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Blanke•Schwerlastdehnfugenprofil
Profil do dilatačných šPár Pre oBlaSti S vySokým namáhaním

vysoká zaťažiteľnosť,• 
odolnosť proti chemickým vplyvom • 
(mosadz a akostná oceľ),
odolný proti hubám a baktériám.• 

Popis produktu: Blanke•Schwerlastdehnfugenprofil je bezúdržbový 
profil do dilatačných špár určený pre vysoko mecha-
nicky namáhané dlažby a dlažby z prírodného kame-
ňa. Ponúka bezpečnú ochranu hrán na prejazdných 
dlažbách. Upevňovacie časti s trojuholníkovými výrez-
mi z akostnej ocele, mosadze alebo hliníka sú spo-
jené s pohyblivou zónou zo špeciálneho tesniaceho 
silikónového materiálu. Hrany dlažby sú mimoriadne 
účinne chránené špeciálnou konštrukciou upevňova-
cích profilov. Okrem toho vytvára profil do dilatačných 
špár pre vysoké zaťaženia akustické prerušenie a redukuje tak prenos kročajového hluku a zvuku 
šíriaceho sa v pevných telesách.

oblasti použitia: Blanke•Schwerlastdehnfugenprofil je vhodný predovšetkým na použitie v skladových a výrob-
ných halách, nákupných centrách, podzemných garážach alebo pre dlažby, ktoré sú v interiéroch 
a exteriéroch čistené strojovo.

Spracovanie: Blanke•Schwerlastdehnfugenprofil zatlačte upevňovacou časťou s trojuholníkovými výrezmi do 
čerstvého lôžka z lepidla a vyrovnajte ho. Pri pokládke kopírujte dilatačné špáry na podklade. 
Ukladaný obklad pevne zatlačte a vyrovnajte ho tak, aby horná hrana profilu lícovala s povr-
chom uloženého obkladu. Dlažby uložené v oblasti profilu musíte uložiť bez dutín. Medzi dlažbou 
a profilom ponechajte špáru cca. 1,0 mm až 1,5 mm a úplne ju vyplňte špárovacou maltou.

technické údaje:
Dodávaná dĺžka:
Výška:

Dodávaná dĺžka:
Výška:

Hrúbka profilu:
Šírka silikónu:
Celková šírka:
Upevňovacia časť:
Farba silikónu:

Mosadz a hliník – prírodná farba
3,00/2,50 m
0/12,5/15/18,5/22/25/30 mm

Akostná oceľ V2A (materiál 1.4301), nehrdzavejúca
3,00*/2,50 m
8*/10*/12,5*/15*/18,5/22* mm

1,0 mm
6,0 mm
11,6 mm
21,0 mm
sivá
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