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Wakaflex 

POPIS PRODUKTU 

Wakaflex je univerzálne použiteľný doplnkový prvok príslušenstva pre 

všetky spojenia zvislých konštrukcií so strešným plášťom (stena, komín, 

prestupujúce stavebné prvky ako sú vikiere). Wakaflex je plastický a 

tvarovateľný a vďaka vložke z hliníkovej vystužujúcej mriežky sa 

prispôsobí presne tvarovaniu strešnej krytiny. Tvar, ktorý dostane pri 

položení, si zachová natrvalo. Kvôli samolepiacim vlastnostiam materiálu 

odpadá dodatočné letovanie alebo lepenie. Tesniaci okraj poskytuje dobrú 

ochranu proti vode, snehu a zanášaniu prachom. Wakaflex sa hodí k 

všetkým profilovaným i plochým strešným materiálom. Lepený okraj 

Wakaflexu na zvislých plochách je potrebné prekryť krycou lištou 

Wakaflexu, omietkou alebo obkladom.  

Je vhodný pre použitie v strešnom balíčku Bramac PREMIUM 

DOSTUPNÉ FARBY 

 

 

 

VÝHODY 

- vysoká pevnosť a rozťažnosť vďaka prvotriednej kvalite 

materiálu a vystuženiu hliníkovou mriežkou z ťahokovu  

- vysokú pružnosť v oboch smeroch ( cca. 50 % pozdĺžne a 15 % 

priečne ) pre dokonalé tvarovanie aj na vlnitých strešných 

krytinách 

- samozvariteľnosť spojov v presahoch pre dokonalé zabezpečenie proti dažďu, snehu a prachu 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Určené pre     všetky modely betónových a keramických krytín 

Materiál     
vysoko kvalitná farebne stála plastická hmota PIB 
(polyizobutylén) z hliníkovej výstužnej mriežky 

Farba     tehlovočervená, hnedá, čierna 

Rozmery m  dĺžka = 5 m, šírka = 28 cm 

Teplotná odolnosť °C DIN 52133 -40° C až + 100°C 

Hmotnosť balu kg   cca 4,25 kg 

Spotreba     1 bal na komín cca 50x50 cm 

 

tehlovo-
červená 

bridlicovo- 
čierna 

tmavo-
hnedá 
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Lišta Wakaflexu 

POPIS PRODUKTU 

Lepený okraj Wakaflexu na zvislých plochách je potrebné prekryť 

krycou lištou Wakaflexu, Kryciu lištu Wakaflexu je možné pripevniť 

cez otvory, ktoré sú na lište predrazené. Vďaka obojstrannej 

povrchovej úprave farby červenej a hnedej sa lišta ľahko prispôsobí 

zvolenej farbe Wakaflexu. Styk hornej hrany lišty Wakaflexu s 

konštrukciou je potrebné vyplniť tmelom.  

DOSTUPNÉ FARBY 

 

Obojstranne použiteľná, farby 

tehlovočervená alebo tmavohnedá  

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Určené pre   všetky modely betónových a keramických krytín 

Materiál   hliníkový plech s vypaľovaným lakom 

Farba   lícová strana tehlovočervená, rubová hnedá, obojstranne použiteľná 

Rozmery cm dĺžka = 240 cm, šírka = 6 cm 

Vzdialenosť otvorov pre skrutky cm 20, priemer otvoru 6 mm 

Spotreba   2 ks / 1 bal Wakaflexu 

 

Skrutka Wakaflexu 

Samonatĺkacia hmoždinka s vrutom z nehrdzavejúcej ocele.  

Slúži na prichytenie krycej lišty Wakaflexu na murivo.   

 

  

Určené pre   Upevnenie krycej lišty Wakaflexu do muriva 

Materiál   skrutka – nehrdzavejúca oceľ,  hmoždinka – nylon 

Rozmery mm 5/35 mm 

Spotreba   12 ks / 1 lišta Wakaflexu 

 


