
dla naprężeń do 21 N/mm2

Niezbrojona podkładka elastomerowa

PODKŁAD 
KOMPAKTOWY S  70

A LISEGA Group Company



Najwyższej jakości materiał i wysoki standard 
wykonania naszych podkładek elastomerowych 
gwarantują brak konieczności konserwacji i długą 
żywotność, jednocześnie zapewniając odporność 
konstrukcji na uszkodzenia.
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BEZPIECZNE I TRWAŁE PODPARCIE
ZWIĘKSZ KOMFORT ŻYCIA Z CALENBERGIEM



Statyczne podkładki elastomerowe

Ochrona konstrukcji przed uszkodzeniem

Obciążenia stałe (np. ciężar własny konstrukcji), oddziaływania zmienne (np. wiatr) oraz wymuszenia powstające 
np. wskutek zmian temperatury, pełzania, tolerancji elementów budowlanych lub osiadania prowadzą 
do powstawania odkształceń elementów konstrukcyjnych. Bez stosowania odpowiednich podkładek 
elastomerowych wymienione oddziaływania mogą powodować uszkodzenia konstrukcji. Oprócz pęknięć 
i odkruszania może dojść do znacznego zniszczenia elementów sąsiadujących, które w konsekwencji wymagać 
będą naprawy, co wiąże się z dużymi nakładami czasowymi i fi nansowymi.

Siły w połączeniach elementów konstrukcyjnych w wyniku sprężystego działania podkładek elastomerowych 
są przekazywane centralnie z jednoczesną kompensacją odchyłek od płaszczyzny. Dodatkowo przejmowane są 
odkształcenia ścinające wynikające ze sporadycznie działających sił poziomych.

Korzyści dla naszych klientów

Niezwykle wysokie obciążenia podkładek umożliwiają tworzenie fi ligranowych i ekonomicznych konstrukcji. 
Prawidłowo zaprojektowane i odpowiednio zamontowane podkładki elastomerowe nie wymagają żadnej 
konserwacji i nie muszą być wymieniane. Rezerwy wytrzymałościowe materiału umożliwiają bezpieczne 
projektowanie nawet w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych obciążeń. Trwałość podkładki odpowiada 
co najmniej żywotności sąsiadujących z nią elementów konstrukcyjnych. Nasze podkładki elastomerowe zwiększają 
wartość budynku, ponieważ dzięki nim zapobiega się uszkodzeniom konstrukcji i nie generuje kosztów remontu 
czy konserwacji. Statyczne podkładki elastomerowe trwale i bez uszkodzeń przekazują siły, obroty i przemieszczenia 
pomiędzy sąsiadującymi elementami konstrukcji.

Zalety produktu

  Łatwość projektowania (w oparciu o współczynnik kształtu)
  Brak konieczności konserwacji
  Odporność na warunki atmosferyczne i ozon
  Niezwykła trwałość
  Niewielkie pełzanie
  Najwyższej jakości materiał (EPDM)
  Dopuszczenie do stosowania w budownictwie



Opis produktu
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Podkład kompaktowy S 70

Opis produktu
Podkład kompaktowy S 70 jest niezbrojonym łożyskiem elastomerowym o gładkich powierzchniach styku. 
Wykonany jest z odpornego na starzenie elastomeru EPDM o twardości 70 ± 5 wg skali Shore A. 
Materiał jest całkowicie odporny na działanie warunków atmosferycznych i ozonu.

Obszary stosowania
Podkłady kompaktowe S 70 fi rmy Calenberg są stosowane we wszystkich obszarach budownictwa jako trwale 
elastyczny element podporowy gwarantujący połączenie przegubowe. W konstrukcjach budowlanych są stosowane 
najczęściej jako podkładki punktowe zapewniające sprężyste podparcie belek i podciągów, a także jako podkładki 
pasmowe do opierania płyt stropowych i ścian.

Dopuszczenia, świadectwa techniczne
Możliwość stosowania w budownictwie potwierdzona Krajową Oceną Techniczną ITB-KOT-2020/1230 wydaną 
przez Instytut Techniki Budowlanej.

Odporność ogniowa
W przypadku wymagań odporności ogniowej należy przestrzegać warunków Oceny Technicznej ITB w zakresie 
odporności ogniowej sporządzonej przez Zakład Badań Ogniowych ITB.



Warianty wykonania

Podkład kompaktowy S 70 fi rmy Calenberg jest dostarczany w postaci elementów przyciętych na wymiar, 
projektowanych dla konkretnej sytuacji wbudowania. Podkładki mogą być zaopatrzone w otwory, wycięcia, 
ścięcia itp.

Podkładki mogą być fabrycznie zabezpieczone polistyrenem i wyposażone w wodoodporną warstwę wierzchnią 
z tworzywa w przypadku stosowania w konstrukcjach monolitycznych.

W przypadku wymagań odporności ogniowej stosowane jest fabryczne zabezpieczenie z płyty ogniochronnej 
Cifl amon o szerokości min. 30 mm.

Wycięcie owalne

Wycięcie prostokątneOtwór podłużny

Ścięcie ukośne

Otwór okrągły Wycięcie narożne

STANDARDOWE WYCIĘCIA

Otwór prostokątny

WYMIARY
Grubość podkładki Maksymalny rozmiar Minimalny rozmiar Minimalna szerokość

5, 8, 10, 15, 20 mm
1200 mm x 1200 mm
D = 600 mm

r  40 mm
a, b  50 mm

5 x grubość podkładki

Dostępne warianty wykonania

Podkładki punktowa i pasmowa do prefabrykatów Podkładki punktowa i pasmowa dla konstrukcji monolitycznych

osłona z polistyrenu lub materiału Cifl amon

D – średnica podkładki okrągłej
r – promień podkładki okrągłej
a, b – wymiar boku podkładki



Wykonanie konstrukcji

Wskazówki montażowe

Strefy podporowe elementów konstrukcyjnych należy projektować zgodnie z wymaganiami specyfi kacji 
technicznych oraz norm. Zaleca się wyznaczanie niezbędnych odległości krawędziowych wg normy PN EN 1992-1-1. 
Podkładka elastomerowa musi znajdować się w obrębie zbrojenia elementu konstrukcji, aby umożliwić 
projektowane odkształcenia podkładki, a także zapobiec odkruszaniu krawędzi elementu.

LEGENDA

a   |   a1   |   a2   |  a2   |   a3   |  a3   |   b1

Wartości do wyznaczania wymaganych odległości krawędziowych wg PN EN 1992-1-1

WIDOK Z GÓRY WIDOK Z BOKU

Przed montażem należy upewnić się, że podkładki elastomerowe i powierzchnie podparcia są wolne 
od zanieczyszczeń, lodu, śniegu, smarów, rozpuszczalników, olejów lub środków antyadhezyjnych.
 
W konstrukcjach monolitycznych złącza z podkładkami muszą być dodatkowo wypełnione i zabezpieczone, aby 
nie doszło do ich zalania świeżą mieszanką betonową. Sprężyste własności podkładki muszą być zagwarantowane.



Przykłady realizacji

PODKŁAD KOMPAKTOWY S 70

Przykładowe obiekty referencyjne

Byldis, Wielka Brytania

Tor saneczkowy, Niemcy

  Byldis, Londyn, Wielka Brytania, 2019

  Aurelis, Drezno, Niemcy, 2019

  Zalando, Łódź, Polska, 2017

  Möbelhaus XXXL, Uffenheim, Niemcy, 2017

  VW Werk, Bratysława, Słowacja, 2016

  BMW Logistikzentrum, Niemcy, 2016

  Amazon, Pforzheim, Niemcy, 2012

  Stadion Narodowy, Warszawa, Polska, 2011

  Citti-Park, Lubeka, Niemcy, 2008

  Tor saneczkowy, Oberhof, Niemcy, 2008



Jordahl & Pfeifer
Technika Budowlana Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 68
55-330 Krępice k/Wrocławia
tel. +48 71 39 60 333
tel. +48 71 39 68 887

calenberg@pfeifer.pl
www.jordahl-pfeifer.pl

Niniejsza publikacja jest rezultatem wieloletnich 
badań i doświadczeń w stosowaniu technologii.
Wszystkie informacje opracowano na podstawie 
najnowszego stanu wiedzy w tym zakresie; nie zwalniają 
one użytkownika z obowiązku sprawdzania przydatności 
produktów, również pod względem ochrony praw osób 
trzecich. Wyklucza się jakąkolwiek odpowiedzialność 
za uszkodzenia powstałe w wyniku zastosowania 
materiału jedynie na podstawie porad 
przedstawionych w niniejszej publikacji.
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian 
technicznych związanych z rozwojem produktu.
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A LISEGA Group Company


