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KUNEX®- wysokiej
jakości taśmy 
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TECHNIKA
USZCZELNIEŃ KUNEX® 
Taśmy uszczelniające z termoplastycznego tworzywa 
sztucznego do uszczelnienia przerw roboczych 
i szczelin dylatacyjnych w konstrukcjach betonowych
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KUNEX® 
Projektowanie i wykonawstwo

Informacje ogólne
Dobór taśmy do przerw roboczych i dylatacji powinien 
uwzględniać przewidywane oddziaływania w kon-

strukcji. Istotne jest również odpowiednie usytuowanie 
w przekroju konstrukcyjnym.

W przypadku zastosowania w konstrukcji oprócz taśm 
dylatacyjnych również taśm do uszczelnienia przerw 
roboczych, należy dostosować szerokość taśmy do 
przerw roboczych do wybranej szerokości taśmy dy-
latacyjnej. 
W przypadku zastosowania w konstrukcji jedynie taśm 
do uszczelnienia przerw roboczych, przy taśmach we-
wnętrznych należy zapewnić odpowiednią wysokość 

przykrywającej warstwy betonu większej od połowy 
szerokości taśmy (patrz przykład wybudowania na 
stronie 10).
Przy zastosowaniu taśm zewnętrznych należy stoso-
wać taśmy: w przypadku wód nienaporowych z czte-
rema, a w przypadku wód naporowych z sześcioma 
piórami.

 ■ Przebieg szczelin możliwie po liniach prostych, 
przejrzyście i bez uskoków

 ■ Skrzyżowanie szczelin najlepiej pod kątem pro-
stym

 ■ Odstępy krawędziowe > 500 mm

 ■ Usytuowanie przerw roboczych w obszarach pod-
danych niewielkim naprężeniom

 ■ Jednoznaczne rysunkowe oznaczenie taśm 
uszczelniających, przebiegu szczelin, połączeń 
i skrzyżowań taśm

 ■ Szerokość zakładana szczeliny dylatacyjnej wyno-
si przeważnie 20 mm

 ■ Taśmy dylatacyjne wewnętrzne przy zmianie prze-
biegu osi szczeliny, prowadzone bez styku promie-
niem gięcia większym od połowy szerokości taśmy. 
W przypadku taśm uszczelniających przerwy robo-
cze promień ten może być zmniejszony o połowę

 ■ W przypadku taśm uszczelniających przy zmia-
nie ich przebiegu względem osi szczeliny należy 
wykonać połączenie narożnikowe, lub zaginać je 
promieniem 50 krotnie większym niż wysokość 
występów ograniczających

Dobór i wymiarowanie taśm do przerw roboczych

Dobór i wymiarowanie taśm dylatacyjnych uzależniony 
jest przede wszystkim od oczekiwanych przemiesz-
czeń dwóch sąsiadujących części budowli oraz od 
działającego ciśnienia wody. Konieczne szerokości 
taśm możemy dobrać wg DIN 18197. Podane tam 
dane obowiązują dla szczeliny dylatacyjnej o szeroko-

ści 20 mm. W przypadku, gdy zostaną przekroczone 
wartości tabelaryczne dotyczące głębokości wybu-
dowania i/lub maksymalnych przemieszczeń części 
obiektu, należy indywidualnie uwzględnić zarówno 
specyfikę konstrukcji szczeliny jak i wszystkie oddzia-
ływania mające wpływ na szerokość taśmy.

Dobór i wymiarowanie taśm dylatacyjnych
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KUNEX® - wysokiej jakości taśmy uszczelniające

dla lepszych rozwiązań...KUNEX® 
Projektowanie i wykonawstwo

W zakresie projektowania należy stosować normy DIN 
18197. Dla wymiarowania, postępowania z produktem 
i wybudowania taśm do uszczelnienia postępować na-
leży wg zapisów norm DIN 7865 i 18541. 

Więcej uregulowań dotyczących konstrukcji z betonu 
wodoszczelnego należy szukać w wytycznych DAfStb-
Richtlinie pod tytułem "Konstrukcje szczelne z betonu".

Podstawy stosowania

Wskazówki
Transport
Przy załadunku i rozładunku taśmy należy odpowied-
nio zabezpieczyć. Po dostawie należy sprawdzić kom-
pletność i ew. uszkodzenia transportowe.  
Przy wysokich temperaturach zewnętrznych taśmy

uszczelniające powinny być transportowane bez do-
datkowych naprężeń a w miejscu wbudowania przed 
montażem powinny być swobodnie rozłożone.  

Składowanie w zimie
W zimie taśmy z PVC należy składować w zamknię-
tych pomieszczeniach na suchym podłożu (np. palety 
transportowe). Dla ułatwienia wbudowania zaleca się 
przed użyciem składowanie w ogrzewanym pomiesz-
czeniu.  

Składowanie w lecie      
W lecie istotne jest składowanie taśm w suchym 
i chłodnym pomieszczeniu. Równocześnie należy 
chronić taśmy przed bezpośrednim nasłonecznieniem 
(np. poprzez nakrycie).  

Obróbka i montaż
W przypadku wbudowania taśm wykazujących wyraź-
ną deformację, może to wpływać na ich funkcję. Z tego 
względu należy dbać o czystość i staranność wyko-
nywanych prac. Taśmy powinny być wolne od resztek 
stali zbrojeniowej i innych zanieczyszczeń. 
Taśmy uszczelniające należy składować unikając ich 
zaginania i skręcania. Przy taśmach zewnętrznych 

należy zauważyć, że powstałe w transporcie lub skła-
dowaniu zagięcia piór kotwiących ustąpią dopiero po 
ogrzaniu taśm ciepłym powietrzem. 
Taśmy uszczelniające winny być betonowane w taki 
sposób, aby uniknąć powstania pustych przestrzeni 
wokół taśm. Odstęp taśm uszczelniających od zbroje-
nia musi wynosić min. 20 mm.
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KUNEX® 
Obszary zastosowania 

Przykłady zastosowania 
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Graficzna prezentacja przykładowej konstrukcji z betonu szczelnego z wykorzystaniem taśm uszczelniających KUNEX®

1 Taśma KUNEX® do przerwy roboczej – wewnętrzna
2 Rury uszczelniające (wymuszające rysy) KUNEX®

3 Taśma dylatacyjna KUNEX® – zewnętrzna
4 Taśma KUNEX® do przerwy roboczej – zewnętrzna (zakończenie)
5 Taśma KUNEX® do dylatacji – wewnętrzna
6 Taśma KUNEX® uszczelniająca zakończenie dylatacji
7 Taśma KUNEX® zamykająca do dylatacji
8 Taśma KUNEX® do przerwy roboczej – zewnętrzna
9 Taśma KUNEX® do przerwy roboczej – wewnętrzna
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KUNEX® - wysokiej jakości taśmy uszczelniające

dla lepszych rozwiązań...KUNEX® 
Obszary zastosowania 

Taśmy KUNEX® do uszczelnień w budownictwie betonowym

W konstrukcjach betonowych w zależności od rodzaju lub sposobu wykonywania mamy do czynienia z przerwa-
mi roboczymi, szczelinami dylatacyjnymi i pozornymi. 

Przerwa robocza dotyczy miejsc, 
w których następuje przerwanie 
procesu betonowania. Elementy 
po zabetonowaniu tworzą monoli-
tyczną konstrukcję, dla których nie 
przewiduje się wzajemnych prze-
mieszczeń. 

Dla uszczelnienia przerw robo-
czych stosuje się taśmy uszczelnia-
jące (wewnętrzne lub zewnętrzne). 
Przy planowanych przemieszcze-
niach elementów konstrukcyjnych 
należy koniecznie stosować taśmy 
do dylatacji.

Przerwa robocza

W tego typu przerwach konstruk-
cja ma możliwość wzajemnych 
przemieszczeń. Zbrojenie pomię-
dzy elementami jest przerwane. 
Rozróżniamy szczeliny dla ruchu 
w płaszczyźnie elementów i w kie-
runku prostopadłym do płaszczy-
zny (osiadanie). W zależności od 
tego stosujemy taśmy wewnętrzne 
lub zewnętrzne. Oba rodzaje taśm 
charakteryzują się kanałem kom-
pensacyjnym wewnątrz taśmy.  
Elementy uszczelniające, do jakich 

zaliczamy taśmy uszczelniające  
KUNEX®, zapobiegają przenikaniu 
wody przez przerwany przekrój be-
tonowy. Taśmy kotwione są żebra-
mi kotwiącymi w przekroju, które 
pozwalają pewne kotwienie w be-
tonie. 
Część kompensacyjna przejmuje 
ew. przemieszczenia elementów 
konstrukcyjnych względem siebie 
(wydłużenia i przemieszczenia po-
przeczne) oraz ciśnienie wody. 

Dylatacja

Szczeliny pozorne (lub wymu-
szone rysy) stosuje się planowo 
w miejscach, gdzie przewiduje się 
powstanie dużych naprężeń w kon-
strukcji (wywołanych temperaturą, 
procesem wiązania i relaksacji be-
tonu). W tym miejscu pozwala się 
na planowe zarysowanie przekroju 
betonu.

Powstanie rysy wymuszonej uzy-
skuje się poprzez osłabienie prze-
kroju poprzecznego. Zbrojenie 
przechodzi przez przekrój całkowi-
cie lub częściowo.
Dla realizacji szczelin pozornych 
stosujemy rury uszczelniające.

Szczelina pozorna
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KUNEX® 
Przegląd produktów

Taśmy KUNEX® do przerw roboczych
wewnętrzne

Taśmy KUNEX® do przerw roboczych
zewnętrzne

Rury uszczelniające KUNEX®

wymuszające rysy

Taśmy dylatacyjne KUNEX®

wewnętrzne

Taśmy dylatacyjne KUNEX®

zewnętrzne

Taśmy kątowe KUNEX®

• Taśmy dylatacyjne
• Taśmy do przerw roboczych
• Taśmy dylatacyjne jednostronnie mocowane

Taśmy zamykające KUNEX® do uszczelniania 
zakończenia dylatacji
• Taśmy zamykające
• Taśmy zabezpieczające

Taśmy KUNEX® do uszczelnienia przerw roboczych 
w silosach

Konstrukcje  specjalne KUNEX®

Profile specjalne i konstrukcje zgrzewane
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KUNEX® - wysokiej jakości taśmy uszczelniające

dla lepszych rozwiązań...KUNEX® 
Informacje ogólne

Baza surowcowa PVC-P w następujących gatunkach:
 ■ wg normy DIN (DIN 18541) odporna na działanie związków bitumicznych (BV) lub nieodporna (NB) 

 ■ wg normy zakładowej  odporna na działanie związków bitumicznych (BV) lub nieodporna (NB)

 ■ wg normy zakładowej fizjologicznie obojętna

Dostępne także z surowców PE lub TPE.

Materiał

Parametry fizyczne taśm KUNEX®

Taśma do przerw roboczych Taśma do dylatacji

Norma zakładowa Norma DIN Norma zakładowa Norma DIN

NB             BV NB             BV NB             BV NB             BV

Wytrzymałość na 
rozciąganie
wg PN-EN ISO 527-2

≥ 10 N/mm² ≥ 10 N/mm²

Wydłużenie względne 
przy zerwaniu
wg PN-EN ISO 527-2

≥ 250 % ≥ 350 % ≥ 300 % ≥ 350 %

Twardość wg Shore’a
PN-EN ISO 868 70 ±5 67 ±5

Odporność ogniowa
wg DIN 410 Klasa ognioodporności B2 Klasa ognioodporności B2

Odporność termiczna od -20 do +60 °C od -20 do +60 °C

Podatna na zgrzewanie termiczne za pomocą trzonków spawalniczych (do 250 W) jak i urządzeń zgrzewających 
gorącym powietrzem (do 1400 W).

Obróbka

Wewnętrzna kontrola produkcji wg norm DIN EN ISO 9001 gwarantuje stabilną jakość na wysokim poziomie. 

Potwierdzenie właściwości charakterystycznych wykonane przez Instytut Badań Materiałowych w Braunschweig.

Nadzór jakościowy
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KUNEX®
Taśmy uszczelniające do przerw roboczych

Taśmy KUNEX® do przerw roboczych dla konstrukcji z betonu wodoszczelnego

Produkt

Taśmy KUNEX® do przerw robo-
czych wykonywane z termopla-
stycznego tworzywa (PVC-P) służą 
do uszczelnienia przerw roboczych 
w betonie. 

Dzięki zabetonowaniu taśmy i usy-
tuowaniu piór kotwiących uzysku-
je się bardzo dobre połączenie 
w przekroju betonowym jak i wy-
dłużenie drogi dla wody celem 
uszczelnienia przerwy.

Część rozciągliwa służy do ela-
stycznego połączenia elementów 
budowlanych.

Taśmy do przerw roboczych zgrze-
wa się szczelnie przy zastosowa-
niu trzonków spawalniczych lub 
urządzeń na gorące powietrze. 

Zalety

 ■ surowiec podstawowy PVC-P

 ■ doskonała zgrzewalność

 ■ wg normy DIN odporna na dzia-
łanie związków bitumicznych 
(BV) lub nie (NB)

 ■ wg normy zakładowej odporna 
na działanie związków bitumicz-
nych (BV) lub nieodporna (NB) 
oraz obojętna pod względem 
fizjologicznym

 ■ wg normy zakładowej dostępna 
także wersja zbrojona stalą, 
lub z wykonanymi otworami do 
mocowania

Zastosowanie
Wysokiej jakości taśmy uszczel-
niające KUNEX® stosowane są 
w różnych przerwach roboczych 
(w poziomie i pionie) poddanych 
działaniu wody naporowej i niena-
porowej, lub środowisku wilgotnym:

 ■ w przerwach roboczych pomię-
dzy płytą fundamentową i ścianą 
oraz ścianą i stropem

 ■ w przerwach roboczych pomię-
dzy płytami fundamentowymi, 
ścianami lub w stropach

 ■ w szczelinach pozornych 
w konstrukcjach monolitycznych 
i z elementów modułowych.

Wysokiej jakości taśmy uszczel-
niające KUNEX® dopuszczone są 
do stosowania w konstrukcjach 
budowlanych wg wytycznych dla 
szczelnych konstrukcji betono-
wych.
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dla lepszych rozwiązań...KUNEX®
Taśmy uszczelniające do przerw roboczych

Wymiary

Typ 
wg DIN 18541

Typ 
wg normy 

zakładowej

Szerokość
a [mm]

Wysokość 
pióra 

kotwiącego
d [mm]

Szerokość 
części 

rozciągliwej
b [mm]

Grubość 
części 

rozciągliwej
c [mm]

Grubość 
krawędzi 

taśmy 
e [mm]

Długość 
[m]

– A100S* 100 11 40 3,0 11 25

– A150 150 15 55 3,5 11 25

– A190 190 15 70 4,0 11 25

A240 dIN A240 240 15 80 4,0 11 25

A320 dIN A320 320 15 100 4,5 11 25

A500 dIN A500 500 20 150 6,0 11 25

Taśmy uszczelniające KUNEX® do przerw roboczych - wewnętrzne

Typ

Odporna na działanie 
związków bitumicz-

nych

Wewnętrzna - zbrojo-
na stalą

e=100mm

Wewnętrzna - zbrojo-
na stalą

e=125mm
Otwory mocujące

BV S SL O

A100S* x

A150 x x

A190 x x x x

A240 x x x

A320 x x x

A500

A240 DIN x

A320 DIN x

A500 DIN x

Cechy dodatkowe

Przykłady zastosowania

* Taśma uszczelniająca do przerw roboczych typ A100S dostępna tylko jako zbrojona stalą.

a

b

d c

e
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KUNEX®
Taśmy uszczelniające do przerw roboczych

Typ 
wg DIN 18541

Typ 
wg normy 

zakładowej

Szerokość 
a [mm]

Wysokość 
pióra

kotwiącego
d [mm]

Ilość piór 
kotwiących

Szerokość 
części

rozciągliwej 
b [mm]

Grubość części
rozciągliwej

c [mm]

Długość 
[m]

AA190/18 190 18 4 80 3,7 25

AA240/20 dIN AA240/20 240 20 4 80 4,0 25

AA240/35 dIN AA240/35 240 35 4 84 4,0 25

AA320/20 320 20 6 100 4,0 25

AA320/35 dIN AA320/35 320 35 6 100 4,0 25

AA500/35 dIN AA500/35 500 35 8 120 4,0 20

Wszystkie taśmy uszczelniające KUNEX® do przerw roboczych zewnętrzne dostępne również jako odporne na 
działanie związków bitumicznych.

Taśmy uszczelniające KUNEX® do przerw roboczych - zewnętrzne

a

b

c d
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KUNEX® - wysokiej jakości taśmy uszczelniające

dla lepszych rozwiązań...KUNEX® 
Rury uszczelniające (wymuszające rysy)

Rury uszczelniające KUNEX® dla konstrukcji z betonu wodoszczelnego

Produkt

Rury uszczelniające KUNEX® z ter-
moplastycznego tworzywa sztucz-
nego (PVC-P) służą do uszczelnie-
nia przerw wymuszonych i szczelin 
pozornych w betonie.

Rury uszczelniające składają się 
z otuliny wykonanej z miękkiego 
PVC z czterema piórami kotwiący-
mi oraz dwoma piórami rysującymi. 
Dla stabilizacji wewnątrz wbudo-
wana jest rura z twardego PVC.

Pióra rysujące służą dla wytwo-
rzenia planowej rysy, uszczelnio-
nej równocześnie przez pozostałe 
cztery pióra kotwiące.

Zalety

 ■ surowiec PVC-P

 ■ rura wewnętrzna z twardego 
PVC dla stabilizacji

 ■ Aprobata Techniczna IBDiM

 ■ rura uszczelniająca dostępna 
również w wersji z otworami 
mocującymi

Zastosowanie

Rury uszczelniające KUNEX® 
mogą być stosowane w pionowych 
szczelinach pozornych zarówno 
przy działaniu wody naporowej 
i nienaporowej jak i przy wilgotnym 
podłożu:

 ■ szczelina ściana-ściana.

Poprzez wbudowanie rury uszczel-
niającej w środku przekroju ele-
mentu betonowego zmniejsza się 
jego szerokość. W takim, plano-
wo osłabionym przekroju betono-
wym powstaje zarysowanie. Dla 
osiągnięcia planowego i proste-
go przebiegu rysy wbudowuje się 
w szalunku listwę trójkątną lub tra-
pezową. 
Rury uszczelniające KUNEX® 
dopuszczone są do stosowania 
w konstrukcjach budowlanych wg 
wytycznych dla szczelnych kon-
strukcji betonowych.
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KUNEX® 
Rury uszczelniające (wymuszające rysy)

Wymiary zgodne z normą zakładową

Typ Średnica
d [mm]

Szerokość całkowita
a [mm]

Dla grubości ścian
[mm]

Długości standardowe
[m]

Q60 60 100 ≤ 240 2,50; 3,00; 4,00; 5,00

Q88 90 150 ≤ 350 2,50; 3,00; 4,00; 5,00

Q175 175 235 > 350 – 500 2,50; 3,00; 4,00

Rury uszczelniające KUNEX® (wymuszające rysy)

ad

Rury wymuszające rysę składają się z otuliny wykonanej z miękkiego PVC z czterema piórami kotwiącymi oraz 
twardym rdzeniem. Dostępne w wykonaniu kolorystycznym szarym lub czarnym.

Przed montażem nacinamy dolną końcówkę rury 
uszczelniającej poprzecznie do położenia piór rysują-
cych, celem osadzenia rury na wbetonowanej w po-
łowie w płytę fundamentową lub stropową, zbrojonej 
stalą, taśmie uszczelniającej przerwę roboczą.
Odstęp pomiędzy górną krawędzią płyty fundamento-
wej lub stropowej a dolną krawędzią rury uszczelniają-
cej musi wynosić przynajmniej 5 cm.  
Rura uszczelniająca usytuowana prostopadle wzglę-
dem przerwy roboczej w górnej części mocowana jest 
do szalunku. 

Dla stabilizacji rury w trakcie betonowania dodatkowo 
mocujemy ją przy pomocy klamer spinających lub przy 
pomocy wykonanych otworów mocujących wiążemy 
do zbrojenia. 
Podczas betonowania należy zwrócić uwagę, aby mie-
szanka betonowa łączeniowa (na kruszywie do 8 mm) 
dokładnie wypełniła rurę od spodu tworząc korek.
Rura wewnętrzna może pozostać w środku rury 
uszczelniającej. Wypełnienie rury nie jest konieczne, 
ale jednak zalecane.

Wbudowanie

Pióro kotwiące

P
ió

ro
 ry

su
ją

ce
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KUNEX® - wysokiej jakości taśmy uszczelniające

dla lepszych rozwiązań...KUNEX® 
Taśmy dylatacyjne 

Taśmy dylatacyjne KUNEX® dla konstrukcji z betonu wodoszczelnego

Produkt

Taśmy dylatacyjne KUNEX® we-
wnętrzne lub zewnętrzne wykona-
ne z termoplastycznego tworzy-
wa sztucznego (PVC-P) służą do 
uszczelnienia szczelin dylatacyj-
nych w betonie.

Dzięki wbudowaniu taśm w betonie 
oraz odpowiedniemu usytuowaniu 
piór kotwiących uzyskujemy bar-
dzo pewne połączenie i wydłużamy 
drogę dla wody uszczelniając tym 
samym dylatację.

Dzięki elastycznej części taśmy 
o zamkniętym profilu kompensa-
cyjnym można przejąć przemiesz-
czania we wszystkich kierunkach.

Taśmy dylatacyjne łączy się wo-
doszczelnie  przy zastosowaniu 
trzonków spawalniczych lub przy 
użyciu gorącego powietrza.

Zalety

 ■ surowiec PVC-P

 ■ doskonała zgrzewalność

 ■ wg normy DIN odporne na dzia-
łanie związków bitumicznych 
(BV) lub nieodporne (NB).

 ■ wg normy zakładowej odporne 
na działanie związków bitumicz-
nych (BV) lub nieodporne (NB) 
oraz obojętne pod względem 
fizjologicznym.

Zastosowanie
Wysokiej jakości taśmy dylatacyjne 
KUNEX® stosowane są w różnych 
przerwach roboczych (w poziomie 
i pionie) poddanych działaniu wody 
naporowej i nienaporowej, lub śro-
dowisku wilgotnym:

 ■ szczeliny dylatacyjne pomiędzy 
płytą fundamentową i ścianą lub 
ścianą i stropem

 ■ szczeliny dylatacyjne w płycie 
fundamentowej, ścianie lub 
stropie

 ■ szczeliny dylatacyjne winny być 
prowadzone w sposób ciągły 
w konstrukcji.

Wysokiej jakości taśmy dylatacyjne 
KUNEX® dopuszczone są do sto-
sowania w konstrukcjach budow-
lanych wg wytycznych dla szczel-
nych konstrukcji betonowych.
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KUNEX® 
Taśmy dylatacyjne

Typ 
wg DIN 18541

Typ 
wg normy 

zakładowej

Szerokość 
a [mm]

Szerokość 
profilu części 
elastycznej

e [mm]

Wysokość 
pióra 

kotwiącego
d [mm]

Szerokość 
części 

rozciągliwej
b [mm]

Grubość 
części 

rozciągliwej
c [mm]

Długość 
[m]

d190 190 10 15 70 3,5 25

d240 dIN d240 240 20 15 80 4,0 25

d320 dIN d320 320 20 15 100 5,0 25

d400 400 20 16 125 5,2 20

d500 dIN d500 500 20 20 150 6,0 20

Taśmy dylatacyjne KUNEX® - wewnętrzne

a
b

cd
e

Typ 
wg DIN 18541

Typ 
wg normy 

zakładowej

Szerokość 
a [mm]

Szerokość 
profilu części 
elastycznej

[mm]

Wysokość pió-
ra kotwiącego

d [mm]

Ilość piór 
kotwiących

Szerokość 
części 

rozciągliwej
b [mm]

Długość 
[m]

dA190/16 190 20 17 4 80 25

dA240/20 dIN dA240/20 240 20 20 4 80 25

dA240/35 dIN dA240/35 240 20 35 4 84 25

dA320/20 320 20 20 6 100 25

dA320/35 dIN dA320/35 320 20 35 6 100 25

dA500/35 dIN dA500/35 500 20 35 8 120 20

Taśmy dylatacyjne KUNEX® - zewnętrzne

a
b

c

d
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KUNEX® - wysokiej jakości taśmy uszczelniające

dla lepszych rozwiązań...KUNEX® 
Taśmy uszczelniające kątowe

Kątowa taśma uszczelniająca KUNEX® do przerw roboczych
Kątowa taśma uszczelniająca KUNEX® z PVC-P wg normy zakładowej do uszczelnienia przerw roboczych przy 
przesuniętych względem siebie elementach betonowych.

Typ Szerokość
a1 [mm]

Wysokość 
a2 [mm]

Wysokość pióra 
kotwiącego b [mm]

Ilość piór 
kotwiących

Długość 
[m]

AA 120/120 EA 120 120 25 4 20

AA 165/165 EA 165 165 25 6 20

Kątowa taśma dylatacyjna KUNEX® 
Kątowa taśma dylatacyjna KUNEX® z PVC - P wg normy zakładowej do uszczelnienia dylatacji przesuniętych 
wglądem siebie elementów betonowych. 

Typ Szerokość
a1 [mm]

Wysokość 
a2 [mm]

Wysokość pió-
ra kotwiącego 

b [mm]

Ilość piór 
kotwiących

Szerokość 
elementu

rozciągliwego
c1/c2 [mm]

Długość 
[m]

DA 120/120 EA 120 120 25 4 50/50 20

DA 165/165 EA 165 165 25 6 50/50 20

Materiał wg DIN 18541, cz. 2 na zapytanie

Materiał wg DIN 18541, cz. 2 na zapytanie

a1

a2

b

a1

a2

b

c2

c1
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KUNEX® 
Kątowe taśmy dylatacyjne mocowane jednostronnie 

Kątowe taśmy uszczelniające KUNEX® dla konstrukcji z betonu wodoszczelnego

Produkt

Kątowe taśmy dylatacyjne KU-
NEX® wewnętrzne lub zewnętrz-
ne z termoplastycznego tworzy-
wa sztucznego (PVC-P) służą do 
uszczelnienia dylatacji pomiędzy 
istniejącym obiektem a konstrukcją 
wykonywaną.

Dzięki z jednej strony gładkiej po-
wierzchni taśmy uszczelniające 
mogą być zamocowane wodo-
szczelnie przy zastosowaniu ele-
mentów szynowych do istniejącego 
elementu betonowego. Elastyczny 
profil zamknięty umożliwia prze-
jęcie przemieszczeń elementów 
konstrukcyjnych we wszystkich kie-
runkach.

Kątowe taśmy dylatacyjne wykony-
wane są jako elementy prefabryko-
wane dostosowane do konkretnej 
sytuacji wybudowania. 

Zalety

 ■ surowiec PVC - P

 ■ doskonała zgrzewalność taśm 
uszczelniających

 ■ narożne taśmy uszczelniające 
wg DIN 18541-2

 ■ wg normy zakładowej odporne 
na działanie związków bitumicz-
nych (BV) lub nieodporne (NB) 
oraz obojętne pod względem 
fizjologicznym.

 ■ konstrukcje taśmy dylatacji do-
stępne na zamówienie

Zastosowanie
Połączenie konstrukcji z betonu 
wodoszczelnego z istniejącym 
obiektem budowlanym wymaga 
wbudowania kątowej taśmy dyla-
tacyjnej w przekroju betonowanym.
O jakości uszczelnienia decyduje 
jakość przylegającej do taśmy po-
wierzchni konstrukcji istniejącej.
Wysokiej jakości kątowe taśmy dy-
latacyjne KUNEX® znajdują swoje 
zastosowanie w konstrukcjach bu-
dowlanych wg normy DIN 18195-9.
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KUNEX® - wysokiej jakości taśmy uszczelniające

dla lepszych rozwiązań...KUNEX® 
Kątowe taśmy dylatacyjne jednostronnie mocowane

Kątowe taśmy dylatacyjne KUNEX® - wewnętrzne
Kątowe taśmy dylatacyjne KUNEX® wykonywane z PVC-P wg normy zakładowej dla uszczelnienia dylatacji 
pomiędzy elementami betonowymi a istniejącymi już elementami konstrukcji budowlanej. 

 ■ Poziom uszczelnienia - wewnątrz przekroju

Typ Szerokość 
a1 [mm]

Wysokość 
a2 [mm]

Wysokość żeber 
kotwiących

b [mm]

Szerokość części 
rozciągliwej 

c [mm]

Długość 
[m]

d 180/170K 180 170 26 95 20

Kątowe taśmy dylatacyjne KUNEX® - zewnętrzne
Kątowe taśmy dylatacyjne KUNEX® wykonywane z PVC-P wg normy zakładowej dla uszczelnienia dylatacji 
pomiędzy elementami betonowymi a istniejącymi już elementami konstrukcji budowlanej. 

 ■ Poziom uszczelnienia - na zewnątrz  przekroju

Typ Szerokość
a1 [mm]

Wysokość 
a2 [mm]

Wysokość piór 
kotwiących

b [mm]

Ilość piór 
kotwiących

Długość 
[m]

dA 180/170K 180 170 35 3 20

a1

a2

b
c

a1

a2

b
Materiał wg DIN 18541, cz. 2 na zapytanie

Materiał wg DIN 18541, cz. 2 na zapytanie
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KUNEX® 
Taśmy do uszczelniania zakończenia dylatacji

Taśma zamykająca KUNEX® do uszczelniania zakończenia dylatacji

a

b

c

d

Taśma KUNEX® do uszczelniania zakończenia dylatacji – szara z PVC-P dla 
górnego zamknięcia szczeliny dylatacyjnej.

 ■ Materiał: miękkie PVC

Typ
wg DIN 
18541

Typ
wg normy 

zakładowej

Wys.
a [mm]

Wys. piór 
kotwiących 

d [mm]

Ilość piór 
kotwiących

Szer. 
b [mm]

Szer. 
szczeliny 
c [mm]

Dł. 
[m]

fA 50/20 
dIN fA 50/20 50 20 2 30 20 15

fA 90/20 
dIN fA 90/20 90 20 4 30 20 15

fA 130/20 
dIN fA 130/20 130 20 6 30 20 15

Taśma zabezpieczająca KUNEX® do uszczelniania dylatacji

a

b

c

Taśma zabezpieczająca KUNEX® z PVC-P do powierzchownego uszczelniania 
szczeliny dylatacyjnej. 

 ■ Materiał: miękkie PVC

Typ Wysokość 
a [mm]

Szerokość
pokrycia 
b [mm]

Szerokość
szczeliny 
c [mm]

Długość 
[m]

fV 40/42 40 42 11 15

Listwa zamykająca KUNEX®

a

b

c

Listwa zamykająca KUNEX® z PVC dla powierzchniowego zamknięcia szczeliny 
dylatacyjnej. 

 ■ Materiał: twarde PVC

Typ Wysokość 
a [mm]

Szerokość
pokrycia 
b [mm]

Szerokość
szczeliny 
c [mm]

Długość 
[m]

fl 30/60 30 60 30 2,50

Materiał wg normy zakładowej. Materiał wg normy DIN 18541-2 na zapytanie.
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KUNEX® - wysokiej jakości taśmy uszczelniające

dla lepszych rozwiązań...KUNEX® 
Konstrukcje zgrzewane

Konstrukcje zgrzewane KUNEX®

Krzyż płaski Krzyż prostopadły Krzyż prostopadły Trójnik prostopadły

Trójnik płaski Naroże płaskie Naroże prostopadłe Naroże płaskie
 – zewnętrzne stropowe

(taśma zamykająca)
K-08

Naroże kątowe
wewnętrzne

Naroże prostopadłe Naroże kątowe
zewnętrzne

K-11

Trójnik prostopadły

K-01 K-02 (taśma zamykająca)
K-03

K-07

(taśma zamykająca)
K-04

K-05

K-09

K-06 (taśma zamykająca)

K-10 K-12

Obok standardowych przekrojów taśm do przerw robo-
czych i taśm dylatacyjnych produkowane są przekroje 
specjalne na życzenie Klienta.

Produkujemy wg dostarczonych rysunków i danych. 
Prosimy o zapytanie!

W razie jakichkolwiek pytań nasi doradcy techniczni chętnie Państwu pomogą:
Tel.: +48 71 396 82 64
Fax: +48 71 396 81 05
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KUNEX® 
Konstrukcje zgrzewane

Produkcja kształtek do połączeń zgrzewanych

1. Obciąć taśmę pod kątem prostym do kierunku 
napięcia.

3. Pręt spawalniczy podgrzać. Temperatura zgrzewa-
nia jest właściwa, jeżeli taśma (w tym obszarze) lekko 
będzie się topić.

5. Zakończenie taśmy mocno ścisnąć i przytrzymać 
30 sekund.

2. Naprężyć wstępnie taśmę na 10 mm.

4. Pręt spawalniczy poprowadzić pomiędzy taśmami 
i nacisnąć bloki napinające. Po ok. 10 sekundach 
wyciągnąć pręt spawalniczy.

6. Połączenie jest trwałe po ostudzeniu.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 



23
KUNEX® - wysokiej jakości taśmy uszczelniające

dla lepszych rozwiązań...KUNEX® 
Taśmy do uszczelniania przerw roboczych w silosach

Taśmy KUNEX® do uszczelniania przerw roboczych w silosach

Typ Szerokość
[mm]

Grubość
[mm]

Długość 
[m]

Sf 80/5 80 5 50

Sf 100/5 100 5 50

Typ Szerokość
[mm]

Grubość
[mm]

Długość 
[m]

Sf 120/4 120 4 50

Typ Szerokość
[mm]

Grubość
[mm]

Długość 
[m]

Sf 120/6 120 6 50

Typ Szerokość
[mm]

Grubość
[mm]

Długość 
[m]

Sf 120/12 120 12 50

Typ Szerokość
[mm]

Grubość
[mm]

Długość 
[m]

Sf 150/5 150 5 25

Prosta obróbka taśm dylatacyjnych poprzez lekkie wci-
śnięcie w świeży beton aż do przebiegającej pod nią 
warstwy zbrojenia. 
Wolna przestrzeń powietrzna w dużych taśmach 
uszczelniających zabezpiecza przed ew. rozwarstwie-
niem taśmy, oraz nadaje jej elastyczność dla ew. wy-
dłużenia pod wpływem temperatury lub parcia ziemi.
Stopień twardości wg Shore’a – ok.85 (dla standar-
dowego wykonania) pozwala na lekką obróbkę taśmy 
przy wbudowaniu; w każdych warunkach pogodowych 

i również w prostopadłych narożnikach. 
Styki rozwiązuje się bezproblemowo poprzez zastoso-
wanie kształtek stykowych lub spawania nałożonych 
taśm.
Minimalne warunki zakotwienia taśmy w betonie 
(min. 25-40 mm = otulina zbrojenia) specjalnych taśm 
uszczelniających w płycie dennej ma tę zaletę, że nie 
koliduje ze zbrojeniem elementów.

Wbudowanie
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KUNEX® 
Akcesoria uzupełniające  

Moc:   200 W
  250 W
  300 W

Urządzenie do zgrzewania gorącym powietrzem 1600 W/230 V.
Dla dyszy wtykanych; dostawa bez dyszy w opakowaniu z tworzywa.

Urządzenie sprawdzające połączenia wysokiej częstotliwości
230V, 50/60Hz.
Napięcie pomiarowe: 10-55 kV

Szerokość: 25 mm   
Grubość:  3 mm
Długość:  30 m
Kolor: czarny lub szary

Klamry spinające taśmy z PVC.

 ■ Trzonek spawalniczy

 ■ Wytwornica gorącego powietrza

 ■ Urządzenie sprawdzające połączenia

 ■ Nóż do cięcia taśm 

 ■ Taśma spawalnicza

 ■ Klamry do montażu taśmy

Akcesoria uzupełniające KUNEX®
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KUNEX® - wysokiej jakości taśmy uszczelniające

dla lepszych rozwiązań...Notatki
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Notatki
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KUNEX® - wysokiej jakości taśmy uszczelniające

dla lepszych rozwiązań...Notatki
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systemy dla konstrukcji betonowych...

01
/2
01

3

ISOMAXX®

ISOPRO®

PENTAFLEX®

RAPIDOBAT®

FERBOX®

KUNEX®

HED
GRIPRIP®

SCHALL-ISO
PLURAFLEX®

RIPINOX®

WARMBORD
SCHALBOR
UNICON® 
KE III
ZUBEHÖR

Elementy izolacyjne 120mm
Elementy izolacyjne 80mm
Systemy uszczelnień (listwy uszczelniające)
Szalunki kartonowe
Zbrojenie odginane
Systemy uszczelnień
Trzpienie dylatacyjne
Zbrojenie spoin ścian murowanych z tworzywa sztucznego
Elementy wygłuszające
Systemy uszczelnień (węże iniekcyjne)
Nierdzewna stal żebrowana gatunku 1.4571 lub 1.4362
Elementy szalunkowe izolacyjne termicznie
Elementy szalunkowe
Szybkie i wielofunkcyjne złącza
Kotwy transportowe
Akcesoria - np. elementy dystansowe do zbrojenia

Przedstawiciel:
JordAHl & PfEIfEr
Technika Budowlana Sp. z o.o.
55-330 Krępice k/Wrocławia, ul. Wrocławska 68
tel.: +48 71 396 82 64
fax: +48 71 396 81 05
e-mail: biuro@jordahl-pfeifer.pl
www.jordahl-pfeifer.pl

Producent:
H-BAU TECHNIK GMBH
Am Güterbahnhof 20
79771 Klettgau
tel.: 0 77 42 | 92 15-0
fax: 0 77 42 | 92 15-90
e-mail: info.klettgau@h-bau.de
www.h-bau.de
www.jp-bautechnik.de


