
 

ForJoint SP 60 D Sinus 

Stalowy profil naprawczy do napraw uszkodzonych posadzek przemysłowych. 
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ForJoint SP 60 D Sinus  to stalowy profil przeznaczony do napraw uszkodzo-
nych posadzek przemysłowych. Specjalnie zaprojektowany kształt dylatacji w 
dużym stopniu minimalizuje drgania spowodowane podczas przejazdu 
wózków widłowych oraz innych pojazdów poruszających się po posadzce bez 
względu na rodzaj ogumienia. 

ForJoint SP 60 D Sinus jest rekomendowany do zastosowania na posadzkach 
o dużym i  bardzo dużym ruchu wózków widłowych w magazynach, centrach 
dystrybucyjnych, fabrykach tekstyliów, opakowań, zakładach produkcji 
żywności, browarach, garażach wielopoziomowych, parkingach, itp. Zaleca 
się go stosować również w miejscach narażonych na intensywny ruch pieszy, 
takich jak: szpitale, lotniska, obiekty sportowe, muzea, szkoły, sklepy oraz na 
posadzkach gdzie możliwy jest kontakt ze średnio agresywnym ruchem 
pieszym.  

 

 

WŁAŚCIWOŚCI: 

 eliminuje drgania podczas przejazdów przez dylatację 

 zwiększa żywotność łożysk wózków widłowych  
 chroni dylatację przed uszkodzeniami  

 zapewnia swobodny skurcz poziomy płyt betonowych 

 minimalizuje efekt klawiszowania płyt betonowych 
minimalizuje efekt przemieszczeń pionowych płyt betonowych  
 

WYGLĄD – szczelina w kształcie sinusoidalnym A100 

OPAKOWANIA – Dł: 3000 mm x Sz: 800 mm x Wys:750 mm  

SKŁADOWANIE - Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych 
bez dostępu wilgoci oraz innych czynników mogących spowodować uszko-
dzenie. 
OKRES SKŁADOWANIA – bez ograniczeń. 

 

DANE TECHNICZNE: 

Typ produktu Stalowy profil o kształcie sinusoidalnym przezna-
czony do napraw dylatacji posadzek 

Materiał stal według normy EN 10051, EN 10058, DIN 933 

Grubość  13 mm 

Długość 2980 mm ± 5 mm 

Szerokość  120 mm ± 3 mm 

Waga 1 sztuki 37 kg 

Sztuk / paleta 40 szt 

Mb / paleta 119 metrów 

Waga palety  1500 kg 

 

INSTRUKCJA STOSOWANIA: 
ZASADY TECHNICZNE – Profile ForJoint SP 60 D Sinus są oceniane wyłącznie 
według technicznej wartości użytkowej, a nie pod kątem wyglądu oraz 
estetyki, chyba że w szczególnym przypadku zostały dokonane inne ustale-
nia. W wyrobie stosowane są śruby z łbem stożkowym dla których obowią-
zująca norma dopuszcza tolerancje odnośnie wymiarów śrub. Z tego powo-
du nie do uniknięcia są, nawet przy największej staranności, nieznaczne 
różnice wysokości między widoczną powierzchnią profilu a górną krawędzią 
łba śruby. 

PRZYGOTOWANIE MIEJSCA NAPRAWY– Profile ForJoint SP 60 D Sinus są 
dostarczane na palecie wraz z kątownikami montażowymi. Przed zamonto-
waniem profilu należy w uszkodzonej posadzce wyciąć szczelinę o szeroko-
ści minimum 20 cm i głębokości minimum 30 mm z lekkim spadkiem w 
kierunku środka montowanego profilu. 

OSADZENIE – Profile ForJoint SP 60 D Sinus należy ddpowiednio ustawić na 
kątownikach montażowych profil i wypoziomować. Następnie wylać masę 

cementową o wysokiej klasie i szybkim przyroście wytrzymałości 
np.: CEMENT ALL w technologii RAPID SET. Po utwardzeniu się masy wy-
wiercić otwory Ø12 a następnie zamontować tuleje oraz śruby stożkowe. 

Zdemontować kątowniki montażowe i oczyścić profil na powierzchni z 
ewentualnych zanieczyszczeń ( demontaż kątowników może nastąpić dopie-
ro po całkowitym utwardzeniu się masy ). By ułatwić czyszczenie po ukoń-
czeniu podłoża betonowego zalecamy przed betonowaniem powleczenie 
widocznej powierzchni dylatacji ForJoint SP 60 d Sinus odpowiednimi środ-
kami np. olejem szalunkowym. 

 

 
 

1. Profil naprawczy ForJoint SP 60 D Sinus  

2. Masa szybkosprwana o płynnej kosystencji lub samopoziomujaca 

3. Śruby i kołki montażowe 

 

UŻYTKOWANIE – przy zastosowaniu mas CEMENT ALL RAPID SET ruch 
pieszy dopuszcza się po 1 godzinie od naprawy. Lekki ruch kołowy do-
puszcza się po 2 godzinach od aplikacji. Przy innych masach naprawczych, 
zaleca się kierować wytycznymi producenta.  

ZGODNOŚĆ WYROBU -  produkt nie jest objęty zakresem przedmioto-
wym wymagań wydanych przez Komisję Europejską na opracowanie 
europejskich norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich 
aprobat technicznych opublikowanych w Monitorze Polskim Nr 32/2004, 
poz. 571 (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 
2004r), co oznacza że wyrób ten nie jest wyrobem budowlanym, nie jest 
możliwe uzyskanie Aprobaty Technicznej na ten wyrób a co za tym idzie 
nie ma możliwości wystawienia Deklaracji Zgodności. 

Lokalne ograniczenia: w związku z lokalnymi zaleceniami, instalacja produk-
tu może być inna w różnych krajach. W celu wyjaśnienia właściwych instruk-
cji stosowania należy uzyskać specyfikację techniczną obowiązującą w 
danym kraju. 

Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezento-

wane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień ich sporzą-

dzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają 

one wyłącznie charakter instrukcji przy założeniu ścisłego stosowania się do 

zaleceń FORMATIQ w zakresie zastosowania produktów, postępowania z 

produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz trans-

portu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charaktery-

styki towaru, kartą techniczną w tym informacjami FORMATIQ dotyczącymi 

identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa, oraz używa-

nia produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami FORMATIQ. W 

przypadku niewłaściwego używania, transportowania przechowywania 

produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami    

FORMATIQ wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność FORMATIQ, w tym 

także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w 

karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej, innych informacjach 

FORMATIQ, odpowiedzialność za wszelkie szkody. Prawa własności osób 

trzecich muszą być przestrzegane. 

FORMATIQ dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki na żądanie 

Użytkownika. 

 


