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Pewny dach nad g∏owàL

TaÊma Wakaflex 2

B



86

Wakaflex 2

Opis produktu:
Wakaflex 2 s∏u˝y do obróbki komi-
nów, Êcian i innych elementów
przechodzàcych przez po∏aç
dachowà. Sk∏ad i odpornoÊç na
dzia∏anie promieni UV powodujà,
˝e Wakaflex 2 jest trwa∏y 
i zachowuje swój kolor.

Materia∏:
TaÊma Wakaflex wykonana jest 
z poliizobutylenu i wk∏adki z roz-
ciàgliwej siatki aluminiowej. Na
kraw´dziach bocznych naniesione
sà pasma kleju butylowego, które
skutecznie uszczelniajà po∏àczenie. 

Kolory:
czerwony, ciemnoczerwony, ciem-
noniebieski, ciemnozielony, szary,
bràzowy, antracyt, miedziany.

Uk∏adanie:
TaÊma Wakaflex mo˝e byç przygo-
towywana i uk∏adana przy pomocy
zwyk∏ych narz´dzi. Pozwala si´
plastycznie formowaç, a dzi´ki
wk∏adce z rozciàgliwej siatki alu-
miniowej dopasowuje si´ trwale 
i dok∏adnie do kszta∏tu dachu.
Dzi´ki samospajalnym
w∏aÊciwoÊciom materia∏u odpada
dodatkowe lutowanie, czy te˝
k∏opotliwe przyklejanie.

OdpornoÊç na temperatur´:
- 40° do +100° zgodnie z normà
DIN 52 133. OdpornoÊç na promie-
niowanie UV zgodnie z DIN 16726 
i DIN 16731

Wymiary:
SzerokoÊç 0,28 m. 

Listwa do Wakaflexu
Aluminiowa listwa malowana
obustronnie proszkowo, s∏u˝àca 
w po∏àczeniu z masà uszczelnia-
jàcà K do dodatkowego uszczel-
nienia górnej kraw´dzi obróbki
taÊmy Wakaflex. 

Wymiary: 
D∏ugoÊç 2,4 m
SzerokoÊç 8 cm

Kolory:
czerwony i ciemno bràzowy
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Narz´dzia s∏u˝àce do uk∏adania
taÊmy Wakaflex 2

Wakaflex mo˝e byç przygotowany 
i uk∏adany za pomocà zwyk∏ych
narz´dzi, jak na przyk∏ad:

metrówka
o∏ówek
no˝yce
wa∏eczek dociskowy

TaÊma Wakaflex 2

Listwa do Wakaflexu Masa uszczelniajàca K



Lico komina
Przed rozpocz´ciem

uk∏adania taÊmy Wakaflex
osuszyç i oczyÊciç pod∏o˝e.

Odmierzyç odpowiednià
d∏ugoÊç taÊmy, roz∏o˝yç jà na
czystym podk∏adzie.

Odci´ty pas zagiàç 
i przy∏o˝yç do komina.

Linia zagi´cia wypada
zawsze przy górnych
kraw´dziach dachówek.
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Monta˝ taÊmy Wakaflex 2 w obr´bie komina.



Z górnego wywini´cia
taÊmy odkleiç foli´ ochronnà.

TaÊm´ przykleiç do komi-
na.

Z dolnego fragmentu
taÊmy odkleiç foli´ ochronnà.

TaÊm´ wyrównaç na
powierzchni dachówek.
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TaÊm´ dok∏adnie i staran-
nie przykleiç do dachówek.

W za∏omie nie dopa-
sowywaç do powierzchni
dachówek.

Wakaflex naciàç po bokach
pod kàtem ok. 45° do miejsca
∏àczenia z naro˝nikiem komi-
na.

Rozci´te kraw´dzie taÊmy
przykleiç po bokach komina.
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plus 1

D∏ugoÊç ca∏kowita

D∏ugoÊç do boku koƒca

0 –
 15 cm

Cz´Êç boczna
Zgodnie z rysunkiem okre-

Êliç d∏ugoÊç bocznych
odcinków. 

Ustaliç wysokoÊç wywi-
ni´cia taÊmy na bocznà cz´Êç
komina. Nast´pnie taÊm´
zagiàç i przykleiç do
dachówek i komina.

Wywini´tà cz´Êç bocznego
pasa Wakaflexu, wystajàcà
poza lico komina - naciàç do
miejsca styku komina 
z po∏acià tak, aby taÊma
zachodzi∏a na przednià cz´Êç
komina na szerokoÊç 
2 - 3 cm.

Ci´cie dochodzi a˝ do linii
zgi´cia cz´Êci bocznej.
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Odciàç fragment taÊmy
zachodzàcy na po∏aç.

Przykleiç po∏àczone 
na zak∏ad pasy taÊmy.

Szczególnie starannie
wykonaç t´ czynnoÊç 
na naro˝nikach.
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Wystajàcy boczny pas
taÊmy rozciàç pod kàtem do
naro˝nika komina.

Naci´cie wykonaç do punk-
tu przeci´cia linii zgi´cia
cz´Êci bocznej z tylnà
kraw´dzià naro˝nika komina.

Górnà cz´Êç rozci´tego
ràbka zawinàç na komin 
i przykleiç.

Po∏àczenie tylnej cz´Êci
komina z po∏acià dachu 

Dwa odcinki taÊmy
Wakaflex roz∏o˝yç na równej
powierzchni i po∏àczyç 
ze sobà na zak∏ad szerokoÊci 
ok. 5 cm. Miejsce zak∏adu
dok∏adnie wyg∏adziç rolkà
dociskowà.
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TaÊm´ Wakaflex u∏o˝yç 
w miejscu styku komina 
z pokryciem.

Staranie dopasowaç jà do
za∏omu i przykleiç do komina.

W za∏omie nie dopa-
sowywaç taÊmy do profilu
dachówek.

Na odcinku, na którym
dachówki zachodzà na taÊm´,
nale˝y jà dopasowaç do pro-
filu dachówek i starannie
przykleiç.
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Naro˝niki tylnej cz´Êci 
komina

Naciàç wystajàcy ràbek
taÊmy równolegle do
kraw´dzi komina, pozostawia-
jàc ok. 2-3 cm zak∏adki.

Naci´cia dokonaç a˝ do
kraw´dzi za∏omu.

Wystajàcy pasek odciàç
prostopadle do kraw´dzi
komina.
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Wykonany zak∏ad ràbka
taÊmy przykleiç na naro˝niku
komina.

Przy naklejaniu taÊmy
szczególnà uwag´ nale˝y
zwróciç na dok∏adnoÊç wyko-
nania po∏àczeƒ 
w obr´bie naro˝ników.

Dodatkowe zabezpieczenie
dla pokrycia stanowi
zawini´cie taÊmy Wakaflex 
w rz´dzie dachówek od
strony kalenicy.

U∏o˝yç kolejne rz´dy
dachówek.

96



Boki dolnego pasa taÊmy
zawinàç na boczne Êcianki
komina, a nast´pnie zagiàç
do góry osiàgajàc pionowe
ustawienie.

Górnà kraw´dê pionowej
cz´Êci taÊmy dociàç skoÊnie,
tak, aby na koƒcu osiàgn´∏a
wysokoÊç ok. 2 cm.

Górna kraw´dê na kominie
powinna byç dopasowana do
wysokoÊci listwy lub
ok∏adziny komina.

Boczne cz´Êci obróbki
u∏o˝yç jak wczeÊniej opisano.

Bocznà kraw´dê tych
pasów taÊmy dorównaç do
pionowo postawionej cz´Êci
pasa dolnego.

Dociàç kraw´dê bocznej
cz´Êci zostawiajàc 2 cm 
naddatku.

Naddatek zawinàç na pio-
nowej cz´Êci dolnego pasa.
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Uk∏adanie taÊmy Wakaflex 2 z ràbkiem stojàcym
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Lico komina
Listw´ przyciàç na ˝àdany

wymiar:
D∏ugoÊç listwy oblicza si´ na
podstawie szerokoÊci komina
plus dwa razy ok. 5 cm (na
wyst´py przy kraw´dziach
komina).

Uwaga: 
Aby uniknàç przesiàkania wody
przez powierzchni´ komina, 
przedstawiony poni˝ej sposób
monta˝u listwy mo˝e byç 
zastosowany tylko w przypadku,
gdy komin jest wykonany z ceg∏y
klinkierowej lub wy∏o˝ony p∏ytkami
ok∏adzinowymi, a zastosowana
zaprawa jest przygotowana 
z domieszkami uszczelniajàcymi.
W pozosta∏ych przypadkach (np.
gdy komin jest otynkowany) nale˝y
wykonaç wci´cie w kominie 
i zastosowaç listw´ specjalnie
przystosowanà do wpuszczenia 
w wyci´tà bruzd´.

Monta˝ listwy wykoƒczeniowej 



Nachylenie dachu
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Listw´ z obustronnym ok.
5 cm wyst´pem przy∏o˝yç do
lica komina, zaznaczajàc na
górnym profilu 1 lini´ zgi´cia
biegnàcà wzd∏u˝ kraw´dzi.

Na dolnym profilu zazna-
czyç 2 lini´ zgi´cia o 1 cm
szerszà.

Wykonaç naci´cia wzd∏u˝
linii a, b, wyginajàc do ty∏u
wystajàcy profil (1).

Wykonaç naci´cia wzd∏u˝
linii c, d, wyginajàc do ty∏u
wystajàcy profil (2).

Bocznà kraw´dê dolnej
cz´Êci profilu listwy odciàç
pod kàtem zgodnym z nachy-
leniem dachu.
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Dla u∏atwienia monta˝u 
listwy nale˝y wykorzystaç
przygotowane naci´cia pod
otwory.

Listw´ przy∏o˝yç do 
komina, wypoziomowaç.
Zaznaczyç i wywierciç otwory
na kominie.

Wbiç ko∏ki rozporowe
mocujàce listw´.
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Nachylenie dachu

1 cm

1 cm

Linia ci´cia

2

1

Bok komina
Listw´ przy∏o˝yç do boku

komina i odciàç jej dolny
koniec wzd∏u˝ pionowej
kraw´dzi komina.

W tylnej cz´Êci górny profil
listwy bocznej (1) odciàç
wzd∏u˝ kraw´dzi komina.

Dolny profil (2) odciàç tak,
aby wystawa∏ na d∏ugoÊç 
1 cm poza kraw´dê komina.
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Listw´ bocznà zamocowaç
do komina przy u˝yciu ko∏ków
rozporowych.

Ty∏ komina
D∏ugoÊç listwy wyznaczyç

dodajàc do szerokoÊci 
komina po 2 cm z ka˝dej
strony.
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Nachylenie dachu

SzerokoÊç
komina

~ 2 cm

1 cm

Linia zgi´cia

Linia ci´cia

x
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z

y

v

Na dolnej cz´Êci profilu (2)
zaznaczyç lini´ zgi´cia o 1 cm
szerzej.

Wykonaç naci´cia na linii 
u i v.

Po zaznaczeniu linii w
odciàç koniec listwy.

Wystajàcà koƒcówk´ pro-
filu (1) zagiàç w kierunku
okapu.

Wykonaç naci´cia na linii x,
y i dociàç fragment listwy
wzd∏u˝ lini z, odciàç lini´ z.

Wystajàcà koƒcówk´ pro-
filu (2) zagiàç w kierunku
okapu.

Listw´ zamocowaç ko∏kami
rozporowymi na górnej cz´Êci
profilu.
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104 Listw´ wykoƒczeniowà
uszczelniç masà wzd∏u˝
po∏àczeƒ kraw´dzi górnych
oraz w miejscach zak∏adów.




