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ZAAWANSOWANE
TECHNOLOGICZNIE PROFILE
DYLATACYJNE PODŁOGOWE
DLA PRZEMYSŁU, ZAKŁADÓW
PRODUKCYJNYCH, SZPITALI,
MAGAZYNÓW...

♦ do pracy przy dużym obciążeniu
♦ wielokrotne szlifowanie (komfort
jazdy)
♦ prosty montaż
♦ niska wysokość montażu
♦ bez zawartości metalu - brak
korozji
♦ prefabrykowane

NA MIĘKKICH I GŁADKICH PODKŁADACH!
Profile dylatacyjne FloorBridge® - idealne i trwałe rozwiązanie
W obszarach przemysłowych dylatacje są poddawane dużym obciążeniom
podczas jazdy z wykorzystaniem urządzeń przeładunku i transportu bliskiego
towarów, takich jak wózki widłowe.

Jeśli wbudowane profile dylatacyjne nie są całkowicie płaskie,
oprócz powstania hałasu, dochodzi do wysokiego oddziaływania
na łożyska kół i, co nie mniej ważne, na plecy kierowców
wózków widłowych.
Wynikiem tego jest duże obciążenie człowieka i maszyny, co
często prowadzi do chorób poszkodowanych pracowników i
kosztownych napraw wózków widłowych.
Profil dylatacyjny FloorBridge® w technologii kompozytów
węglowych jest idealnym rozwiązaniem zarówno przy nowych
projektach budowlanych, jak i przy renowacji. Montaż wymaga
niewielkiego nakładu pracy i jest szybki, dzięki czemu możliwy
jest przejazd wszystkich możliwych urządzeń transportowych w
sposób cichy i przy obniżonym poziomie drgań, od wózka do
przewożenia pacjenta do zaawansowanego wózka widłowego
VNA.

Prawdziwą nowością systemu profili dylatacyjnych FloorBridge®
jest bogata gama wzorów kolorystycznych z powłokami
podłogowymi dostosowanymi do indywidualnych wymagań
klienta.

Problemy z
konwencjonalnym
i profilami
dylatacyjnymi

Dzięki temu, że profil dylatacyjny FloorBridge® może być
kilkakrotnie szlifowany, można go optymalnie dostosować do
istniejących poziomów podłogi, tworząc trwałe rozwiązanie dla
wcześniej doświadczanych problemów z dylatacją.
Dzięki swoim właściwościom – brak zawartości metalu i wysoka
odporność chemiczna – profile dylatacyjne FloorBridge® są
odporne na korozję i charakteryzują się wysoką odpornością
chemiczną.
Oprócz prostoty montażu, kluczową cechą jest również niska
wysokość montażu, która sprawia, że profile dylatacyjne
FloorBridge® są gotowe do użycia już po kilku godzinach.

■ doskonałe i trwałe rozwiązanie problemów z dylatacją
■ można je szlifować kilkukrotnie
■ bez zawartości metalu - brak rdzy
■ nadają się do powierzchni z dużym natężeniem ruchu
■ optymalne połączenie z powłoką dzięki zagłębionemu
kołnierzowi łączeniowemu
■ indywidualny projekt kolorystyczny
■ wysoki komfort jazdy z obniżonym nakładem na
urządzenia transportu bliskiego
■ rozwiązanie przyjazne dla operatora wózka
widłowego
■ udowodniona większa niezawodność i dłuższa
żywotność urządzeń transportu bliskiego (wózki
widłowe, wózki podnośnikowe itp.)

Patent na terytorium Europy

Patent na terytorium USA

■ można po nich jeździć już po kilku godzinach - we
wszystkich obszarach, w trakcie trwających działań
■ prefabrykowane
■ szybka dostawa, dostępność magazynowa

Patent na terytorium Chin

Korzyści muszą być widoczne, aby można było w nie uwierzyć!

FloorBridge® WGX 20/50
Profile dylatacyjne FloorBridge® do szerokich dylatacji

OPIS PROFILU

Profil dylatacyjny FloorBridge® WGX 20/50 to prefabrykowany
polimerowy profil dylatacyjny w technologii kompozytów
węglowych o wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Jego
falisty kształt pozwala na lepsze rozłożenie obciążenia, co
skutkuje zminimalizowaniem drgań pod obciążeniem ruchem
(wózek widłowy, samochód, ciężarówka, wózek szpitalny itp.).
Profil dylatacyjny nadaje się do istniejącej szerokości dylatacji
podłogowej do 50 mm. Można uzyskać wodoszczelne
połączenie z powłokami, betonem lub asfaltem.
ZAKRES ZASTOSOWANIA

Nasz profil dylatacyjny nadaje się do nowego budownictwa i
do renowacji dylatacji podłogowych w obiektach
magazynowych i magazynach wysokiego składowania,
budynkach przemysłowych, obiektach produkcyjnych, centrach
handlowych, supermarketach, szpitalach i laboratoriach, a
także w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym.

1 Betonowa płyta
stropowa
3 Powłoka

CECHY / ZALETY

■ można je szlifować kilkukrotnie
■ mogą być poddawane dużym obciążeniom ruchu
■ prawie nieodczuwalne drgania spowodowane ruchem
samochodów lub urządzeń transportu bliskiego (tj. wózki
widłowe)
■ rozwiązanie przyjazne dla pleców operatora wózka
widłowego
■ wysoki komfort jazdy
■ obniżone nakłady na urządzenia transportu bliskiego
(łożyska kół, opony itp.)
■ podobny współczynnik rozszerzalności cieplnej jak w
przypadku podłóg z żywicy reaktywnej
■ można uzyskać bezszwowe i szczelne połączenie z powłoką
■ niska wysokość montażu
■ prosty montaż
■ wysoka odporność chemiczna
■ bezpieczne dla żywności
■ odporne na temperaturę i warunki atmosferyczne
■ możliwa szybka naprawa częściowa
■ bez zawartości metalu - brak korozji
■ specjalna szybka aplikacja - można po nich jeździć już po
kilku godzinach

2 Klej strukturalny
4 Profil dylatacyjny WGX
20/50

DANE TECHNICZNE

Szer. profilu dylatacyjnego:

ok. 255 mm

Dł. profilu dylatacyjnego:
Gr. profilu dylatacyjnego:

ok. 1200 mm po montażu (1195
mm netto)
ok. 20 mm

Szer. dylatacji w podłożu:

maks. 50 mm

Uszczelnienie przed
zanieczyszczeniami:
Całkowite poziome
przemieszczenie w
szczelinach dylatacyjnych:
Wytrzymałość na ściskanie:

ok. 15 mm (w zależności od
wariantu konstrukcyjnego)
30 mm (-10/+20 mm)

Wytrzymałość na zginanie
przy rozciąganiu:
Obciążenie:

60 N/mm2(DIN EN 196-1)

80 N/mm2 (0NR 23303)

Obciążenie koła 6000 kg na 10
cm2 powierzchni nośnej

FloorBridge® RC 20/30
Estetyczny profil dylatacyjny do powłok

OPIS PROFILU

Profil dylatacyjny FloorBridge® RC 20/30 to prefabrykowany
polimerowy profil dylatacyjny w technologii kompozytów
węglowych z kołnierzem powłokowym. Jego falisty kształt
pozwala na lepsze rozłożenie obciążenia, co skutkuje
zminimalizowaniem drgań pod obciążeniem ruchem (wózek
widłowy, samochód, ciężarówka, wózek szpitalny itp.). Profil
dylatacyjny jest wyposażony w obustronnie zagłębiony
kołnierz powłokowy, pozwalający na perfekcyjnie bezszwowe
połączenie z powłoką w tym obszarze przejściowym.
ZAKRES ZASTOSOWANIA

Profil dylatacyjny do stosowania w nowym budownictwie i w
renowacji dylatacji podłogowych w przemyśle
farmaceutycznym i spożywczym, obiektach magazynowych i
magazynach wysokiego składowania, budynkach
przemysłowych, obiektach produkcyjnych (produkcja
samochodów itp.), parkingach wielopoziomowych i
podziemnych, centrach handlowych i supermarketach,
szpitalach i laboratoriach, centrach widowiskowych i szkołach.

1 Betonowa płyta stropowa 2 Klej strukturalny
3 Membrana uszczelniająca 4 Powłoka
(opcja)
5 Profil dylatacyjny RC 20/30 6 Zagłębiony kołnierz
powłokowy

CECHY / ZALETY

■ wysoka odporność chemiczna
■ bezpieczne dla żywności
■ podobny współczynnik rozszerzalności cieplnej jak w
przypadku podłóg z żywicy reaktywnej
■ można uzyskać wodoszczelną aplikację
■ idealne połączenie z powłoką dzięki zagłębionemu
kołnierzowi powłokowemu
■ prawie nieodczuwalne drgania spowodowane ruchem
samochodów lub urządzeń transportu bliskiego (tj. wózki
widłowe)
■ rozwiązanie przyjazne dla pleców operatora wózka
widłowego
■ wysoki komfort jazdy
■ obniżone nakłady na urządzenia transportu bliskiego
(łożyska kół, opony itp.)
■ mała wysokość montażu, prosta instalacja
■ możliwa szybka naprawa częściowa
■ bez zawartości metalu - brak korozji
■ specjalna szybka aplikacja - można po nich jeździć już po
kilku godzinach

Szer. profilu dylatacyjnego: ok. 250 mm
Dł. profilu dylatacyjnego:
Gr. profilu dylatacyjnego:
Szer. dylatacji w podłożu:

ok. 1200 mm po montażu (1195
mm netto)
ok. 20 mm
maks. 30 mm

Uszczelnienie przed
zanieczyszczeniami:
Całkowite poziome
przemieszczenie w
szczelinach dylatacyjnych:
Wytrzymałość na ściskanie:

ok. 10 mm (w zależności od
wariantu konstrukcyjnego)
25 mm (-5/+20 mm)

Wytrzymałość na zginanie
przy rozciąganiu:

60 N/mm2(DIN EN 196-1)

Obciążenie:

Obciążenie koła 6000 kg na 10
cm2 powierzchni nośnej

80 N/mm2 (0NR 23303)

FloorBridge® ST 20/30
Nasz standardowy profil dylatacyjny dla przemieszczeń w szczelinach dylatacyjnych do 25 mm

OPIS PROFILU

Profil dylatacyjny FloorBridge® ST 20/30 jest
prefabrykowanym polimerowym profilem dylatacyjnym w
technologii kompozytów węglowych. Sinusoidalny kształt
profilu dylatacyjnego umożliwia optymalny rozkład obciążeń i
niski poziom drgań przy przejazdach przez dylatacje.
ZAKRES ZASTOSOWANIA

Profil dylatacyjny do stosowania w nowym budownictwie i w
renowacji dylatacji podłogowych w obiektach magazynowych i
magazynach wysokiego składowania, budynkach
przemysłowych, obiektach producentów samochodów i
dostawców części, obiektach produkcyjnych, parkingach
wielopoziomowych i podziemnych, centrach handlowych,
supermarketach, szpitalach i laboratoriach, centrach
widowiskowych i szkołach, w przemyśle farmaceutycznym
(produkcja i dystrybucja), przemyśle spożywczym (produkcja i
dystrybucja).
CECHY / ZALETY

■ można je szlifować kilkukrotnie
■ mogą być poddawane dużym obciążeniom ruchu
■ prawie nieodczuwalne drgania spowodowane ruchem
samochodów lub urządzeń transportu bliskiego (tj. wózki
widłowe)
■ przyjazny dla pleców kierowcy wózka widłowego (wysoki
komfort jazdy)
■ obniżone nakłady na urządzenia transportu bliskiego
(łożyska kół, opony itp.)
■ podobny współczynnik rozszerzalności cieplnej jak w
przypadku podłóg z żywicy reaktywnej
■ można uzyskać bezszwowe i szczelne połączenie z powłoką
■ niska wysokość montażu
■ prosty montaż
■ wysoka odporność chemiczna
■ bezpieczne dla żywności
■ odporne na temperaturę i warunki atmosferyczne
■ możliwa szybka naprawa częściowa
■ bez zawartości metalu - brak korozji
■ specjalna szybka aplikacja - można po nich jeździć już po
kilku godzinach

1 Betonowa płyta
stropowa
3 Profil dylatacyjny ST
20/30

2 Klej strukturalny
4 Powłoka

DANE TECHNICZNE

Szer. profilu dylatacyjnego:

ok. 250 mm

Dł. profilu dylatacyjnego:
Gr. profilu dylatacyjnego:

ok. 1200 mm po montażu (1195
mm netto)
ok. 20 mm

Szer. dylatacji w podłożu:

maks. 30 mm

Uszczelnienie przed
zanieczyszczeniami:

ok. 10 mm (w zależności od
wariantu konstrukcyjnego)

Całkowite poziome
25 mm (-5/+20 mm)
przemieszczenie w
szczelinach dylatacyjnych:
Głębokość szlifowania:
maks. 2 mm
Wytrzymałość na ściskanie:

80 N/mm2 (ONR 23303)

Wytrzymałość na zginanie przy60 N/mm2(DIN EN 196-1)
rozciąganiu:
Obciążenie:
Obciążenie koła 6000 kg na 10
cm2 powierzchni nośnej

FloorBridge® ST 30/30
Profil dylatacyjny umożliwiający uzyskanie większej głębokości szlifowania

OPIS PROFILU

Profil dylatacyjny FloorBridge® ST 20/30 jest prefabrykowanym
polimerowym profilem dylatacyjnym w technologii kompozytów
węglowych. Sinusoidalny kształt profilu dylatacyjnego umożliwia
optymalny rozkład obciążeń i niski poziom drgań przy
przejazdach przez dylatacje. Omawiany profil dylatacyjny został
opracowany specjalnie do montażu w magazynach wysokiego
składowania i w magazynach o wąskich korytarzach, ponieważ
obszary te często wymagają większej głębokości szlifowania.
ZAKRES ZASTOSOWANIA

Profil dylatacyjny do stosowania w nowym budownictwie i w
renowacji dylatacji podłogowych w magazynach wysokiego
składowania i innych obiektach magazynowych, obiektach
przemysłowych, obiektach producentów samochodów i
dostawców części, obiektach produkcyjnych, parkingach
wielopoziomowych i podziemnych, centrach handlowych,
supermarketach, szpitalach i laboratoriach, centrach
widowiskowych i szkołach, w przemyśle farmaceutycznym
(produkcja i dystrybucja), przemyśle spożywczym (produkcja i
dystrybucja).
CECHY / ZALETY

■ można je szlifować kilkukrotnie
■ mogą być poddawane dużym obciążeniom ruchu
■ prawie nieodczuwalne drgania spowodowane ruchem
samochodów lub urządzeń transportu bliskiego (tj. wózki
widłowe)
■ przyjazny dla pleców kierowcy wózka widłowego (wysoki
komfort jazdy)
■ obniżone nakłady na urządzenia transportu bliskiego
(łożyska kół, opony itp.)
■ podobny współczynnik rozszerzalności cieplnej jak w
przypadku podłóg z żywicy reaktywnej
■ można uzyskać bezszwowe i szczelne połączenie z powłoką
■ niska wysokość montażu
■ prosty montaż
■ wysoka odporność chemiczna
■ bezpieczne dla żywności
■ odporne na temperaturę i warunki atmosferyczne
■ możliwa szybka naprawa częściowa
■ bez zawartości metalu - brak korozji
■ specjalna szybka aplikacja - można po nich jeździć już po
kilku godzinach

1 Betonowa płyta stropowa
3 Membrana uszczelniająca
(opcja)
5 Powłoka

2 Klej strukturalny
4 Profil dylatacyjny ST
30/30

DANE TECHNICZNE

Szer. profilu dylatacyjnego:

ok. 250 mm

Dł. profilu dylatacyjnego:
Gr. profilu dylatacyjnego:

ok. 1200 mm po montażu (1195
mm netto)
ok. 30 mm

Szer. dylatacji w podłożu:

maks. 30 mm

Uszczelnienie przed
zanieczyszczeniami:

ok. 10 mm (w zależności od
wariantu konstrukcyjnego)

Całkowite poziome
25 mm (-5/+20 mm)
przemieszczenie w
szczelinach dylatacyjnych:
Głębokość szlifowania:
maks. 6 mm
Wytrzymałość na ściskanie:

65 N/mm2 (ONR 23303)

Wytrzymałość na zginanie
przy rozciąganiu:
Obciążenie:

50 N/mm2(DIN EN 196-1)
Obciążenie koła 6000 kg na 10
cm2 powierzchni nośnej

FloorBridge® SL 15/05
W przypadku pęknięć i szczelin skurczowych

OPIS PROFILU

Profil dylatacyjny FloorBridge® SL 15/05 jest prefabrykowanym
polimerowym profilem dylatacyjnym w technologii
kompozytów węglowych do naprawy pęknięć podłogowych i
szczelin skurczowych/nacięć.
ZAKRES ZASTOSOWANIA

Profil dylatacyjny do stosowania w nowym budownictwie i w
renowacji dylatacji podłogowych, np. w parkingach
wielopoziomowych i płytach parkingowych, powierzchniach
magazynowych,
halach
montażowych,
warsztatach,
szpitalach, szkołach, budynkach przemysłowych itp.
CECHY / ZALETY

■
■
■
■
■

bez zawartości metalu - brak korozji
prosty montaż
niska wysokość montażu
odporne na temperaturę i warunki atmosferyczne
mogą przenosić obciążenia spowodowane ruchem
samochodów osobowych i ciężarowych
■ można po nich jeździć już po kilku godzinach

1 Betonowa płyta
stropowa
3 Profil dylatacyjny SL
15/05

2 Klej strukturalny
4 Powłoka

DANE TECHNICZNE

Szer. profilu dylatacyjnego:

ok. 80mm

Dł. profilu dylatacyjnego:
Gr. profilu dylatacyjnego:

ok. 1200mm po montażu (1195
mm netto)
ok. 15mm

Szer. dylatacji w podłożu:

maks. 5mm

Uszczelnienie przed
zanieczyszczeniami:

ok. 5mm (w zależności od
wariantu konstrukcyjnego)

Całkowite poziome
5 mm (-2/+3 mm)
przemieszczenie w szczelinach
dylatacyjnych:
Wytrzymałość na ściskanie: 60 N/mm2 (ONR 23303)
Wytrzymałość na zginanie przy50 N/mm2(DIN EN 196-1)
rozciąganiu:
Obciążenie:

Obciążenie koła 6000 kg na 10
cm2 powierzchni nośnej

PROFILE DYLATACYJNE FloorBridge® DO ZASTOSOWAŃ
SPECJALNYCH
Właściwe rozwiązanie przy wszelkich problemach z dylatacją

FloorBridge® AC 20/30 dla poduszkowców
OPIS PROFILU

Profil dylatacyjny FloorBridge® AC 20/30 jest prefabrykowanym
polimerowym profilem dylatacyjnym w technologii
kompozytów węglowych. Dzięki specjalnemu detalowaniu
dylatacji, poduszkowce mogą płynnie i bezproblemowo
pokonywać nasze profile.
ZAKRES ZASTOSOWANIA

Profil dylatacyjny do stosowania w nowym budownictwie i w
renowacji dylatacji podłogowych w miejscach, w których
pracują poduszkowce.

FloorBridge® ST 30/30 Terazzo
OPIS PROFILU

Profil dylatacyjny FloorBridge® ST 30/30 jest prefabrykowanym
polimerowym profilem dylatacyjnym w technologii
kompozytów węglowych. Podczas produkcji dodaje się
specjalne kruszywo, dzięki czemu po przeszlifowaniu tarczą
diamentową uzyskujemy efekt Terrazzo.
ZAKRES ZASTOSOWANIA

Profil dylatacyjny do stosowania w nowym budownictwie i w
renowacji dylatacji podłogowych, np. w magazynach, halach
montażowych, warsztatach, szpitalach, szkołach, budynkach
przemysłowych itp.

FloorBridge® - ELEMENTY FORMOWANE
Właściwe rozwiązanie dopasowane do wszelkich wymagań

Do wykonywania dylatacji dostępne są różne elementy formowane - połączenia krzyżowe, ścienne i inne części, które można zamówić w firmie
FloorBridge® z myślą o spełnieniu specyficznych wymagań projektowych.

Element o kształcie Uni modelu ST 20/30

nr kat. 23

Element w kształcie litery T modelu RC - nr
kat. 89
Element w kształcie litery T modelu WGX nr kat. 28

PŁYTA ŚCIENNA FloorBridge® (24 x 20 cm)
nr kat. WP

Element w kształcie litery L modelu RC - nr kat. 88
Element w kształcie litery L modelu WGX - nr kat. 27

Element krzyżowy modelu RC - nr kat. 64
element krzyżowy modelu WGX - nr kat. 29

Klej FloorBridge® Connect 03

9 kg - nr kat. 35
30 kg - nr kat. 34

AKCESORIA / INNE PRODUKTY

Membrana uszczelniająca (rolka 30

m) SM140 - nr kat. 117

Membrana uszczelniająca

Wysokowydajna membrana
uszczelniająca z modyfikowanego
termoplastycznego elastomeru do
uszczelniania zewnętrznych i
wewnętrznych dylatacji, szczelin
rozszerzania i skurczowych.

Folia ochronna dylatacji dla profili WGX, ST, SL, AC i RC

Zamocować folię ochronną dylatacji

Folia ochronna dylatacji - gwarantuje, że szczeliwo
chroniące przed zanieczyszczeniami pozostanie w pełni
funkcjonalne i w związku z tym pozostanie elastyczne po
nałożeniu środka uszczelniającego/powłoki.

Szczeliwo chroniące przed
zanieczyszczeniami
(szczeliwo dylatacyjne)

Uszczelnienie profilu dylatacyjnego

Zdjąć folię ochronną dylatacji

Paca FloorBridge® SP 04 uniwersalna, nr kat. 37

www.obrobka-betonu.pl
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