
DUNAFLEX
Öntapadós modifikált bitumenes tömítő és javítószalagok

Új továbbfejlesztett minőség

Gyors és gazdaságos megoldás a fugák megbízható tömítésére!

Kiváló minőség:

• Rendkívüli tapadó képesség

• -15 °C-os hideghajlíthatóság

• 70 °C feletti lágyuláspont

• 50% rugalmas visszaalakulás

A felhasználás előnyei:

• Gyors kivitelezés

• A beépítéshez nem szükségesek speciális gépek

• A teherhordó és kopórétegben is alkalmazható

• Megbízható megoldás az aszfaltsávok csatlakozásánál

• Alkalmazása növeli az út élettertamát

A DUNAFLEX tömítőszalag alkalmazása hozzájárul az út hosszú élettatramához.

MAGYAR FEJLESZTÉS, MAGYAR TERMÉK



FÜGGŐLEGES BEÉPÍTÉS
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK
• aszfalt utak csatlakozási hézagainak lezárása
• járdaszegélyekhez való vízmentes aszfaltcsatlakozás
• úti műtárgyak vízmentes csatlakozása

Az aszfalt utak szőnyegezésénél a hideg fogadófelület és a forró aszfalt csatlakozása komoly hibalehe-
tőség, amely az út élettartamát jelentősen befolyásolja. A DUNAFLEX szalag felhasználásával az aszfalt 
beépítéssel egyidőben megtörténik a megfelelő rugalmas hézagzárás.

Ha a fogadófelület tiszta, pormentes, pl. friss aszfalt, úgy a DUNAFLEX szalag felhelyezése kellősítés nél-
kül is történhet. Ha a felület poros, kellősítés szükséges. A tapadást elősegíti a szalag felületén elhelyezett 
nyomásra aktiválódó öntapadó ragasztó.
A DUNAFLEX szalag anyaga önmagában is öntapadó tulajdonságú elasztomerrel modifikált bitumen, így 
a tapadás a teljes felületen is megtörténik.

A felhelyezett DUNAFLEX szalagról a szilikonos fóliát lehúzva a csatlakozás azonnal fogadhatja a forró 
aszfaltot , melynek hatására a szalag anyaga megolvadva tapad a régi felületre és az új aszfalt szemcséi-
hez. Az így keletkezett modifikált bitumenben dús flexibilis réteg biztosítja a megfelelő csapadékvíz zárást.

KISZERELÉS
40 x 4 mm 15 méter/tekercs 60 méter/doboz 1440 méter/raklap

40 x 8 mm 10 méter/tekercs 40 méter/doboz 960 méter/raklap

VÍZSZINTES BEÉPÍTÉS, ÚTJAVÍTÁS
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK
• repedések gyors és megbízható javítása
• kátyúzási munkáknál
• az aszfaltút felületének megbontása után történő javítások, újra aszfaltozásoknál

A megnövekedett forgalom következtében a közutakat a tervezettnél nagyobb terhelés éri, amely gyor-
sítja az aszfaltfelületek romlását. Az aszfalt már néhány év múlva megreped, a repedésekbe a csapadék 
beszivárog, télen megfagyva fokozatosan az út tönkremenetelét okozza.
A DUNAFLEX 40 x 4  javítószalag alkalmazásával a 2-5 mm szélességű repedések szakszerűen javítha-
tók. Időben történő repedésjavítással az út élettartama legalább 3-5 évvel megnövelhető.
Az 5 mm-nél szélesebb (5-8 mm) repedésekre a DUNAFLEX 40 x 8 szalagot ajánljuk, mert a vastagabb 
szalag öntapadó anyaga tudja kellően szigetelni a nagyobb méretű repedést.
A repedésre helyezett szalagot a szilikonos fólián keresztül enyhe nyomással rögzítjük az aszfalt felületé-
re, követve a repedés irányát. A szilikonos fóliát lehúzzuk és a visszatapadás megakadályozására a szalag 
felületét finom hintőanyaggal meghintjük.
A termék végleges tapadását, valamint a szalag anyagának a repedésbe való belepréselését maga 
a járműforgalom végzi el.
Ha az aszfalt felülete poros, ajánlott kellősítővel előkészíteni. Az oldószer elpárolgása után a felületre az 
öntapadó DUNAFLEX szalag könnyen felhelyezhető.

Vízszintes beépítés alkalmaznak még azokban az esetekben is, amikor az aszfaltút felületét megbontás 
után helyre kell állítani:

• föld alatti elektromos vezetékek cseréjénél
• csatornák javításakor, cseréjénél
• vízvezetékek javítása
• gázvezetékek javítása, cseréje esetén
• kátyúzásnál

Ezekben az esetekben a függőleges beépítést ritkán alkalmazzák és ilyenkor szükséges a hideg és a me-
leg aszfalt felület határvonalát felülről lezárni, hogy a csatlakozás vízmentes maradjon. A beépítés módja 
megegyezik a repedésjavítással.



FUGASZALAGOK ÉS JAVÍTÓSZALAGOK MŰSZAKI TULAJDONSÁGAI
MÉRETEK: 40 x 4 mm, 40 x 8 mm

Minőségi jellemzők Vizsgálati módszer Követelmény Mért érték
Vastagság 4 mm ±10% Megfelelt

8 mm ±10% Megfelelt

Szélesség 40 mm ±10% Megfelelt

Lágyuláspont MSZ EN 1227 min. 90 °C 117 °C

Hőállóság MSZ 135-1 min. 90 °C 100 °C-on megfelel

Megfolyás ellenállás MSZ EN 13880-5 Max 2 mm 0 mm

Hideghajlíthatóság
4 mm vastagságban MSZ EN 1109 -10 °C -15 °C

Penetráció 25 °C-on MSZ EN 1426 30-50 között 39,2; 33-5; 39,0

Rugalmas visszaalakulás MSZ EN 13880-3 min. 40% 55%, 50 %

Tapadó szilárdság e-ÚT 07.03.21:2000 min. 0,4 MPa 0,529 MPa; 0,509 MPa

A termék minőségét és beépítési módjait az A-141/2014. számú ÉMI által jóváhagyott (kiadott) 
NEMZETI MŰSZAKI ÉRTÉKELÉS szabályozza az MKEH-128/22/2013/FHÁ alapján.

A terméket a DET Norske Veritas által ellenőrzött 117714-2012-AQ-BUD-RvA számú tanúsítványnak meg-
felelően ISO 9001-es minőségbiztosítási eljárásnak megfelelően gyártjuk.

A DUNAFLEX termékeket kartondoboz csomagolásban hozzuk forgalomba. A szalagot egy masszív papír-
cséve testre tekercseljük, mely biztosítja a középső terület stabilitását és a tekercs köré a szalag magas-
ságának megfelelő távtartót helyezünk el. Az egyes tekercseket hullámkarton lappal és szilikonos fóliával 
választjuk el. A csomagolás következtében a termék fedett helyen tárolva hosszabb ideig megőrzi eredeti 
formáját és minőségét.

Elérhetőségek:

Raktár: 1201 Budapest, Helsinki út 63. | Telefon: +36 30 902 9607

Rónai Tibor - ügyvezető, értékesítési vezető +36 30 430 2043 info@dunaflex.hu
Molnár Gyula - műszaki igazgató +36 20 9 220 205 molnar@dunaflex.hu
Krisztián Imréné - árukiadás +36 30 902 9607 marika@dunaflex.hu

www.dunaflex.hu


