната ефективност на вашата сграда и намалява чувствително потреблението на енергия при 

осигуряване на топлинен комфорт. 

Терасирани покриви: Екструдираните полистиролови плоскости GIAS Grafit графитен XPS са трайни, 

не гният, не се разлагат. Монтират се като изолационен слой върху хидроизолационна мембрана, за да 

я предпази от колебанията на метеорологичните условия. Нейната висока якост на натиск го прави 

идеален изолационен материал за покриви, които са обект на особени товари, или постоянен 

пешеходен трафик. 

  

Характеристики и предимства: 

• Устойчив и издръжлив за дълъг и много дълъг срок; 

• Много лесен и изключително маневрен; 

• Висока якост на натиск; 

• Нисък показател на абсорбция на вода; 

• Запазва термоизолационните си качества за много дълъг срок; 

• Изработен изцяло в Румъния; 

• Екологично чист. 

 

Налични размери: 

• 1250mm (L) x 580mm (l) 

 

Налични дебелини: 

• 20mm 

• 30mm 

• 40mm 

• 50mm 

• 60mm 

• 80mm 

• 100mm 

• 120mm 

Форма на съединяване 

• съединяване кант до кант, по десния ръб 

• Съединяване нут-пеro 

 



 
 



 


