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KARTA TECHNICZNA 

PROFIL DYLATACYJNY ŚCIENNY 
DEFLEX21/P oraz DEFLEX E 21/P 

 

 

OPIS PRODUKTU 
Profil wykonany jest z trwale plastycznego materiału Nitriflex. 

Dzięki wydłużonej wierzchniej części możliwe jest montowanie 

profilu w elementach z nieregularnymi lub uszkodzonymi 

powierzchniami. Specjalnie wyprofilowane powierzchnie 

boczne umożliwiają właściwe osadzenie w szczelinie 

dylatacyjnej. Występuje w wersji płaskiej i narożnej 

(DEFLEX E). 

 
ZASTOSOWANIE 
Profil jest przeznaczony do maskowania szczelin dylatacyjnych 

w elementach monolitycznych oraz prefabrykowanych. Może 

być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 

budynków. 

 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- Katalog produktów 

- Atest higieniczny PZH 

SPOSÓB MONTAŻU 
Duża elastyczność oraz sprężystość profilu umożliwia łatwy 

i szybki montaż. Profil należy osadzać w szczelinie dylatacyjnej 

bez sfazowanych krawędzi. Łączenie profilu wykonuje się 

doczołowo lub poprzez zgrzewanie. 

 

PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT 
Profile dylatacyjne są przechowywane i transportowane  

w drewnianych skrzyniach. 

 
UWAGI 
Przy montażu należy przestrzegać BHP na budowie oraz 

wytycznych producenta.  
 
 

 

DANE TECHNICZNO-HANDLOWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21/P-010 
 E 21/P-010 

21/P-015 
 E 21/P-015 

21/P-020 
 E 21/P-020 

21/P-030 
 E 21/P-030 

Nominalna szerokość 
szczeliny dylatacyjnej 

Fb[mm] 
10 15 20 30 

Całkowita szerokość 
profilu dylatacyjnego 

B/BE[mm] 
25/20 35/30 45/40 75/50 

Widoczna szerokość 
profilu po montażu 

S/SE[mm] 
25/20 35/30 45/40 75/50 

Wysokość profilu  
H/HE[mm] 25/35 30/45 35/50 45/75 

Kompensacja ruchu 
szczeliny dylatacyjnej  

W[mm] 
3(+2/-1) 3(+2/-1) 7(+2/-5) 7(+2/-5) 

Kolor Czarny, szary 

Materiał 
Nitriflex- materiał trwale elastyczny, odporny m.in. na oleje, masy 
bitumiczne, utlenianie, kwasy, promieniowanie UV, wpływy 
atmosferyczne i temperaturę (od -30 do +60ºC)  

Długość standardowa  
L[m] 2,5 



 

 FORBUILD SA 
ul. Górna 2a, 26-200 Końskie 

tel.: +48 41 375 1347 

fax: +48 41 375 1348 

e-mail: forbuild@forbuild.eu 

www.forbuild.eu 

 

Niniejsza karta katalogowa została opracowana przez firmę FORBUILD SA i pozostaje własnością firmy. 

Przedruk, kopiowanie oraz udostępnianie karty katalogowej w całości bądź części osobom do których nie jest kierowana, bez pisemnej zgody  

firmy FORBUILD SA są zabronione. 

Podstawa prawna –Dz. U. Nr 24/1994 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
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WERSJA PŁASKA 

WERSJA NAROŻNA (DELFEX E) 
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