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Burkolat dilatáció

POLYFLEX® Advanced PU

POLYFLEX® Advanced
PU
Abból a feltevésből kiindulva, hogy a hídszerkezet használhatóságának
bármilyen korlátozása jelentős nemzetgazdasági hatásokat von maga
után, már kezdetektől fogva kimagasló tartósságot és messzemenő
javításmentességet fogalmaztunk meg fő szempontú követelményként az
általunk gyártott dilatációs rendszerekre.
A REISNER & WOLFF (RW) évek óta épít be bitumenes burkolat
dilatációkat több országban, ezeket azonban meglévő, alapvető hátrán yai
miatt nem tudtuk korlátozás nélkül elfogadtatni.
Az új Polyflex Advanced PU burkolat dilatációval azonban sikerült egészen
új minőségi és élettartami szintet megjeleníteni.
Összehasonlítva a többi dilatáció építési móddal a burkolat dilatációk
jelentős előnyt mutatnak, mint például a túlteljesíthetetlen utazási
komfort, a zajhatás nem haladja meg a csatlakozó burkolatét, vízzáró,
szakaszosan építhető be, stb.
Azonban az eddig használt bitumenes kötőanyag jelentős hátrányokkal is
rendelkezik. A könnyen deformálható anyag, melynek rugalmas
visszaállása csekély, nem kellően állékony és magas hőmérsékleten a
forgalmi terhelés hatására (különösen a fékezés hatására) az anyag
kigyúródik. Ha az anyag kemény, akkor van megfelelő mértékű rugalmas
visszaállás, de télen a hézagszélek leszakadnak a burkolatról és a
dilatáció vízzáró képessége megszűnik. A bitumen elasztoplasztikus
tulajdonsága azt eredményezi, hogy állandó terhelés esetén a rákerülő,
terhelő idegen anyag (pl. sínek ágyazására használt zúzottkő) eltűnik a
dilatáció anyagában.

Ugyancsak nehézséget okoz az ingadozó minőség, mert ez a helyes
keverési aránytól és a megfelelő beépítési hőmérséklettől függ (forró
beépítés kb. 180 °C-on).
A bitumen alapú burkolat dilatációk igen csekély mértékű hasznos
mozgástartománnyal bírnak.
A vegyipari üzem által előállított poliuretán anyag és az RW különleges
dilatáció kialakításának összedolgozásával valamennyi problémát
tökéletesen meg lehetett oldani.
Ezáltal egy páratlan megoldás adódik a csatlakozó úttest burkolatának
repedésmentes kapcsolódására.
Az alkalmazott poliuretán anyag tartósan állékony, teljesen rugalmas,
kiváló szakadási nyúlással és csekély visszahúzó erővel rendelkezik. A
beépített lyukacsos fémlemezzel, melyet a poliuretán anyag minden
oldalról körbevesz, a burkolat dilatáció hézagszéleit teljes mértékben
mentesíteni lehetett a fékező és visszahúzó erőktől.
Az új anyag különlegesen öregedésálló, ellenáll a környezeti hatásoknak
és vegyi igénybevételeknek, valamint kopásálló. Élettartama jelentősen
hosszabb, mint a pályaburkolatokhoz használt anyagoké.
A PU kiindulási anyag a tetőszigetelésben hosszú tradícióra tekint vissza,
és évek óta folyamatosan javítják. A szakadási nyúlás 650 %-os
tesztértéket mutat.

Az új anyaggal gyakorlatilag bármilyen hézagmegoldás gyorsan és
biztonságosan elkészíthető: felhajtások, ferde-, T- és keresztirányú
hézagcsatlakozások. A kétkomponenses, előre kimért csomagolású
anyagot szobahőmérsékleten kell kényszerkeverővel összekeverni, így
nem keletkezhet keverési arány elrontásból hiba a munkahelyen. Az
anyagot + 5 °C és 35 °C között lehet bedolgozni, gyakorlatilag
függetlenül a levegő nedvességtartalmától, s a rendszer néhány órán
belül teljes mértékben terhelhető. A kialakított dilatáció teljes működési
tartománya olyan hőmérsékleti határok között mozog, mely messze
meghaladja a bitumenes rendszerek által nyújtott lehetőséget, az új
rendszer – 50 °C és + 70 °C között alkalmazható.
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Alkalmazási terület

A PA sorozatba tartozó burkolat dilatáció, a Poyflex Advanced PU teljesen
új fejlesztés, mely rugalmas polimer alapú. A rendszer a rugalmas
burkolat dilatáció továbbfejlesztése, az új rendszer az eddig ismert
bitumenes burkolat dilatációk hátrányait (mint pl. szegélyleválások,
benyomódások, nyomvályúsodás, a bitumenes anyag kinyomódása, az
álló forgalom miatti vagy a kereszteződésekben előálló túlterhelés stb.)
az új anyag alkalmazásával teljes mértékben kiküszöböli.

A Polyflex Advanced PU burkolat dilatáció fontos előnye abban áll, hogy a
dilatációt a mindenkori szerkezethez hozzá lehet igazítani. Így például a
beépített vastagságot vagy a hézag szélességét a vevő különleges
igényeihez lehet beállítani annak érdekében, hogy gazdaságos
méretezést lehessen elérni anélkül, hogy a szabványos méreteket
korlátozni kellene.

100 mm teljes mozgástartományig terjedő számos nemzetközi szerkezetben
valósítottunk meg, amelyek 2007 óta kifogástalanul üzemelnek.

hídépítés a közösségi közlekedés számára
(közúton és vasúton),
magasépítésben és ipari építményeken,
pályaudvari épületek és peronokon,
parkolóházakban és parkoló szinteken,
repülőtereken, hangárokban, fel- és leszállópályákon,
klinikákon, kórházakban és laboratóriumokban, élelmiszeriparban
a gyógyszeriparban baktériummentes hézaghoz és dilatációhoz, a
vegyiparban, ahol savállóság és lúgállóság a követelmény,
a hagyományos acélanyagú hézagok helyettesítésére, a
nehéz forgalmú ipari üzemekben úsztató padlórétegként,
és számos egyéb területen

A
jelenlegi
legszínvonalasabb
műszaki
ismereteknek
megfelelő
gyártástechnológia, magasan képezett kivitelező csapat és a DIN EN ISO
9001:2000 szerint kialakított minőségi menedzsment biztosítja, hogy
megbízhatnak bennünk és munkájukhoz az optimális feltételeket kínáljuk.

Szakértői csapatunk várja az Önök megkeresését.

www.reisnerwolff.com
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Előnyök / tulajdonságok

különlegesen nagy élettartam, általában nagyobb, mint a határoló
útpálya felületé
magas utazási komfort

a fuga teljesen vízzáró marad
karbantartásmentes (a szokásos acélfugákhoz hasonló rendszeres
tisztítás nem szükséges)
alkalmas új építések, és felújítások során egyaránt
a lehető legkisebb forgalmi akadályoztatással beépíthető, pl.
félpályás vagy váltakozó sávú lezárással, akár éjszakai műszakban,
rövid beépítési idő, néhány óra múlva gépjárművel járható
széles hőmérsékleti határok között beépíthető (+ 5°C és + 35 °C
között)
tartós,

mivel

nem

tartalmaz

nincs nyomvályúsodás, kiváló kopásállóság (pl. kapaszkodó
sávokban, hegyi utakon, stb. alkalmazható)
a szerkezet helyi sérülései az anyag vegyi reaktiválásával egyszerűen
javíthatók (pl. hótoló-, vagy baleseti károsodások)
A teherviselő szerkezeten nem kell kirekesztést kialakítani
az útpálya bevonata (aszfalt-, vagy beton kialakítás) a dilatáció
beépítése előtt folytonosan gépi módon kialakítható
szinte tetszőlegesen lehet a vízszintesen futó hézag irányát változtatni
tetszőleges padka és járdakialakítás lehetséges
nincs testhangátvitel a csatlakozó szerkezeti elemekre
csekély visszaállító erő a felépítményen
hideg bedolgozás és egyszerű anyagkezelés az előre meghatározott
keverési aránynak köszönhetően, így a keverési hiba kizárható
ellenáll a környezeti hatásoknak és vegyszereknek
ellenáll lúgoknak, savaknak, sóknak stb.
gomba- és penészálló
szürke színű, jól illeszkedik a pályalemez színéhez – kívánságra
egyedi színek is előállíthatók
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Az eddigi, gyakran meghibásodó fémprofilos hézagok
repülőtereken, pályaudvarokon szép sima felületű hézagokkal cserélhetők
le.
A POLYFLEX® Advanced PU anyag kitűnő tapadással rendelkezik az
alépítményhez, és a határoló burkolat felületéhez, és ezáltal a vízszintes
erőket biztosan vezeti az építménybe.

nincs kiegészítő zaj a résmentes felület miatt

kimagaslóan öregedésálló és
mechanikus kopóalkatrészeket

Szerkezeti alapelvek

A tartószerkezeten furatos szögvas lemez kerül rögzítésre, mely a
fúgaanyagot teljesen körülveszi, és így a legnagyobb terhelések - mint pl.
a lejtőn történő nehézjárművek fékezésekor fellépő erők - is leépülnek.
Ez a szögacél egyúttal úgy védi a határoló burkolatot, hogy a fúgaanyag
oldalán az aszfaltél ne nyomódhasson.
A határoló aszfaltburkolatoknál javasolt kiegészítő bordázat és/vagy
védősáv elkészítése, hogy a bitumenalapú csatlakozó felületek
tartósságát javítsuk.
A fúgalemez áthidalja a hídrést és úgy van méretezve, hogy minden, a
forgalom által ható terhelést megtartsa, miközben az anyagba ágyazott
stabilizáló elemek gondoskodnak arról, hogy a függőleges irányú
alakváltozást a megengedett határértéken belül tartsuk.
Ez az érték az ETAG 032 „közúti hidak dilatációs szerkezeteire vonatkozó
európai engedélyezési irányelvek”-ből (2010 befejező terv) lett levezetve,
és egyidejűleg teljesíti a kívánt közlekedés biztonságot, és a tökéletes
utazási komfortot.
Az építmény meglevő szigetelését a fúgaanyagba, vagy a polimer beton
alépítménybe ágyazzuk úgy, hogy a dilatációs szerkezet teljesen vízzáró
legyen.
A teljes rendszer vízzáróságának biztosításához az építmény kialakított
szigetelését egészen a fúgarésig el kell készíteni. A POLYFLEX®
Advanced PU burkolat dilatáció szerelésének során a rendelkezésre álló
tömítést megfelelően kell levágni, és szakszerűen kell bekötni a
kiöntőanyagba, vagy a polimer beton alépítménybe.

Tanácsadás
Új építések esetén, amikor bitumenes pályaszerkezet épül, ezt előzetesen
át kell vezetni (pl. gépi aszfaltterítés esetén) a hézag felett. Beton
pályaburkolat, illetve szegélyek esetében a megfelelő méretű fészket ki
kell hagyni.
Amennyiben a POLYFLEX® Advanced PU burkolat dilatációt közvetlenül a
tehertartó betonra helyezik, akkor annak nyomószilárdsága legalább 25
N/mm² értékű kell legyen, és a minőségének meg kell felelnie a
vonatkozó előírásoknak.
A felület kiképzéshez, vagy a csúszásbiztonság növelésére a POLYFLEX®
Advanced PU burkolat dilatáció felületét választhatóan kvarchomokkal be
lehet szórni.
Tanácsadó szolgálatunk minden részletkérdésben rendelkezésre áll – a
legegyszerűbb megoldástól a legösszetettebbig.

POLYFLEX® Advanced PU burkolat dilatációs rendszer
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Sérülések javítása / helyreállítás:
Útjavító gépek, hókotrók, vagy közúti balesetek olyan mértékben
károsíthatják a dilatációs szerkezetet, hogy nagymértékű, és költséges
karbantartási- és javítási munkák elvégzése válik szükségessé.
A POLYFLEX® Advanced PU burkolat dilatáció helyi sérüléseit egyszerűen,
gyorsan és kedvező költséggel lehet javítani, az érintett felület
kivágásával és a kikeményedett fúgaanyag vegyi reaktiválásával.
Az előkészített sérülés területét friss PU anyaggal ki kell tölteni, és az
esetlegesen meglevő felületszórást a javított területen újra el kell végezni.
Amennyiben szakaszos, vagy közlekedési sávnak megfelelő beépítésre
van szükség, akkor a napi toldásokat hasonló módon kell elvégezni a
kikeményedett anyag vegyi reaktiválásával, a végeredmény egységes, és
folyamatos dilatációt biztosít.
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Méretek

A következő táblázatban találhatóak a fúgaméretek a projektindítás szakaszára. A fúgaszélesség érték a megadott típusok közöt t interpolálhatóak. A
végső kiviteli tervekben lesznek meghatározva a fúga szélességi és vastagsági méretei a tényleges mozgásnak megfelelően. Minden típus ± 10mm
minimális függőleges mozgásra tervezett, ami pl. hídsaruk cseréjekor előfordulhat.

Méretezési példák

[mm]
e+

mozgás
nyomásra
[mm]
e–

beépítési
vastagság
[mm]
D

fúgaszélesség
null helyzetben
[mm]
B0

10

– 5

40

280

30

20

–10

50

350

50

33

–17

60

450

PA60

60

40

–20

60

500

PA75

75

50

–25

60

600

PA90

90

60

–30

60

750

teljes
mozgás
[mm]
e

mozgás
húzásra

PA 15

15

PA30
PA50

Típus

megjegyzés: a felveendő mozgások (SLS) használhatósági határállapotban, a megengedett függőleges alakváltozás figyelembe vételével. Teherbírási határállapotban (ULS) jelentősen
nagyobb alakváltozás engedhető meg. További adatokkal kapcsolatban keresse szakértőnket. Felújítások esetén a rendelkezésre álló hídrést a burkolat dilatáció méretezésénél
figyelembe kell venni

Példa: általános úttest metszet polimer beton alépítménnyel
1

5

6

4

vastagság

2

3

1

polimer beton alépítmény

2

POLYFLEX® Advanced-PU

3

lehorgonyzás

4

furatos szögacél távtartóval

5

fúgatakaró lemez

6

stabilizáló elem

megjegyzés: Új építés esetén a fúgarést a legnagyobb zsugorodás értékre teherbírási határállapotban plusz 5 mm-el kell méretezni. Felújítás esetén a tényleges fúgarést a dilatáció
résztervéhez ismerni kell!

Példa: csekély forgalmi terhelésű keresztmetszet, vagy ipari alkalmazás
1

6

2

3

1

furatos szögacél

2

réskitöltő profil

3

POLYFLEX® Advanced-PU

Példák

INTERNATIONAL

általános út

általános, csekély terhelésre

POLYFLEX® Advanced PU dilatáció közúti hidakra, a fúgabeépítés előtt
elkészített,
átvezetett
aszfaltburkolattal.
Alkalmazható
nagy
terheléseknél és nagy mozgásoknál új hidak esetén, vagy felújításoknál .

POLYFLEX® Advanced PU változat csökkentett mérettel és ragasztott
szögprofillal, csekély terhelések esetén (pl. vasúti hidak, parkolók,
repülőterek, vagy pályaudvarok, bevásárló központok, vagy ipari
berendezések).

Fúgakereszteződések

Függőleges fúgák

POLYFLEX® Advanced PU dilatációkkal keresztezéseket és T
csatlakozásokat tetszőleges alakban ki lehet alakítani.

A POLYFLEX® Advanced PU anyag lehetővé teszi függőleges fúgák
elkészítését a lejtés, vagy a fúgaszélesség korlátozása nélkül. A vízszintes
fúgákhoz történő csatlakozás tetszőleges formában elkészíthető.

POLYFLEX® Advanced PU burkolat dilatációs rendszer
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Tesztek és vizsgálatok
Nyomvályúsodás teszt
A MAPAG Ausztria vizsgáló intézete által az RVS 11.065 irányelv IV.
pontja, illetve az ÖNORM EN 12697-22 (2009. augusztus) szerinti
nyomvályúsodási vizsgálatokat két különböző rugalmas dilatációs
szerkezeten végezték el. A vizsgálatok az alábbi eredményekkel zárultak:

Az élettartam becsült viszonya:
Hagyományos bitumenes kiöntőanyag
(baloldali kép)

0

BT 16 HS LKS
(szokásos aszfaltréteg)

1

POLYFLEX® Advanced PU
(jobboldali kép)

≥2

Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a POLYFLEX® Advanced PU várható
élettartama legalább a kétszerese a körülötte lévő aszfaltrétegnek.

hagyományos bitumenes kiöntőanyag 100 átgördülés után 60 °C-on
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POLYFLE X® Advanced PU burkolat dilatáció 30.000
átgördülés után 60 °C-on

INTERNATIONAL

Mechanikai ellenállás és kifáradási határ
A müncheni műszaki egyetem közlekedési útépítő ellenőrzési hivatalában
egy PA 75 POLYFLEX® Advanced PU dilatáció két próbatestén
vizsgálatokat végeztek a mechanikai ellenállásra és a kifáradási határra
vonatkozóan az ETAG 032, 3. rész 3-M függelékkel összhangban.

akkora, 1,87 MPA értékű érintkező nyomásnak felelt meg. Ezen extrém
tesztkörülmények ellenére is a legnagyobb rugalmas berugózás 1,4 mm,
és a maradó alakváltozás közvetlenül a teherbevezetés felülete alatt csak
0,5 mm volt.

E teszt tartalma:

A b) vizsgálati módszert egy másik ellenőrző testen végezték,
„klasszikus” átgördülés vizsgálatként. A kísérleti darabot ekkor annyira
felmelegítették, hogy a burkolat dilatáció belseje +45 °C hőmérsékletű
lett. Szokásos 7.50R15 méretű tehergépkocsi ikerkereket használtak,
amelyet 45 kN függőleges terhelésnek tettek ki 10 bar abroncsnyomáson.
Ez mintegy 1,0 MPa közepes érintkezési nyomást jelent, és több, mint
kétszerese az ETAG 032 által kívánt 0,46 MPa értéknek. A rögzített
átgördülési sebesség 0,2 m/s, a keresztirányú sáveltolás ± 2cm volt. A
próba nyílásszélessége a tesztelt PA75 típus nominális értékének 60%-át
tette ki. 3000 átgördülés történt a függőleges terhelés mellett, majd
végül további 30 átgördülés, a függőleges terhelés 10 %-ának megfelelő
értékű szimulált fékező erővel. A terhelés játék száma így 50%-al
nagyobb, mint az EZAG 032, 3 rész követelménye.

a) vizsgálati módszer „a függőleges statikus terheléssel szembeni
ellenállás, és a tehermentesítés utáni visszaállás“ és
b) vizsgálati módszer „ismétlődő függőleges, dinamikus terheléssel
szembeni ellenállás “.
Az a) vizsgálati módszert +23 ± 2 °C hőmérsékleten, 0,94 MPa közepes
érintkezési nyomáson végezték, ami 150 kN függőleges terhelésből, 400
x 400 mm teherelosztó felületből adódik, és ami az abroncsot az ETAG
032, 1 rész, G melléklet szerint szimulálja. A vizsgálati darabot
előzetesen a tesztelt PA 75 típus 100%-os nominális nyílásszélességére
állították.
Az 5 perces terhelési fázisban a rugalmas alakváltozás és az ahhoz
tartozó visszaállító erő végeredményben a következő órákban is
megmaradt. A legnagyobb rugalmas alakváltozás 0,5 mm közvetlenül a
tehermentesítés után, valamint az alakváltozás teljes leépülése egy
órával később megállapítható volt.

Minden 500 átgördülés után a felületi profilt feljegyezték, hogy a
lehetséges nyomvályúsodást dokumentálni lehessen. A rögzített rugalmas
alakváltozás elhanyagolhatóan kicsi volt, és semmiféle nyomvályúsodást
nem lehetett megállapítani!

E különleges kísérleti eredmények láttán ugyanezt a tesztet ismét
elvégezték – fele teherelosztású felületen -, ami az abroncs érintkező
felület csökkentése 400 x 200 mm-re, és ebből adódóan kétszer

függőleges, statikus terheléssel és visszaállítással szembeni ellenállás

POLYFLEX® Advanced PU burkolat dilatációs rendszer

ismétlődő, függőleges, dinamikus terheléssel szembeni ellenállás
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Tesztek és vizsgálatok
A mozgáskapacitás ellenőrzése/anyagvizsgálatok
Az anyagkutató- és –vizsgáló szövetségi intézetben, Berlinben (BAM)
dinamikus mechanikai vizsgálatokat végeztek a mozgáskapa citásra
vonatkozóan az ETAG 032, 3. rész, 3 N melléklete szerint, PA50 típusú
POLYFLEX® Advanced PU dilatáción.
Az a) vizsgálati módszer „mozgáskapacitás lassan felépülő mozgásoknál”
során a vizsgált darab hőmérsékletét a fellépő mozgásoknak megfelelően
szabályozták. Eközben felépült a legnagyobb 33 mm-es nyúlás –40 °Con, és a legnagyobb zsugorodás +60 °C-on.
A létrejött alakváltozásokból adódó visszaállító erőket éppúgy
feljegyezték, mint mindkét szélső helyzetben a felület profilját/alakját.
–40 °C-os hőmérsékleten, a legnagyobb húzásnál a rendszer visszaállító
ereje csupán kb. 50 kN méterenként. A legnagyobb nyomásnál, +60 °Cos hőmérsékleten a függőleges alakváltozás csak 6 mm volt.
A b) vizsgálati módszernél „mozgáskapacitás gyorsan felépülő
mozgásoknál” 7,5 millió terhelési ciklust végeztek 15 °C-on, és további
180 000 ciklust –40 °C-on. Ennél a tesztnél a dinamikus amplitúdó +1
mm volt 5Hz frekvenciánál.
További vizsgálatok is eredményesen zárultak, mint pl. mesterséges
időjárás-, öregedés-, spektroszkópos- (IR), termo analitikai- (TGA),
keménység-, húzó-, dinamikus mechanikai analízis-, valamint tapadás
húzóvizsgálatok.
Az összes elvégzett kísérlet messze jobb eredményeket mutatott, mint a
szokásos bitumenes burkolat dilatációk összehasonlító értékei, ami ismét
a POLYFLEX® Advanced PU burkolat dilatáció különleges teljesítményét
hangsúlyozza.

POLYFLEX® Advanced PU PA50 típusú próba mozgáskapacitás tesztje
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Anyagleírás

INTERNATIONAL

A POLYFLEX® Advanced PU oldószermentes, kétkomponenses, rugalmas
kiöntőanyag rendszer, melyet kifejezetten a dilatációs hézagok számára
fejlesztettek tovább.
Az alépítményként ajánlott, kiemeléshez szükséges polimer beton
hidegen
bedolgozható,
önthető
habarcsrendszer,
mely
bedolgozhatóságát és igénybevételét illetően optimálisan illesztett a
POLYFLEX® Advanced PU dilatációs szerkezethez.

A PU anyag műszaki adatai *)
sűrűség

g/cm³

1,05

keménység DIN 53505 szerint

Shore A

kb. 65

húzószilárdság DIN 53504 szerint

N/mm²

14

%

650

N/mm

20

10 °C-on

min

40

20 °C-on

min

30

30 °C-on

min

20

szakadási nyúlás DIN 53504 szerint
továbbszakadási szilárdság DIN 53515 szerint
bedolgozási idő („fazékidő“)

járhatóság
10°C-on

h

max. 48

20 °C-on

h

max. 24

kikeményedés
10 °C-on

d

5

20 °C-on

d

4

°C

min. 5

°C

max. 35

%

max. 90

alapfelület- és bedolgozási hőmérséklet

legnagyobb megengedett páratartalom
*) ezek az értékek tájékoztató értékek

POLYFLEX® Advanced PU burkolat dilatációs rendszer
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Műszaki tanácsadás/beépítés

Javasoljuk, hogy kérjenek tanácsot, hogy a szerkezethez illesztetten
határozhassuk meg a hézag szélességét és a részletek megoldását
figyelembe véve minden gazdaságossági és műszaki szempontot annak
érdekében, hogy a legoptimálisabb és anyagilag a legkedvezőbb
felhasználást érjük el. Kérjük, forduljon központunkhoz.
A POLYFLEX® Advanced PU dilatációt saját szakembereink, vagy
ügyfelünk szakemberei építik be, akiket különlegesen kiképzünk, és
tanúsítunk. Szívesen nyújtunk a helyszínen beépítési felügyeletet.
ISO 9001 szerinti tanúsítás és állandó, az MPA (Materialprüfanstalt der
Universität Stuttgart), állami hivatal általi külső felügyelet biztosítja
termékeink és gyártóhelyeink magas minőségi szintjét.
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Beépítési példa, útjavítás

INTERNATIONAL

az útburkolat jelölése és vágása

a burkolat eltávolítása, bordák vágása

tisztítás, homokszórás, tapadó bevonat

polimer beton alépítmény elkészítése

a rögzítő- és fúgatakaró lemez beépítése

fúgakitöltés POLYFLEX® Advanced PU-val

zúzalékkal történő beszórás

kész dilatáció

POLYFLEX® Advanced PU burkolat dilatációs rendszer
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Referenciák

M260 szőnyeg dilatáció javítás: A2 déli autópálya,
Pirchingberg híd Ausztria / Steiermark

A14 kerékpárút híd Wolfurtban
Ausztria / Vorarlberg

A Köstner híd újjáépítése Aurolzmünster-ben*
az Antiesen felett Ausztria / Oberösterreich

Kastelbell-Tschars kerékpárút IT dilatáció
Olaszország / Südtirol

gumiszőnyeg dilatáció javítás:
A9 Pyhrn autópálya
Ausztria / Steiermark

Az Ybbs feletti L95 híd Hermannsdorf /
Amstettennél Ausztria / Niederösterreich

Postai elosztó központ Linz
Ausztria / Oberösterreich

Gyalogos híd Lentos, Alsó-Dunavölgy Linznél
Ausztria / Oberösterreich

B25.06 műtárgy (Laaberbach híd)
B25 út Ybbs-nél*
Ausztria / Niederösterreich

A2 Littledale viadukt leágazás az M25 2 kereszteződéshez, Dartford
Nagy-Britannia, London nagytérség

* kísérlet különféle átvonó anyagokkal
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Termékek

INTERNATIONAL

Hídsaruk

Dilatációk

fazék saru

gömb saru

lamellás dilatációk

gumiszőnyeg dilatáció

elasztomer saru

vonalbillenő saru

fésűs dilatáció

görgős dilatáció

görgős saru

különleges saru

nyitott dilatáció

burkolat dilatáció

Hídkorlátok
hidak további kiegészítői

Szolgáltatás
híd fővizsgálat DIN 1076
szerint

régi acélhidak javítása és
eltávolítása

műtárgy felügyelet

mérnöki teljesítések

RW termékek a következő országokban:
Algéria, Anglia, Ausztrália, Ausztria, Bosznia, Bulgária, Csehország, Dánia, Egyesült Arab
Emirátusok, Egyiptom, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia,
Hong Kong, India, Indonézia, Irak, Irán, Írország, Izland, Kína, Korea, Kuvait,
Lengyelország, Lettország, Litvánia, Madeira, Magyarország, Malaysia, Mianmar,
Németország, Nigéria, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Peru, Philippimen, Portugália,
Románia, Svédország, Svájc, Szingapúr, Salvador, Szlovákia, Tajvan, Törökország,
Tunézia, Vietnám

POLYFLEX® Advanced PU burkolat dilatációs rendszer
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INTERNATIONAL

RW telephelyek
képviseletek

Székhely: Ausztria
REISNER & WOLFF ENGINEERING
GmbH
Terminalstraße 25
A-4600 Wels
Tel. +43 7242 46991 0
Fax + 4372 4246 994
www.reisnerwolff.at
office@reisnerwolff.at

Csehország
RW PRIMO – příslušenství mostů s.r.o.
Riegrova 44a
CZ-612 00 Brno
Tel. +42 0541233042
Fax + 420541 233132
www.reisnerwolff.cz
office@reisnerwolff.cz

Németország
RW SOLLINGER HÜTTE
GmbH
Auschnippe 52
D-37170 Uslar
Tel. +49 5571305 0
Fax + 495571 30526
www.rwsh.de
info@rwsh.de

Magyarország
RW HIDTECHNIKA Kft.
Ipari út 5
H-4461 Nyírtelek
Tel. +36 42 210424 12
Fax + 3642210424
www.reisnerwolff.hu
office@reisnerwolff.hu

Lengyelország
RW POLSKA sp. z o.o.
Ul. Jordanowska 12
PL-04-204 Warszawa
Tel. +48 228131365
Fax + 4822 8153979
www.reisnerwolff.pl
office@reisnerwolff.pl

Szlovákia
RW SLOVENSKO s.r.o.
Križovatka 5
SK-969 00 Banská Štiavnica
Tel. +421 456920740
Fax + 42145 6920741
www.rwsl.sk
office@reisnerwolff.sk

Szerbia
RWE MOST d.o.o.
Smiljaniceva 21
SRB-11000 Belgrade
Tel. +38 1113442719
www.reisnerwolff.com
dar@filos-engineering.com

további telephelyek:
Fehér-Orosz:
Horvátország:
Németország:

Ukrajna:
Szlovákia:
Oroszország:

Minsk
Zagreb
Augsburg, Berlin,
Brandenburg, Langen,
München
Kiew
Hnúšťa, Nitra, Nove Mesto
Moskau, Saratow

www.reisnerwolff.com
állapot: 2012/03 –2 (A) változat

Bildquelle: www.brueckenweb.de

