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Blanke•FLOOREX
PROFiL dO diLatačných šPáR PRE úzkE a šiROké diLatačné šPáRy 
v intERiéROch a EXtERiéROch

matný vzhľad špáry z plastu,• 
s bočnými golierovými výstupkami,• 
odolný proti hubám a baktériám,• 
odolný proti UV žiareniu,• 
k dispozícii v dvoch šírkach.• 

Popis produktu: Blanke•FLOOREX je profil do dilatačných špár 
s bočnými golierovými výstupkami a priebežným mat-
ným vzhľadom špáry z plastu na osadenie do dlažieb. 
Upevňovacia časť z tvrdého PVC sa ukotví pod dlažbu 
do tenkej vrstvy lepidla a prenáša vznikajúce pohyby 
do pohyblivej zóny. Zachytáva tlakové, ťahové a výš-
kové pohyby. Po odstránení časti s výrezmi (perforo-
vané miesto) je produkt Blanke•FLOOREX vhodný na 
osadenie ako pružná prípojná špára proti voľne osade-
ným stavebným prvkom. Horná a spodná pohyblivá zóna sú tvorené mäkkým a vysoko pružným 
plastom.

Oblasti použitia: Blanke•FLOOREX sa používa ako dilatačná špára pre dlažby ukladané do tenkého lôžka. Je 
vhodný aj na miestach spojov stien s pevným rámom alebo zárubňou dverí, ako aj na spojoch 
dlažieb s existujúcimi obkladmi stien alebo soklov a s prvkami dverí.

Spracovanie: Blanke•FLOOREX zatlačte upevňovacou časťou s trojuholníkovými výrezmi do lôžka z lepidla 
a vyrovnajte ho. Pri pokládke kopírujte dilatačné špáry na podklade. Upevňovaciu časť pretrite 
na celej ploche špachtľou a ukladaný obklad pevne zatlačte a vyrovnajte ho tak, aby horná hrana 
profilu lícovala s povrchom uloženého obkladu. Uložené obklady musia v mieste profilu úplne vy-
plniť celý profil. Medzi dlažbou a profilom ponechajte špáru cca. 1,5 mm a vyplňte ju špárovacou 
maltou.

technické údaje: Dodávaná dĺžka:

Výšky:
Šírka pohyblivých zón:
Celková šírka:
Hrúbka profilu:
Dilatačná absorpcia:
Farby:
Mechanické zaťaženie:

2,50 m (svetlosivá, pieskovo sivá, bahamská béžová, antracit)
3,0 m (svetlosivá)
8,0/10,0/12,5 mm
5,0/8,0 mm
48,0 mm
0,8 mm
cca. 20 %
plast - svetlosivá, pieskovo-sivá, bahamská béžová, antracit
oblasti do 2 kN/m²
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