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e-slide i e-straight
  
złącza krzyżujące

 

Ważne: Staraj się unikać połączeń typu-L najbardziej jak to tylko możliwe. Połączenia te 
powodują blokadę, są zawodne i prowadzą do powastawania spęka w betonowej 
posadzce. Jeśli połączenia typu-L są nieuniknione, utwórz je poprzez właściwe 
docięcie i przyspawanie profili dylatacyjnych. Nie zapomnij o dodatkowym zbrojeniu 
zewnętrznej strony połączenia typu-L. Zalecamy stosowanie wstępnie otwartych 
profili dylatacyjnych (z pianką w środku) przy połączenich typu-L, w celu 
zminimalizowania ryzyka blokady i spękania. 

 

Krok 1: Określ dokładną lokalizację przecięcia się dylatacji i zmierz długość między ostatnio 

umieszczonym profilem dylatacyjnym a punktem przecięcia osi L w miejscu, w którym 
ma być umieszczone złącze. 

  Wszystkie długości należy mierzyć od końca górnego profilu sinusoidalnego. 

 Elementy krzyżujące mają wymiary 160 x 160 mm. Zatem długość brakującej części 
do złącza e-slide wynosi L - 80 mm.  

 

Krok 2:  Odetnij niezbędną odległość dylatacji e-slide. Aby mieć pewność, że element złącza 

będzie pasował ustal tolerancję 2mm. Niezbędna długość odciętego elementu 
wynosić będzie L - 82 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krok 3: Umieść, wyrównaj i zamocuj dokładnie wycięty odcinek profilu jak zwykle do 
ostatniego ustawionego profilu e-slide 

 

 

Krok 4: Kontynuuj w ten sposób, aż profile zostaną umieszczone wokół miejsca 
przecięcia. Upewnij się, że kwadratowy otwór ma między 162 x 162 mm a 164 x 
164 mm. 

 



 

 

 

Installation Instruction 
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Krok 5: Wsuń złącze krzyżujące w szczelinę między profilami. Będzie on automatycznie 
wypoziomowany i ustawiony na właściwej pozycji. 

 Teraz ustaw ruchome części złącza krzyżującego w jednej linii z górnymi 
profilami sinusoidalnymi każdego profilu i przyspawaj każdą zewnętrzną stronę 
fali sinusoidalnego profilu do odpowiedniej ruchomej części złącza 
krzyżującego. 

 Wszystkie miejsca wymagające spawania zostały zaznaczone kolorem. 

 

 
UWAGA: NIE SPAWAJ PŁYT POZIOMYCH!!! 
 

W przeciwieństwie do dylatacji Cosinus Slide, poziome element złącz 
krzyżujących e-slide oraz e-straight  nie mogą być przyspawane do profili 
dylatacyjnych. Zespawanie tych elementów może całkowicie zablokować 
funkcjonowanie ruchomości złącza. 

 

 

 
 

Krok 6: Umieść dodatkowe pręty zbrojeniowe, aby wzmocnić narożniki złącz oraz aby 
zapobiec niekontrolowanemu pękaniu betonu przy złączach krzyżujących „T”. 

 

Postępowanie zgodnie z wcześniej opisanymi krokami powinno doprowadzić do 
nienagannego rezultatu, z wszystkimi profilami dylatacyjnymi i złączami krzyżującymi na 
jednakowym poziomie i na poziomie lustra betonu. 

Upewnij się, że w procesie zalewania i wykańczania betonu żaden materiał nie przekracza 
najwyższego poziomu profili i elementów złączy krzyżujących. 

W razie potrzeby niewielkie szlifowanie może pomóc w osiągnięciu ostatecznych wymagań 
dotyczących płaskości. 


