
Elastyczne opieranie elementów konstrukcyjnych 
poddanych obciążeniom statycznym

Przegląd produktów

PODKŁADKI ELASTOMEROWE
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Typ podkładki
Grubość

podkładki
[mm]

Dopuszczalne
naprężenie
ściskające

σdop [N/mm2]

Opis produktu

Podkładka 
bi-Trapezowa®

5
10
15
20

15
10
7
5

Niezbrojona, profilowana podkładka elastomerowa, 
wykonana z najwyższej jakości elastomerów na bazie 
kauczuku syntetycznego EPDM.
Stosowana m.in. w celu redukcji dźwięków 
uderzeniowych na klatkach schodowych oraz 
do opierania stropów z płyt prefabrykowanych 
lub monolitycznych (wersja w osłonie z wełny 
mineralnej).

Cigular® - podkładka 
pod płyty stropowe 10 1,55

Podkładka elastomerowa podatna na odkształcenia 
poprzeczne wywołane przemieszczeniem poziomym 
elementów budowlanych, termicznie izolowana 
(osłona z wełny mineralnej lub polistyrenu). 
Przeznaczona w szczególności do opierania 
żelbetowych płyt stropowych. 

Civalit® - podkładka 
przesuwna 11 15

Pasmowa lub punktowa podkładka przesuwna, 
zapewniająca stabilne oparcie i kontrolowany 
przesuw elementów konstrukcyjnych z minimalnym 
współczynnikiem tarcia < 0,02.

Ciparall® - podkładka 
przesuwna

11
14
20
30
40

15*

Zbrojna, punktowa lub pasmowa podkładka 
przesuwna, złożona z korpusu elastomerowego 
zbrojnego płytkami stalowymi oraz płytki 
poślizgowej (GFK), zapewniająca stabilne oparcie  
i kontrolowany przesuw elementów konstrukcyjnych 
z minimalnym współczynnikiem tarcia < 0,02. 

Ślizgowy podkład 
perforowany  

14
17
28
39
50

25*

Punktowa podkładka przesuwna, składająca się  
z połączonych warstw elastomerowych i płytek 
stalowych oraz wyposażona w płytkę poślizgową  
z kompozytu zbrojonego włóknem szklanym (GFK). 
Zapewnia stabilne oparcie i kontrolowany przesuw 
elementów konstrukcyjnych poddanych znacznym 
obciążeniom z minimalnym współczynnikiem tarcia 
< 0,02.

Ślizgowy podkład 
perforowany typ Z

15
25
34
42
51

25*

Punktowa podkładka przesuwna, składająca się 
z połączonych warstw elastomerowych i płytek 
stalowych oraz wyposażona w płytkę poślizgową  
z kompozytu zbrojonego włóknem szklanym (GFK). 
Zapewnia stabilne oparcie i kontrolowany przesuw 
elementów konstrukcyjnych poddanych znacznym 
obciążeniom z minimalnym współczynnikiem tarcia 
< 0,02.

  * dopuszczalne naprężenie ściskające, zależne od współczynnika kształtu 
Wszystkie podkładki są objęte Krajową Oceną Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej.
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Typ podkładki
Grubość

podkładki
[mm]

Dopuszczalne
naprężenie
ściskające

σdop [N/mm2]

Opis produktu

Podkład  
kompresyjny

5
10
15
20

5*
Niezbrojona podkładka elastomerowa, 
wykonana z najwyższej jakości kauczuku 
syntetycznego EPDM. 

Podkład  
kompaktowy S65

5
8
10
15
20
25
30

14*
Niezbrojona podkładka elastomerowa, 
wykonana z najwyższej jakości kauczuku 
syntetycznego EPDM.

Podkład  
kompaktowy S70

5
8
10
15
20

21*
Niezbrojona podkładka elastomerowa, 
wykonana z najwyższej jakości kauczuku 
syntetycznego EPDM.

Podkład 
kompaktowy CR 2000

11
16
21

20*

Niezbrojona podkładka elastomerowa, 
charakteryzująca się powierzchnią o strukturze
wafla. Wykonana z najwyższej jakości 
elastomerów na bazie kauczuku 
chloroprenowego (CR).

Podkład 
perforowany 205  

5
8

25*

Niezbrojona, perforowana podkładka 
elastomerowa z siatką równomiernie 
rozmieszczonych otworów, przeznaczona do 
przekazywania znacznych obciążeń. Wykonana 
z najwyższej jakości elastomerów na bazie 
kauczuku chloroprenowego (CR).

  * dopuszczalne naprężenie ściskające, zależne od współczynnika kształtu 
Wszystkie podkładki są objęte Krajową Oceną Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej.
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Podkładki elastomerowe

Typ podkładki
Grubość

podkładki
[mm]

Dopuszczalne
naprężenie
ściskające

σdop [N/mm2]

Opis produktu

Podkład 
warstwowy Q

10
20
30
40

15*

Podkładka elastomerowa zbrojona 
płytkami stalowymi odpornymi na warunki 
atmosferyczne, z charakterystycznymi 
cylindrycznymi wypustkami na powierzchni 
styku.

Podkład 
perforowany 205-ST

14
20
31
42
53

25*

Podkładka elastomerowa o wysokiej nośności, 
zbrojona płytkami wykonanymi ze stali odpornej 
na warunki atmosferyczne. Przeznaczona do 
przenoszenia znacznych obciążeń. Wymiary 
płytek zbrojących są większe od wymiarów 
warstw elastomerowych (o 10 mm z każdej 
strony).

Podkład  
perforowany typ Z

15
24
33
42
51

25*

Podkładka elastomerowa o wysokiej nośności, 
zbrojona płytkami wykonanymi ze stali odpornej 
na warunki atmosferyczne. Przeznaczona 
do przenoszenia znacznych obciążeń. Płytki 
stalowe mają takie same wymiary jak warstwy 
elastomeru i są zabezpieczone po obwodzie 
cienką warstwą elastomerową.

Podkład rdzeniowy

5
10
15
20

30*

Podkładka elastomerowa dużej twardości, 
charakteryzująca się niewielkimi 
odkształceniami, o czerwono-brązowej barwie. 
Zwykle stosowana jako przekładka termiczna  
w złączach konstrukcji stalowych i betonowych.

Jordahl & Pfeifer
Technika Budowlana Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 68
55-330 Krępice k/Wrocławia
tel.: +48 71 39 60 333
tel.: +48 71 39 68 887
e-mail: calenberg@pfeifer.pl
www.jordahl-pfeifer.pl

Niniejsza publikacja jest rezultatem wieloletnich badań i doświadczeń zdobytych w stosowaniu technologii. 
Wszystkie informacje opracowano na podstawie najnowszego stanu wiedzy w tym zakresie i są one udostępniane  
w dobrej wierze. Nie zwalniają one jednak użytkownika od obowiązku sprawdzania przydatności produktów jak również 
zapewnienia, że prawa osób trzecich nie są naruszone. Wyklucza się jakąkolwiek odpowiedzialność za straty bez względu 
na ich rodzaj i podstawę prawną wynikłe na skutek zastosowania produktu jedynie na podstawie wskazówek zawartych  
w niniejszej publikacji. Zastrzega się możliwość zmian technicznych związanych z rozwojem produktu.
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  * dopuszczalne naprężenie ściskające, zależne od współczynnika kształtu 
Wszystkie podkładki są objęte Krajową Oceną Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej.


