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GRUPA CB PRODUCENTEM FILMU FUNKCYJNEGO 
W branży tekstylnej i budowlanej membrany stanowią istotną i coraz bardziej cenioną grupę 
produktów. W konstrukcjach dachowych i fasadach budynków jakość membrany przekłada się na 
prawidłowe zabezpieczenie poddasza i warstwy izolacji termicznej budynku przed wilgocią oraz 
zapewnienie wyższych parametrów w zakresie energooszczędności budynku. Na rynku membran 
budowlanych wygrywają ci, którzy nie tylko oferują szeroką gamę produktów wysokiej jakości 
w konkurencyjnej cenie, ale potrafią sprostać wciąż rosnącym wymaganiom rynku – posiadają 
szeroki wachlarz możliwości technologicznych, m.in. produkcji wodoszczelnego, oddychającego 
filmu funkcyjnego. Stanowi on rdzeń wielowarstwowej membrany i w znacznej mierze decyduje  
o jakości produktu czy jego odporności na promienie UV.  

Na genewskich targach INDEX™20 World's Leading Nonwovens Exhibition polski producent 
membran dachowych i filmu funkcyjnego, Grupa CB, posiadająca trzy zakłady produkcyjne na terenie 
Polski i Niemiec, zaprezentuje szeroką ofertę wysokiej jakości paroprzepuszczalnych membran 
COROTOP®. Wioletta Kopyto, Quality Assurance and R&D Manager, podkreśla, że odgrywają one 
kluczową rolę przy uszczelnianiu dachów spadzistych i konstrukcji ściennych.

Wioletta Kopyto, Manager B&R. 

Warstwa filmu funkcyjnego zapewnia 
odporność na działanie promieni słonecznych 
(w tym UV), przesiąkanie wody oraz reguluje 
bilans przepływu pary wodnej przez system 
dachowy. 
- Tak, to właśnie wysoka  jakość oddychającej 
wewnętrznej warstwy funkcyjnej decyduje 
o trwałości naszych wysokoparoprzepu-
szczlanych membran COROTOP®, zarówno 
podczas robót budowlanych i w czasie  

 

 

 
eksploatacji. Inwestując w nową wysokowydajną 
linie do filmów (o wydajności max 500 kg/h) 
uzyskaliśmy możliwość wyprodukowania filmów 
w różnych szerokościach nominalnych (od 1030-
1630 mm) czy gramaturach (18-70 gsm), ale 
przede wszystkim mamy możliwość optymalizacji 
receptury bazowej membrany, w tym filmu,  
a w efekcie – poprawę właściwości 
mechanicznych, odporności UV, wodoszczelności 
oraz oddychalności mikroporowatego filmu.  

Przekładamy 25 lat doświadczenia w branży 
budowlanej na rozwój portfolio, a stały 
monitoring rynku, trendów, potrzeb klientów 
czy ofert dostawców motywuje do stałego 
inwestowania w nowe technologie i sprzęt 
laboratoryjny, do podejmowania prac 
badawczo-rozwojowych nad produktami. 
Specjalizujemy się w technologiach ekstruzji 
włóknin typu spunbond,  procesach laminacji 
metodą termobondingu, ultradźwiękową czy 
klejenia klejem proszkowym lub 
termotopliwym. W ubiegłym roku 
w CB Production uruchomiliśmy jedną  
z najnowocześniejszych w Europie linii do 
produkcji filmów funkcyjnych PP/PE, 
wykorzystującą technologię wylewania (CAST), 
z modułem do wzdłużnego rozciągania filmu 
MDO (Machin Direction Orientation). 
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Co daje orientacja wzdłużna filmu? 
- Stanowi krok milowy w ewolucji produkcji 
filmów oddychających w technologii CAST – 
pozwala uzyskać funkcję wysokiej 
paroprzepuszczalności oraz dobrych parametrów 
fizycznych i mechanicznych, które były 
nieosiągalne w standardowym procesie 
wylewania. Stopniowe przejście polimeru  
z postaci amorficznej do układu krystalicznego 
przekłada się na szereg atutów 
wytrzymałościowych i funkcyjnych trójwarstwo- 
wego filmu PP/PE. 

W procesie produkcyjnym zastosowano 
nowatorskie rozwiązanie – surowce na bazie PP  
i PE, ze znaczną domieszką wypełniacza 
kredowego, w wyniku rozciągania wzdłużnego 
tworzą materiał paroprzepuszczalny,  
z miliardami mikroporów, połączonych ze sobą  
w strukturę sieciową. Moduł do takiego 
rozciągania produkowanej folii (MDO) umożliwia 
sterowanie wielkością mikroporów w zakresie 
0,5-10 µm, aby były przenikliwe dla molekuł pary 
wodnej (0,0004 µm), ale stanowiły barierę dla 
większych cząsteczek wody (200-2500 µm). By 
film był w pełni funkcjonalny musi być 
jednocześnie wolny od wad fabrycznych, pine-
holes, wtrąceń ciał obcych czy zbryleń. 
Automatycznie regulujemy profil i grubość 
wylewanej, a potem rozciąganej folii, ale również 
obrazowo in-line kontrolujemy jakość każdego 
mm2 filmu kamerami wizyjnymi o wysokiej 
rozdzielczości. Dywersyfikujemy produkty, m.in. 
zwiększając ich odporność na szkodliwe 
promieniowanie, by móc wprowadzać je na 
rynki zagraniczne o klimacie ostrzejszym niż 
umiarkowany, gdzie występuje wysoki indeks 
UV. 
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