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Blanke•Dehnfugenprofil
Profil Do Dilatačných šPár Pre úzke a široké Dilatačné šPáry 
v interiéroch a exteriéroch

odolný proti UV žiareniu a poveternostným • 
vplyvom,
odolný proti hubám a baktériám,• 
k dispozícii v dvoch šírkach.• 

Popis produktu: Blanke•Dehnfugenprofil je tvorený tvrdeným 
a mäkčeným plastom a používa sa pri obkladoch 
na zachytávanie tlakových, ťahových a strižných 
síl. Upevňovacia časť s trojuholníkovými otvormi 
z tvrdeného PVC sa kotví pod obklady do tenkého lôž-
ka lepidla a prenáša vznikajúce pohyby do absorpčnej 
časti. Tým je zaistené zachytávanie tlakových, ťaho-
vých a výškových pohybov.

oblasti použitia: Blanke•Dehnfugenprofil sa ako dilatačný prvok pre ob-
klady ukladá do tenkého lôžka. Je vhodný na použitie 
v interiéri, ako aj v exteriéri. Okrem použitia v obytných priestoroch je produkt vhodný aj na nasadenie 
v stredne namáhaných priestoroch, ako sú napr. kancelárske priestory, predajne s ľahkým prie-
chodným zaťažením. Pri špeciálnych aplikáciách odporúčame prekonzultovať použiteľnosť pro-
duktu v závislosti od očakávaných chemických, mechanických alebo iných zaťažení.

Spracovanie: Blanke•Dehnfugenprofil zatlačte upevňovacou časťou s trojuholníkovými vý-
rezmi do tenkého lôžka z lepidla a vyrovnajte ho. Pri pokládke kopírujte dilatač-
né špáry na podklade. Upevňovaciu časť pretrite na celej ploche špachtľou a uk-
ladaný obklad pevne zatlačte a vyrovnajte ho tak, aby horná hrana profilu lícovala 
s povrchom uloženého obkladu. Uložené obklady musia v mieste profilu úplne vyplniť celý profil. 
Medzi obkladom a profilom ponechajte špáru so šírkou cca. 1,5 mm a vyplňte ju špárovacou 
maltou.

technické údaje: Dodávaná dĺžka:
Výška:
Šírka dilatačných zón:
Hrúbka profilu:
Upevňovacia časť:
Dilatačná absorpcia:
Materiál:
Mechanické zaťaženie:

2,5/3,0 m
6,0/8,0/10,0/12,5 mm
5,0/8,0 mm
1,0 mm
je 15 mm
2 mm
plast; svetlosivý
oblasti do 2 kN/m2
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