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WICTEC EL evo – fasada elementowa z opatentowaną uszczelką 
sprężynową i systemem odwadniającym 
Hydro Building Systems prezentuje opatentowane innowacje techniczne: nową uszczelkę 
sprężystą do integracji względnych ugięć płyty oraz nowy system drenażowy do 
kontrolowanego spływu wody.  

 

 

Sprężysta uszczelka absorbuje ugięcia krawędzi płyty  
 
Stosowanie lżejszych i słabszych podstawowych konstrukcji budowlanych, wraz ze wzrostem 
wysokości budynków w ostatnich czasach, oznacza, że kwestia względnych ugięć płyt staje 
się coraz ważniejsza.  
 
Podczas planowania elewacji, wielu klientów i architektów zwraca uwagę na wąskie linie 
widoczności. Usterki, w szczególności w konstrukcjach płyt, oraz związane z nimi obciążenia 
muszą jednak zostać wchłonięte i zneutralizowane. Przy dobrze znanej zasadzie "pióro-
wpust" stosowanej jako najbardziej elementarna konstrukcja fasady, wąskie linie widoczności 
na budynkach przekraczających określone wysokości i wymiary ugięć płyt nie były możliwe. 
Aby rozwiązać ten problem, firma WICONA prezentuje nowo opracowaną uszczelkę 
sprężystą. Umożliwia ona absorpcję względnych ugięć płyty od +15 mm do -12 mm w 
elastycznym przekroju uszczelki. Technologia ta pozwala architektom i projektantom na 
swobodę w projektowaniu profilu.  
 
Opatentowana uszczelka kompensuje przewidywane ugięcia płyty na zasadzie harmonijki. 
Produkcja uszczelki sprężynowej na zamówienie, dopasowanej do danego projektu 
budowlanego, nie jest już konieczna. Nie ma więc dodatkowych czasów realizacji 
związanych z nowymi narzędziami, a budowa postępuje szybciej. Elastyczność, jaką daje 
zastosowanie uszczelki, przynosi również wymierne korzyści w zakresie kosztów.  
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Kontrolowany odpływ i odprowadzanie wilgoci 
 
Sprawdzony system odwadniający WICONA do fasad elementowych został również 
rozwinięty w oparciu o zasadę kaskady. Jeśli podczas montażu wystąpią opady deszczu, 
wnikanie wody do elementu elewacji jest prawie nieuniknione. W budynkach o dużej liczbie 
kondygnacji jest to naprawdę duża ilość – zbyt duża, aby móc ją bez ryzyka odprowadzić tuż 
u podnóża elewacji. Aby wykonawca elewacji był po bezpiecznej stronie, WICONA 
opracowała opatentowany element prowadzący do kontrolowanego spływu i odprowadzania 
wilgoci (wody) podczas montażu. 
 
Prowadnica jest wbudowana w element elewacji podczas produkcji w fabryce. W ten sposób 
punkt drenażowy jest osadzony w szczelinie elementu, co umożliwia wyeliminowanie 
ryzykownych otworów drenażowych w złączu poprzecznym. Stwarza to teoretyczną barierę 
wodną o wysokości 200 mm – wartość, której nie należy się spodziewać w praktyce, ale 
która stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla wykonawców. W zależności od ilości 
kondygnacji budynku wystarczy zaprojektować poziomo ułożone elementy WICTEC EL evo 
z prowadnicą co dwie lub trzy kondygnacje. 
 
Różnorodność systemów, bezpieczeństwo procesów i optymalna logistyka  
 
WICTEC EL evo może być zaprojektowany jako fasada pojedyncza, podwójna lub 
zamknięta. Możliwości obejmują ścianki działowe z ramami, z ryglami poziomymi i 
pionowymi oraz elementami narożnymi, a także różnego rodzaju wypełnieniami, 
przeszkleniami stałymi, panelami, panelami przeszklonymi oraz elementami otwieranymi 
(oknami). 
Budynki każdej wielkości mogą teraz osiągnąć szybkie i ekonomiczne projektowanie 
połączone z kreatywną różnorodnością i atrakcyjnym wyglądem.  
 
Kolejne zalety fasady WICTEC EL evo to bezpieczeństwo procesu i wysokie standardy 
jakościowe dzięki składaniu dużej ilości elementów w fabryce, bez zakłóceń spowodowanych 
warunkami atmosferycznymi. Dostawa i montaż prefabrykatów w systemie "Na czas” to 
oszczędność czasu i kosztów, a także zmniejszenie magazynowania i kosztów logistyki na 
miejscu budowy. Elementy fasady można montować od lewej do prawej strony i odwrotnie.  
 
Oprócz opisanych już innowacji i korzyści instalacyjnych, fasady WICTEC EL evo mają 
również pewne przekonujące właściwości użytkowe: 
• Przepuszczalność powietrza (AE (750 Pa) 
• Odporność na zacinający deszcz: RE 1200 (statyczna) i 250 Pa do 750 Pa (dynamiczna) 
• Odporność na obciążenie wiatrem: +2,0 kN/m² / -3,2 kN/m²; zwiększona odporność na wiatr 
(bezpieczeństwo): +3,0 kN/m² / -4,8 kN/m² 
• Odporność na uderzenia: klasa I5/E5 
 
 
WICONA oferuje projektantom, architektom i wykonawcom doradztwo i wsparcie w zakresie 
nowych fasad elementowych WICTEC EL evo w całym procesie planowania, specyfikowania 
systemu i realizacji. 
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