
Wakaflex 2 - JeSZCZe lePSZY
JeSZCZe PeWNIeJSZY
Teraz z 20-letnią gwarancją

Lat
Gwarancji

DANE TECHNICZNE: WAKAFLEX 2
Materia∏ Poliizobutylen (PIB) z siatkà aluminiowà oraz pasmami  

kleju butylowego

Temperatury stosowania: -40° C do 100° C 

Wymiary: Rolka 5 m, szerokoÊç 28 cm - czerwony, bràzowy, antracytowy
Rolka 10 m, szerokoÊç 28 cm - wszystkie kolory

DANE TECHNICZNE: LISTWA DO WAKAFLEXU 2
Materia∏ Aluminium malowane proszkowo

Kolory: Czerwony, ciemnobràzowy - listwa dwustronna. Czerwony 
ciemnoczerwony, bràzowy, antracytowy - listwa na wpust

SzerokoÊç: 8 cm

D∏ugoÊç: 2,4 m listwa dwustronna
2,0 m listwa na wpust

kOlORY

TaÊma Wakaflex 2 dost´pna jest 

w 6 kolorach odpowiadajàcych 

kolorystycznie dachówkom 

BRAAS. Dzi´ki temu 

wykonywane po∏àczenia 

na dachu sà kolorystycznie 

dopasowane do jego pokrycia. 

W rezultacie powstaje 

harmonijne wra˝enie ogólne, 

stanowiàce widoczny wyraz 

fachowej jakoÊci wykonania. 

WAKAFLEX 2
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Dostępne kolory:

Czerwony

Bràzowy Szary Antracytowy

Ciemnoczerwony Miedziany

Lat
Gwarancji

o sZerokIM WACHlArZU ZAstosoWAnIA I ŁAtWy W oBrÓBCe
Dzięki łatwej formowalności zastosowanych materiałów taśma Wakaflex 2 stanowi wszechstronne uniwersalne 
rozwiązanie dla połączeń na dachach spadzistych. samospajające się właściwości materiału i odporność na odkształcenia 
taśmy Wakaflex 2 zapewniają długotrwale mocne połączenia. tyczy się to zarówno płaskich, jak i profilowanych 
materiałów do pokryć dachowych. taśma Wakaflex 2 przekonuje jakością do tego stopnia, że została dopuszczona  
także jako produkt systemowy BrAAs dla pokryć dachów o kącie nachylenia od 10°.

Trwałe połączenie dzięki umieszczonym po 

bokach pasmom kleju bitumicznego.

Wiatroszczelne połączenia przez cały okres użytkowania, dzięki  

zastosowaniu wysokiej jakości siatki z aluminium dla zachowania formy.

Ulepszona długotrwała odporność na promieniowanie UV i znaczne 

zmiany temperatury.

Bardzo dobre dopasowanie do profilowanych 

dachówek.

Pewne i długotrwałe połączenie dzięki 

właściwościom samospajalnym także  

przy obciążeniu.

WAKAFLEX 2 
UnIWersAlne I sZyBkIe roZWIąZAnIe.

part of BRaaS MONIeR BuIldINg gROuP



WAKAFLEX 2 
ZMoDyfIkoWAnA strUktUrA tAśMy

UnIWersAlnA tAśMA Do oBrÓBkI śCIAn I koMInÓW
system Wakaflex 2 służy do wykonania szczelnej i estetycznej obróbki komi nów, ścian i innych 
elementów przechodzących przez połać dachu. Dużą wytrzymałość osiągnięto dzięki zastosowaniu 
siatki alumi niowej, która zatopiona jest w poliizobutylenie i sięga aż do krawędzi zewnętrznej.

odporna na promieniowanie 
UV i temperaturę

odporna na odkształcenia  
wkładka z rozciągliwej siatki

Dobra 
formowalność

pasma kleju butylowego  
na brzegach

Dostępna  
w 7 kolorach

rozciągająca się w obu 
kierunkach

samospajająca 
się powierzchnia

nIe BeZ poWoDU pIerWsZy WyBÓr WśrÓD UnIWersAlnyCH proDUktÓW  
Do fACHoWeJ oBrÓBkI śCIAn I koMInÓW    
•  Długa żywotność i utrzymujące się żywe kolory dzięki lepszej strukturze materiałowej i wysokiej odporności  

na promieniowanie UV
•  Gładsza powierzchnia, która nie pozostawia szans na osadzanie się brudu
•  Dopasowana kolorystycznie do dachówek BrAAs
•  Wyższa wytrzymałość dzięki najlepszej jakości stosowanych materiałów i sięgającej aż do samych brzegów  

rozciągliwej siatce
•  Idealna formowalność dzięki zastosowanej rozciągliwej siatce z wysokiej jakości aluminium
•  Duża rozciągalność w obu kierunkach (ok. 50 % wzdłuż i ok. 15 % wszerz)
•  samo zespajający się materiał, zapewniający dodatkowe zabezpieczenie przed wnikaniem deszczu, śniegu i kurzu 

dzięki bocznym pasmom kleju
•  pewna obróbka zarówno w warunkach wysokich, jak i niskich temperatur, gdyż taśma jest niezależna od temperatury

Wakaflex 2 jako obróbka lukarny Powierzchnia Wakaflexu 2 zespaja  

si´ z g∏adkim pod∏o˝em

Wakaflex 2 jako obróbka komina Wakaflex 2 mo˝na po∏o˝yç przy 

pomocy zwyk∏ych narz´dzi

WAkAflex 2, roZWIąZAnIe DlA profesJonAlIstÓW  

sZyBko, ŁAtWo, peWnIe.

WAKAflex 2 jeST PRAKTyCzny
TaÊma Wakaflex 2 jest dostarczana w rolkach o d∏ugoÊci 
5 i 10 m. Mo˝na jà ciàç no˝ycami i r´cznie formowaç. 
Przy monta˝u, poza rolkà dociskajàcà, no˝ycami i miarkà, 
nie sà potrzebne ˝adne inne narz´dzia. Powierzchnia 
taÊmy Wakaflex 2 ∏atwo zespaja si´ z g∏adkim pod∏o˝em. 
jej boczne pasma kleju butylowego dodatkowo 
uszczelniajà po∏àczenie, skutecznie zabezpieczajàc przed 
wnikaniem wody, Êniegu czy kurzu pod pokrycie. 

WAKAflex 2 PozWAlA SI¢ PRofIloWAå
Dzi´ki zatopionej w poliizobutylenie aluminiowej siatce, 
rozciàgajàcej si´ na ca∏ej szerokoÊci, taÊma Wakaflex 2 
pozwala si´ ∏atwo formowaç i zachowuje nadany jej 
kszta∏t. Poliizobutylen jest tworzywem elastycznym 
odpornym na promieniowanie UV oraz dzia∏anie 
temperatury w zakresie od -40ºC do +100ºC. 
SztywnoÊç taÊmy, uzyskana przez zwi´kszenie gruboÊci, 

pozwala na uk∏adanie jej równie˝ z ràbkiem stojàcym. 
Ponadto istnieje mo˝liwoÊç stosowania znanych ju˝ 
sposobów uk∏adania pod dachówki i na dachówkach.

WAKAflex 2 Mo˚nA UKŁADAå nIezAle˚nIe  
oD TeMPeRATURy
TaÊm´ Wakaflex 2 mo˝na uk∏adaç zarówno w upalne 
jak i w ch∏odne dni, jednak tylko na suche i odpylone 
powierzchnie. Dzi´ki walorom technicznym Wakaflex 2 
jest taÊmà z powodzeniem stosowanà zamiast obróbek 
z blachy.
 
WAKAflex 2 jeST oDPoRny nA zABRUDzenIA
TaÊma Wakaflex 2 wykonana jest z niezwykle trwa∏ego 
materia∏u, charakteryzujàcego si´ wysokà odpornoÊcià 
na dzia∏anie promieni UV i innych czynników 
atmosferycznych.

Wakaflex 2 u∏o˝ony z ràbkiem  

stojàcyvm

Pasuje do dachówek o niskim  

i wysokim profilu

Du˝a elastycznoÊç Wakaflex 2 jako obróbka 

po∏àczenia ze Êcianà  

z zak∏adkowo uk∏adanych 

elementów

sZyBkI I ŁAtWy MontAż osZCZęDZA CZAs, A tyM sAMyM kosZty

WAKAflex 2 - eSTe TyCzny SPoSóB oBRóBKI
TaÊma Wakaflex 2 jest oferowana a˝ w siedmiu kolorach. 
Dzi´ki tak szerokiej ofercie mo˝emy bardzo ∏atwo dobraç 
kolor obróbek do barwy pokry cia, co w efekcie podnosi 
estetyk´ ca∏ego dachu i pod kreÊla umiej´tnoÊci wykonawcy.

WAKAflex 2 nADAje S¢ Do WSzeChSTRonnego 
zASToSo WAnIA
TaÊma Wakaflex 2 dzi´ki plastycznym i samoprzylepnym 
w∏aÊciwoÊciom materia∏u znajduje szerokie zastosowanie 
jako uniwersalne rozwiàzanie wszystkich obróbek i 
uszczelnieƒ na dachach pochy∏ych. Wakaflex 2 mo˝na 
uk∏adaç na suchym i czystym pod∏o˝u, przy ka˝dej 
temperaturze. Monta˝ nie wymaga lutowania ani u˝ycia 

specjalnych narz´dzi. TaÊma Wakaflex 2 ∏atwo zespaja 
si´ z pod∏o˝em i zachowuje nadany kszta∏t. obróbka 
z wykorzystaniem Wakaflex 2 zapewnia d∏ugotrwa∏à 
szczelnoÊç po∏àczeƒ zarówno przy p∏askich jak i 
profilowanych materia∏ach pokryciowych.

oBRóBKI z zASToSo WAnIeM eleMenTóW 
SySTeMU WAKAflex 2
górna kraw´dê taÊmy Wakaflex 2 jest zabezpieczana 
specjalnà listwà. odporna na korozj´ aluminiowa listwa do 
Wakaflexu 2 mocowana jest za pomocà ko∏ków. górna 
kraw´dê listwy uszczelniana jest dodatkowo specjalnym 
silikonem dekarskim.

lIstWy Do oBrÓBkI koMInA I InnyCH eleMentÓW prZeCHoDZąCyCH prZeZ poŁAć DACHU

Dwustronna listwa do 
taÊmy Wakaflex 2  
d∏. 2,4 m kolory: czerwony,  
ciemnobràzowy. 

jednostronna listwa komi-
nowa Braas na wpust d∏. 
2,0 m do stosowania na 
kominach murowanych  
z ceg∏y pe∏nej. Kolory:  
czerwony, ciemnoczerwony, 
bràzowy, antracytowy. 




