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Karta Techniczna 

Fradiflex® blacha szczelinowa 

Fradiflex® blacha szczelinowa składa się z ocynkowanej blachy stalowej, 
pokrytej z jednej lub dwóch stron specjalną powłoką. 

 
 
 

Wyrób 

Opis systemu Fradiflex® blacha szczelinowa składa się z ocynkowanej blachy stalowej o 
różnej wysokości, pokrytej z jednej lub dwóch stron specjalną powłoką, która 
została zabezpieczona folią. 
Fradiflex® blacha szczelinowa jest dostępna w różnych długościach. 

Zastosowanie Blacha szczelinowa Fradiflex® służy do uszczelniania przerw roboczych  
w konstrukcjach monolitycznych - w miejscu połączenia  płyty i ścian nie wymaga 
wykonywania progów do osadzania bariery uszczelniającej. Stosowana w 
budownictwie, inżynierii lądowej i wodnej. 

Właściwości/ 
zalety 

Maksymalne dopuszczalne poziom ciśnienia wody zgodnie z deklaracją 
właściwości użytkowych 2 bar. 

Badanie i raporty (dostępne na zapytanie) 

Dopuszczenia/ 
Świadectwa 

Europejska Ocena Techniczna (ETA-15/0914) DIBt Berlin z dnia 07 marca 2016 
świadectwo badań Uniwersytetu Technicznego w Monachium dla: 
- blachy szczelinowej Fradiflex® powlekanej z jednej lub dwóch stron 
 (Ogólne świadectwo kontroli nadzoru budowlanego  
Nr.: P-51-07-0084\002 z 15.01.2018) 
-Fradiflex® element do wymuszania zarysownia z uszczelnieniem z powlekanej 
z jednej lub dwóch stron blachy szczelinowej  
 (Ogólne świadectwo kontroli nadzoru budowlanego 
-Nr.: P-51-07-0084\003 z 30.08.2018) 
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Dane wyrobu 

Budowa Fradiflex® blacha szczelinowa składa się z blachy uszczelniającej ze stopką 
montażową lub bez niej i jest dostarczana w rolkach lub w formie prostych 
odcinków. Zakłady są łączone przez połączenie warstw adhezyjnych oraz 
dodatkowo zabezpieczone strzemionami zaciskowymi. 
Arkusze posiadają specjalną powłokę po jednej lub obu stronach, która wiąże się z 
betonem. 
Na całej długości blachy, warstwa adhezyjna zabezpieczona jest cienką folią, 
podzieloną jest na dwie części (dla każdej sekcji betonowania). 

Opakowanie Fradiflex® blacha szczelinowa jest dostarczany w następujący sposób: 
- 25 m rolka: 1 rolka/karton / 36 kartonów na palecie lub 
- 2,1 m elementy proste: 50 sztuk/opakowanie 

Składowanie 12 miesięcy od daty produkcji zabezpieczony przed wilgocią w maksymalnej 
temperaturze 35 °C. 

Właściwości fizyczne Fradiflex® blacha szczelinowa produkowana jest z ocynkowanej taśmy 
głębokotłoczonej (DX51) o wysokościach 80 mm lub 150 mm. Grubość blachy 
wynosi 0,6 mm i jest ona cięta na zwoje o długości 25 m lub na proste odcinki  
o długości 2,1 m. 
Temperatura procesu: -10° do +50°C 
Odporność na temperaturę: -25° do +60°C 
Warstwa adhezyjna wykonana jest z elastomerowego tworzywa sztucznego, 
wolnego od formaldehydów. Grubość czarnej warstwy specjalnej powłoki wynosi 
ok. 0,2 mm (jedno- lub dwustronnej). Powłoka jest wolna od rtęci, ołowiu, kadmu i 
chromu (VI) zgodnie z dyrektywą 94/62/WE. Zgodnie z normą EN ISO 11890-
2:2001, zawartość lotnych węglowodorów organicznych (LZO) jest mniejsza niż 
0,3 % zgodnie z regulacją CH814.018 = 0 %. 
Folia ochronna wykonana jest z polipropylenu. Chroni powłokę przed brudem, 
kurzem i podczas betonowania przed niepożądanymi odpryskami betonu. Po 
zdjęciu folii, powłoka nie powinna być wystawiona na działanie czynników 
atmosferycznych dłużej niż 7 dni.. 

 
Uwaga: Należy sprawdzić możliwość wykorzystania produktów w konkretnej sytuacji montażowej 

przez użytkownika. Niniejsza informacja  techniczna jest stale aktualizowana. Dlatego też 
zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez uprzedniego 
powiadomienia klienta. Aktualnie obowiązującą wersję można znaleźć na naszej stronie 
internetowej pod adresem: www.maxfrank.com. Ponadto obowiązują nasze Ogólne Warunki 
Sprzedaży. 
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