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PADLÓBURKOLAT LEZÁRÁSOK

A Schlüter®-SCHIENE egy speciális profil
a csempeburkolatok külső peremének
lezárásához, de nagyon jól használható
más burkolati anyagokhoz és alkalmazásokhoz is. A fugatávtartó orr előre megadja
a fugaszélességet a burkolólap mellett. A
Schlüter ®-SCHIENE-E nem rendelkezik
fugatávtartó orral.
(Termék adatlap 1.1)

A Schlüter®-RENO-V egy variálható átmenő
szárral rendelkező profil, amely lépcsőzetmentes átmenetet biztosít eltérő magasságú burkolatok között. A fugatávtartó orr
definitíve biztosítja a csempéhez a megfelelő
fugakamrát.
(Termék adatlap 1.7)

A Schlüter ® -RENO-U lépcsőzetmentes átmenetet biztosít eltérő magasságú
padlóburkolatok között. A fugatávtartó orr
előre meghatározza a fuga szélességét.
Schlüter®-RENO-EU, -EBU és -MU -nak
nincs fugatávtartó orra.
(Termék adatlap 1.2)

A Schlüter®-RENO-T profil egy utólag szerelhető elem, mely átmenetet biztosít azonos
magasságú burkolatok között.
(Termék adatlap 1.3)

Schlüter®-RENO-TK profil lépcsőzetmentes átmenetet biztosít a padlólap és az azzal
határos alacsonyabb padlószőnyeg, vagy
más burkolóanyag között. Ezenkívül hatásos
védelmet nyújt a határos burkolatszéleknek.
(Termék adatlap 1.4)

A Schlüter®-RENO-RAMP rámpa profil
az erősen igénybevett burkolólapok, és a
velük határos alacsony burkolóanyagok
között biztosít lépcsőzetmentes átmenetet.
A fugatávtartó orr előre meghatározza a
padlólaphoz a fugakamrát.
(Termék adatlap 1.2)

SARKOK ÉS LEZÁRÓK

Schlüter ®-JOLLY egy, a fal csempével
borított külső sarkain, valamint a lábazatok és
burkolatok csatlakoztatásánál alkalmazható
dekoratív, a fal külső sarkára való fém vagy
műanyag profil, amely védi a burkolólapokat
a mechanikus károsodástól. A fugatávtartó
orr előre meghatározza a fuga szélességét.
(Termék adatlap 2.3)

A Schlüter®-DECO-SG dekoratív profil a
csempeburkolatok fugáinak kialakításához.
12 mm széles árnyékfugát képez.
(Termék adatlap 2.16)

A Schlüter®-DECO 6 mm széles megjelenési felületű profil a csempeburkolatok
dekoratív fugakialakításához. A Schlüter®DECO-M és -MC használható külső falsarkok
záróprofiljaként is. A Schlüter®-DECO alumíniumból, sárgarézből és nemesacélból készül
és padlóburkolatok kialakítására alkalmas.
(Termék adatlap 1.6)

Schlüter®-RONDEC egy dekoratív, színes
műanyag vagy fémprofil szimmetrikusan
kerekített falburkolat külső sarkaira, illetve
lábazat és falburkolat csatlakoztatására,
amely óvja a csempe széleit a mechanikus
károsodástól.
(Termék adatlap 2.1)

A Schlüter®-DECO-DE nemesacélból készült magas minőségű záróprofil csempeburkolatú külső falsarkok 135°-os lezárásához,
kiváló élvédelmet biztosít.
(Termék adatlap 2.14)

Schlüter®-QUADEC nemesacélból, színes
szinterezett alumíniumból, eloxált alumíniumból, vagy krómozott rézből készülő nívós
lezáró élvédő profil. Alkalmas csempézett
felületek dekoratív éleinek kialakításához,
önálló padló és fali dekorprofilként, valamint
lépcső szélén való alkalmazásokhoz. A profil
szögletes kialakításának köszönhetően a
csempeburkolatok merőleges éleinek sarokkialakítását teszi lehetővé.
(Termék adatlap 2.10)

A Schlüter®-INDEC záróprofil eloxált alumíniumból készül a csempével burkolt külső
falsarkok és csatlakozások lezárásához. A
profil látható felülete egy negatív visszaugró
díszhornyot képez.
(Termék adatlap 2.12)

A Schlüter®-DIADEC záróprofil eloxált alumíniumból készül a csempével burkolt külső
falsarkok és csatlakozások lezárásához. A
profil látható felülete a külső sarok 45°-os
lesrégelt megoldása. A fugalépcső révén
előre definiált fugakamra áll rendelkezésre a
csempe felé. A profil kapható rögzítő szárral
vagy anélkül.
(Termék adatlap 2.13)

A Schlüter®-QUADEC-FS egy dekoratív
bordűr profil, amely ornamentikaként, egyedi
díszítések befoglalására alkalmas, pl üveg/
kerámia mozaikok vagy egyéb betétek tartós
és biztonságos rögzítéséhez.
(Termék adatlap 2.11)

SARKOK ÉS LEZÁRÓK

A Schlüter®-DESIGNLINE bordűrprofillal
a falburkolatok optikailag tetszetősebbé
tehetők. Kiválóan kombinálható a megfelelő
Schlüter®-RONDEC/-QUADEC profilokkal.
(Termék adatlap 2.2)

A Schlüter ®-RONDEC-DB egy fali és
lábazati lezáró profil, amely a hangsúlyosan
előreálló profil íve által dekoratívvá teszi a
lezárást.
(Termék adatlap 2.5)

Schlüter®-RONDEC-STEP élprofil kerámia vagy természetes kő burkolatot kapó
konyhai és fürdőszobai munkalapokhoz
vagy pultokhoz.
(Termék adatlap 2.8)

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT szegélyprofil fuga-lépcsővel a munkalapokhoz vagy
olyan lerakó felületekhez, amelyeket kerámiával burkolnak. A profilok közötti térben a
felső rész burkolata tovább folytatható, vagy
más, dekoratív elemek helyezhetők el benne.
(Termék adatlap 2.8)

Schlüter®-SCHIENE-STEP szegélyprofil
fuga-lépcsővel olyan konyhai munkalapokhoz vagy lerakó felületekhez, amelyeket
kerámiával burkolnak.
(Termék adatlap 2.15)

A Schlüter®-ECK-E két különböző hajlászszöggel készűlt, előre beépítendő nemesacél
sarokprofil, mely stabil védelmet nyújt a kerámia burkolatnak. A kistancolt rögzítőlábak
stabilan ágyazódnak a csemperagasztóba.
(Termék adatlap 2.6)

A Schlüter®-ECK-K két különböző hajlásszöggel készűlt nemesacél sarokprofil,
amely a csempék külső sarkaira, vagy egyéb
falfelületekre utólag felragasztható.
(Termék adatlap 2.7)

A Schlüter®-ECK-KI nemesacélból készült
profil a belső sarkoknál a csempe- és más
falburkolatokra utólag felragasztható.
(Termék adatlap 2.7)

A S c h l ü t e r ®- T R E P - S / - S E / - B
lépcsőprofilok alumíniumból vagy nemesacélból készülnek készreszerelve a
cserélhető, csúszásgátló müanyagcsíkkal.
(Termék adatlap 3.2)

Schlüter®-TREP-E - nemesacél lépcsőprofil
speciális csúszásgátló profilkialakítással. A
lépcső homloklapjára helyezett burkolólap
vágott éle a profilba csúsztatható, amely
dekoratív, és egyben védi a homloklapot a
lerugdosástól, vagy lefagyástól.
(Termék adatlap 3.3)

A Schlüter ® -TREP-EK nemesacélból
kialakított speciális csúszásgátlással ellátott
lépcsőprofil, a lépcsők élének biztos és optikailag igényes kialakítására. Utólag ragasztható rá csempeburkolattal vagy természetes
kő burkolattal ellátott lépcsőkre.
(Termék adatlap 3.3)

A Schlüter®-TREP-G lépcsőprofil szálcsiszolt nemesacélból készül, beleragasztott
csúszásgátló felülettel. A beragasztott csúszásgátló felület szükség esetén cserélhető.
A lépcső homloklapjára helyezett burkolólap
vágott éle a profilba csúsztatható, amely
dekoratív, és egyben védi a homloklapot a
lerugdosástól, vagy lefagyástól.
(Termék adatlap 3.5)

A Schlüter®-TREP-GK lépcsőprofil szálcsiszolt nemesacélból beleragasztott csúszásgátló felülettel. Utólag felragasztható a
csempéből vagy természetes kőből készült
lépcsőlapokra.
(Termék adatlap 3.5)

A Schlüter ® -TREP-FL egy félkörben
visszahajló formát alkotó, alumíniumból
vagy nemesacélból készülő lépcsőprofil,
csúszásbiztos profilképzéssel, mellyel a
lépcsők éle optikailag igényesen alakítható
ki. Csempeburkolattal vagy természetes kő
burkolattal ellátott lépcsőknél lehet alkalmazni. Takarja a vágott élt és védi a homloklapot
a lerugdosástól vagy lefagyástól.
(Termék adatlap 3.4)

A Schlüter®-TREP-T kombinált kemény/
puha műanyag profilok biztonságossá és
csúszásmentessé teszik a lépcső peremét.
(Termék adatlap 3.1)

LÉPCSŐPROFILOK

DILATÁCIÓS FUGÁK ÉS FESZÜLTSÉGMENTESÍTŐ PROFILOK

A Schlüter®-DILEX-EMP nemesacélból
készített dilatációs profil, mely a nútos-rugós csatlakozása miatt képes a vízszintes
elmozdulások felvételére.
(Termék adatlap 4.17)

A Schlüter ® -DILEX-EZ 70 dilatációs
díszítőprofil bevágott oldalfalakkal kemény
PVC-ből, a tágulási zónában lágy PVC-ből
habarcságyazós ragasztáshoz. A toldóelemek a beépítés magasságához mérten
eltávolíthatók.
(Termék adatlap 4.2)

A Schlüter ®-DILEX-MOP egy kemény
újrafeldolgozott PVC-ből készült, fogazott
oldalfalakkal rendelkező tágulási fugaprofil.
Az oldalfalak között szürke puha műanyag
táguló zóna található a habarcságyazós
ragasztás miatt (pl.: vibrokerámiás technológiához).
(Termék adatlap 4.4)

A Schlüter®-DILEX-MP bordázott oldalfalú, újrafeldolgozott kemény PVC profil
az oldalakat átfedő dilattáló zónával lágy
PVC-ből, toldó profilokkal a habarcságyazós
ragasztáshoz.
(Termék adatlap 4.3)

A Schlüter®-DILEX-EP egy az úsztatott
vagy többrétegű esztrichek feldolgozására
szolgáló tágulási profil. Az oldalfalai kemény
PVC-ből készültek, az alsó és felső dilatációs
zóna szürke puha műanyag.
(Termék adatlap 4.5)

A Schlüter®-DILEX-DFP az ajtó területe
vagy az esztrichfelület megosztására szolgáló
tágulási fugaprofil.
(Termék adatlap 9.1)

A Schlüter®-DILEX-HVD a magasságbeli
különbség elkerülésére szolgál, habarcsba
kell ágyazni és a feladata az, hogy két részterület között a magasságbeli különbségek
kialakulását megakadályozza a dilatációs
fugáknál

A Schlüter®-DILEX-BT egy alumíniumból
készült szerkezeti dilatációs profil oldalsó
csuklópánttal és egymásba csúszó középső
résszel.
(Termék adatlap 4.20)

A Schlüter®-DILEX-BTO egy alumíniumból
készült épület-elemeket elválasztó dilatációs
profil a padló és a fal közötti átmenetekhez.
Az egymásba kapcsolódó középső részek
oldalsó csuklós csatlakozása révén képes a
háromdimenziós mozgások kiegyenlítésére.
(Termék adatlap 4.20)

A Schlüter®-DILEX-BTS egy alumíniumból
készült, épület elemeket elválasztó fugaprofil, amely alkalmas a már kész burkolatokba való utólagos beépítésre felülragasztással
vagy csavarozással. Az egymásba csúszó
középső részek csuklós csatlakozása révén
képes áthidalni a háromdimenziós mozgásokat is.
(Termék adatlap 4.20)

A Schlüter®-DILEX-KSBT egy szegélyvédővel ellátott, alumínium vagy nemesacél oldalirányú rögzítőszárral rendelkező elválasztó
fugaprofil, amely 20 vagy 30 mm-es rugalmas
műanyag dilatációs zónával rendelkezik.
(Termék adatlap 4.19)

A Schlüter®-DILEX-KS egy szegélyvédővel
ellátott, alumínium vagy nemesacél oldalsó
rögzítőszárból és cserélhető műanyag tágulási zónából álló dilatációs profil.
(Termék adatlap 4.8)

A Schlüter®-DILEX-EKSB egy szegélyvédelemmel ellátott dilatációs profil különböző
padlófelületi rétegekhez és egyéb, vékony
padlóburkolatokhoz. Van egy nemesacél
készült oldalsó rögzítő szára, ami egy fixen
hozzá rögzített, rugalmas műanyagból készült tágulási zónát képez.
(Termék adatlap 4.8)

A Schlüter ®-DILEX-KSA egy szegélyvédelemmel ellátott csatlakozó profil, ami
áll egy alumíniumból, vagy nemesacélból
készült oldalsó rögzítő szárból, ami lágy
műanyagból készülő, cserélhető tágulási
zónához csatlakozik. Burkolt felületeknek
fix épületelemekhez, pl. nyílászárókhoz való
csatlakoztatására szolgál.
(Termék adatlap 4.8)

A Schlüter®-DILEX-AKWS alumínium oldalsó rögzítőszárakkal és rugalmas műanyagból készült dilatációs zónával rendelkező
dilatációs profil.
(Termék adatlap 4.18)

A Schlüter®-DILEX-EDP egy nemesacélból
készült dilatációs fugaprofil, amely a nútféderes csatlakozása révén képes a vízszintes
irányú mozgások felvételére.
(Termék adatlap 4.16)

A Schlüter®-DILEX-BWB egy újrafeldolgozott kemény PVC-ből készült dilatációs
fugaprofil. A felső dilatációs zóna rugalmas
műanyagból áll és ez képezi a 10 mm széles
látszódó felületet.
(Termék adatlap 4.6)

A Schlüter®-DILEX-BWS egy újrafeldolgozott kemény PVC-ből készült dilatációs
fugaprofil. A dilatációs zóna rugalmas műanyagból áll és ez képezi az 5 mm széles
látszódó felületet.
(Termék adatlap 4.7)

A Schlüter®-DILEX-EZ 6 és 9 olyan speciális feszültségmentesítő és díszítő profil
dekoratív fugák kialakításához, melyeknek
kiegészítő feszültségmentesítő funkciójuk
van a vékony ágyazatra lerakott csempe és
terméskő burkolatoknál.
(Termék adatlap 4.1)

A Schlüter®-DILEX-AS rugalmas csatlakoztató profil beépített elemekhez, mint pl.
kádak és tusolótálcák, ajtó- és ablakkeretek.
(Termék adatlap 4.10)

DILATÁCIÓS FUGÁK ÉS FESZÜLTSÉGMENTESÍTŐ PROFILOK

A Schlüter®-DILEX-BWA egy rugalmas
műanyag csatlakozó profil a burkolólapok
meglévő burkolati felületéhez vagy beépített
elemekhez, pl. ajtókeretekhez és ablak elemekhez való csatlakoztatásához.
(Termék adatlap 4.9)

A Schlüter®-DILEX-EF egy kemény / lágy
műanyagból készült, rugalmas, egyrészes
sarokprofil, amely a falak belső sarkainál vagy
a padló és a fal csatlakozásánál, nem úsztatott burkolatszerkezeteknél használható.
(Termék adatlap 4.13)

A Schlüter®-DILEX-EKE rugalmas egyrészes sarokprofil kemény / lágy műanyagból
falak belső sarkaihoz, vagy a fal és a padló
csatlakoztatásához. A profilnak integrált
csempekamrája van, és nem úsztatott burkolati rétegrend esetében lehet alkalmazni.
(Termék adatlap 4.13)

A Schlüter®-DILEX-RF egy kemény / lágy
műanyagból készült, kétrészes profi nútféderes megoldással, ami tartósan rugalmas
és karbantartásmentes szegélyfugákat
eredményez a padló és a fal, illetve a lábazat
csatlakozásánál. (például, úsztatott és padlófűtés esztrichnél).
(Termék adatlap 4.14)

Schlüter®-DILEX-EK kétrészes kemény
/ lágy műanyag profil nút-féderes kapcsolódással és integrált csempekamrával. A
tartósan rugalmas és karbantartásmentes
szegélyfugák kialakítására szolgál, fal- és
padló-csatlakozásként, illetve lábazati csatlakozásként.
(Termék adatlap 4.14)

Schlüter®-DILEX-HK vápa-profil kemény
újrahasznosított PVC-ből puha műanyag
vápával és integrált csempe-kamrával a fal és
a padló csatlakoztatásához. A profil speciális
higiénés és takarítással kapcsolatos igényeket elégít ki, mint például élelmiszeripari alkalmazásoknál vagy nagyüzemi konyháknál.
(Termék adatlap 4.11)

A Schlüter®-DILEX-HKW egy a falak belső
sarkaihoz és a fal-padló kapcsolódáshoz
használatos kemény műanyag sarokprofil,
amely kismértékű mozgásnál alkalmazható.
(Termék adatlap 4.12)

A Schlüter ®-DILEX-HKS a nemesacél
sarokprofil és a rugalmas dilatációs profil
kombinációja a padlólapok illetve a padló /
fal csatlakozásoknál.
(Termék adatlap 4.15)

A Schlüter®-DILEX-EHK egy teljes egészében nemesacél sarokprofil a magas higiéniai
igényű belső falsarkokhoz és a padló / fal
csatlakozásokhoz.
(Termék adatlap 4.15)

A Schlüter®-DILEX-HKU teljes egészében
nemesacélból készült vápaprofil belső falsarkok és padló-/falcsatlakozások higiéniai
szempontból is igényes kialakításához. A
belső oldali rögzítőszár segítségével a profil
különféle vastagságú burkolóanyagnál is
alkalmazható.
(Termék adatlap 4.22)

A Schlüter ®-DILEX-AHK alumíniumból
készült vápa-profil olyan belső falsarkok,
konyhai munkapultok vagy lerakó felületek
kialakításához, amelyeket kerámiaburkolattal látnak el. Különféle eloxált felületekkel
kapható.
(Termék adatlap 4.21)

A Schlüter®-DILEX-AHKA alumíniumból
készült vápa-profil olyan belső falsarkok,
konyhai munkapultok vagy lerakó felületek
kialakításához, amelyeket kerámiaburkolattal
látnak el. Különféle eloxált felületekkel kapható és egyik oldalán meglévő burkolatokhoz
csatlakoztatható.
(Termék adatlap 4.21)

A Schlüter ®-DITRA-HEAT polipropilén
lemez ferde falú bütykös szerkezettel, a
hátoldalán tapadóhídként fátyolszövettel kasírozva. Olyan közvetlenűl burkolható felületet
ad a járólapok alá, amely egyben megadja a
feszültségmentesítést rétegelválasztást, páranyomás-kiegyenlítést, valamint a lemezbe
bepattintható rendszer-konform fűtőkábel
fogadását a padló temperálásához.
(Termék adatlap 6.4)

A Schlüter®-DITRA-SOUND egy polietilén alapú nehéz lemez, amelyet mindkét
oldalán egy rögzítő flízréteggel láttak el.
A Schlüter ®-DITRA-SOUND elsősorban
a járólapoknál a lépészajcsökkentésre,
valamint a repedések áthidalására szolgál,
pl.: problémás, repedezett alapfelületekre
készülő hidegburkolatoknál.
(Termék adatlap 6.3)

VÍZSZIGETELÉS / RÉTEGELVÁLASZTÁS /
VÍZELVEZETÉS / LÉPÉSZAJ SZIGETELÉS

A Schlüter®-DITRA 25 egy négyzet alakú
mélyedésekkel rendelkező, közvetlenül burkolható polietilén lemez, melynek hátoldala
rögzítő fátyollal van kasírozva. Elválasztó
rétegként, többrétegű vízszigetelés részeként
mint vízszigetelő, páranyomás kiegyenlítőként, repedés-áthidalóként egyaránt
univerzális alapul szolgál a burkolólapokhoz,
kültérre és beltérre.
(Termék adatlap 6.1)

Schlüter ® -DITRA-DRAIN formatartó
polietilén-fólia, az egyik oldalán kialakított
speciális korong-szerkezettel. Ez univerzális
alapfelületet kínál a csempeburkolatokhoz
réteg-elválasztóként, és tartósan hatékony
kapilláris-passzív többrétegű drénként. A
drén-réteg vastagsága 4 mm ill. 8 mm.
(Termék adatlap 6.2)

VÍZSZIGETELÉS / RÉTEGELVÁLASZTÁS /
VÍZELVEZETÉS / LÉPÉSZAJ SZIGETELÉS

A Schlüter®-KERDI egy közvetlenül burkolható folyamatos rétegvastagságot biztosító
polietilén vízszigetelő lemez, amelynek a
burkolólap rögzítése érdekében mindkét
oldala fátyolszövettel van ellátva. Különösen
jó gipszkarton vagy vegyes falszerkezeteknél,
zuhany és medence burkolások esetén is, jó
repedésáthidaló tulajdonságának köszönhetően. A Schlüter®-KERDI-DS a magas páradiffúziós ellenállása miatt párazáró rétegként
is alkalmas, csempeburkolattal kombinálva.
(Termék adatlap 8.1)

A Schlüter®-KERDI-KEBA mindkét oldalán
fátyolszövettel burkolt polietilén toldó-hajlaterősítő, szigetelő szalag a toldások és
a fal-padló csatlakozások szigeteléséhez.
(Termék adatlap 8.1)

Schlüter®-KERDI-KERS készre hegesztett
szigetelőlemez idomok a padlószintbe sülylyesztett tusolók sarokrészeinek biztonságos
szigeteléséhez.
(Termék adatlap 8.1)

A Schlüter®-KERDI-COLL kétkomponensű
vízszigetelő ragasztó, alapja egy oldószermentes akrilát-diszperzió és egy cementes
reaktív por. Alkalmas a Schlüter®-KERDIlemezek átfedéseinek ragasztására és
leszigetelésére. A Schlüter®-KERDI-COLL-lal
biztosítani lehet továbbá a Schlüter®-KERDIKEBA szalagoknak a Schlüter®-KERDI-vel
és a Schlüter ®-DITRA 25-el, valamint a
Schlüter®-BARA-szegélyprofilokkal történő
tömített illesztéseinek és csatlakoztatásainak
ragasztását.
(Termék adatlap 8.4)

A Schlüter®-KERDI-FIX egy MS-polimer
alapú elasztikus ragasztó szereléshez.
Alkalmas Schlüter®-KERDI szigetelő lemezek átlapolásaihoz, valamint nyílászárók,
erkélykorlátok és más fix fém vagy műanyag
épületelemekhez való szigetelt csatlakozás
kialakítására.
(Termék adatlap 8.3)

Schlüter®-KERDI-LINE-H / -V egy padlóba
sűllyesztett vonalmenti folyóka szett, épített
zuhanyokhoz, vízszintes vagy függőleges
vízelvezetéssel. Univerzálisan használható
az aljzat közepére helyezve, vagy a falak
mentén is. A körbe futó széles peremre gyárilag Schlüter®-KERDI szigetelő mandzsetta
van ráragasztva. Ez a folyóka biztonságos
csatlakoztatását szolgálja a többrétegű szigeteléshez, úgy a padlónál, mint a felmenő
falazatoknál.
(Termék adatlap 8.7)

A Schlüter®-SHOWERPROFILE-S lejtéskialakító ékprofil szálcsiszolt nemesacélból
készül a padlószintbe illeszkedő tusolók oldalainak borítására, 2 % lejtéssel. A hátoldalán
fátyolréteg található a csemperagasztóba
való rögzüléshez. A padlóoldali fogadásra
szolgál a rendszer részét képező kemény
PVC-ből készülő tartóprofil, különböző magasság-méretekben, U-alakú fogadó-núttal.
A kellő magasság kialakításához a túlnyúló
lejtés-kialakító éket az alacsony és/vagy a
magas oldalon igény szerint beszabjuk. A
lejtés-kialakító ék balról vagy jobbról használható a padozat-csatlakozásnál, vagy a
válaszfal csempeburkolata alatt.
(Termék adatlap 14.1)

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS /-WSK
két részből álló profilok eloxált alumíniumból
vízkiöntés elleni védelemként a padlószintbe
illeszkedő tusolókhoz. A tartóprofilt a SHOWERPROFILE-WSK-hoz utólag ragasztjuk
rá a meglévő burkolatra. A tartóprofilt aSHOWERPROFILE -WS-hez a csempeburkolat
készítése során rögzítjük bele a ragasztóágyba. Mindkét változat alkalmas az akadálymentes (kerekes székes) közlekedésre.
(Termék adatlap 14.2)

A Schlüter®-DECO-SG dekoratív profil a
csempeburkolatok fugáinak kialakításához.
12 mm széles árnyékfugát képez. A fuga ideálisan alkalmas az üvegpanelek fogadására
és rögzítésére a padló és falicsempe sikjába
süllyesztve (pl épített zuhany leválasztásánál).
(Termék adatlap 2.16)

A Schlüter®-KERDI-SHOWER moduláris
rendszer a padlóba illeszkedő kerámia
burkolatú tusolók kialakítására szolgál. Rendelkezésre állnak hozzá lejtéskialakító lemezek - tetszés szerinti kiegyenlítő lemezzel is.
(Termék adatlap 8.8)

A Schlüter ® -KERDI-DRAIN egy, a
Schlüter ®-KERDI-vel való szigeteléshez,
vagy egyéb többrétegű szigetelő rendszerhez
megbízhatóan kapcsolható padlóösszefolyó
rendszer.
(Termék adatlap 8.2)

A Schlüter®-TROBA ágyazó zuzalék alatti,
szigetelésre helyezett védő-elválasztó- és
víz-elvezető egyrétegű drainlemez. Saját
draincsatornáihoz vezető lyukakkal ellátott,
nyomásálló polietilén, csúszásgátló mintázatú
drainlemez. Alkalmazható természetes kő,
vagy nagyelemes beton térkőelemekkel való
burkoláshoz. Ha esztrich réteg alatt alkalmazzák és majd arra burkolnak közvetlenül,
elválasztó és szigetelő anyagként Schlüter®DITRA 25-t kell használni a hidegburkolat alatt.
(Termék adatlap 7.1)

A Schlüter®-TROBA-PLUS egy tartós és
hatékony, a keletkező vizet biztosan levezető
kétrétegű terasz drénlemez esztrichhez. A
csonka kúpként szorosan egymás mellett álló
bűtykök komolyan terhelhetőek és emellett
masszív vízáteresztő fátyollal kasírozottak.
Ezzel a burkolati rétegrendet teljes felületén
alátámasztják és egybefüggő vízelvezető
teret hoznak létre, megakadályozva a pangó
vizek kialakulását.
(Termék adatlap 7.2)

A Schlüter®-TROBA-LINE-TL egy olyan
nemesacél dréncsatorna, mely alacsony
csatlakoztatási magasság esetén erkély- és
teraszajtó-elemekhez építhető be a vízfelgyülemlés megakadályozása érdekében.
Ugyanúgy használható nagyfelületű vízelvezető dréncsatornaként is.
(Termék adatlap 7.4)

A Schlüter ®-TROBA-STELZ-MR olyan
műanyag zsalugyűrű, amely nagyméretű önhordó burkolólapok (pl térkő, gránit) erkélyre
vagy teraszra való lerakását segíti. A 25 mm
magas műanyaggyűrűt a burkolólapok fugakeresztező pontjain habarccsal kell kitölteni,
majd erre kell helyezni a burkolólap-elemeket.
(Termék adatlap 7.3)

A Schlüter®-TROBA-STELZ-DR zsalugyűrűk a Schlüter®-TROBA-PLUS-ra helyezhetők fel, önhordó burkolólapok vékonyágyazós
módszerrel való lerakásához. A vékony
habarcságy elkészítése után a gyűrűket benn
lehet hagyni a helyén, vagy kiszedhetők, és
újra felhasználhatók.
(Termék adatlap 7.5)

ERKÉLY ÉS TERASZ VÍZORR PROFILOK ÉS ERESZCSATORNÁK

A Schlüter®-BARA-RTK vízorral rendelkező szegélyprofil a lejtésben kialakított
kész esztrichre történő alkalmazáshoz. A
profil rendelkezik egy fogadó-egységgel a
Schlüter®-BARIN ereszrendszer rögzítéséhez. A padlólapok túllógással is lerakhatók.
Alternatívaként alkalmazható a vízorrhoz
vezető mélyített átmenethez egy Schlüter®JOLLY is csempeszegély lezárásként.
(Termék adatlap 5.9)

A Schlüter ®-BARA-RTKE egy vízorral
ellátott szegélyprofil a lejtésben kialakított
kész esztrichre történő burkoláshoz. A profil
úgy van kialakítva, hogy rögzíthető hozzá a
Schlüter®-BARIN ereszcsatorna-rendszer. A
Schlüter®-BARA-RTKE profil különösen alkalmas a Schlüter®-DITRA-DRAIN többrétegű
drén-konstrukcióval készülő szerkezetek
kialakítására. A perforált szél révén biztosítja
a vízelvezetést és a csempeburkolatok tiszta
lezárását.
(Termék adatlap 5.21)

A Schlüter®-BARA-R egy T-alakú porszórt
alumínium peremprofil az erkélyek és teraszok szabad peremrészeinek lezárására.
(Termék adatlap 5.2)

A Schlüter®-BARA-RT T-alakú szegélyprofil
színes szinterezett alumíniumból, balkonok
és erkélyek szabad széleinek szegélyezésére.
A felső lezáró szár lefedi a burkolat peremét,
az alsó pedig vízorrot képez, vagy éppen
letakarja a rétegrendben elhelyezett TROBA
drainlemez elhelyezése miatt kialakult drainhézagot. Felár ellenében ívesthető változatban is rendelhető.
(Termék adatlap 5.19)

A Schlüter ® -BARA-RK egy T-alakú
záróprofil. Az első lezárószár előre húzott
vízvetőszárral rendelkezik, amely túllóg a
TROBA drainlemez fugáján.
(Termék adatlap 5.4)

A Schlüter®-BARA-RKB egy T alakú profil
különböző bevonatok élzárásához, előreálló
vízorral az elülső záróoldalon.
(Termék adatlap 5.18)

A Schlüter ®-BARA-RAK egy porszórt
alumíniumból készült, vízorral ellátott erkélyszegélyprofil. A kész lejtős felület peremére
kell felszerelni és ott peremzáróként, valamint
vízorként szolgál.
(Termék adatlap 5.5)

A Schlüter ®-BARA-RAKE egy vízorral
ellátott szegélyprofil a lejtésben kialakított
kész esztrichre történő burkoláshoz. A
Schlüter ®-BARA-RAKE profil különösen
alkalmas a Schlüter®-DITRA-DRAIN burkolható drainlemezzel és burkolható vízszigetelő
lemezzel kombinált rétegrend kialakítására. A
perforált szél révén biztosítja a vízelvezetést
és csempeburkolatok tiszta lezárását.
(Termék adatlap 5.22)

A Schlüter®-BARA-RAKEG egy vízorral
ellátott szegélyprofil a lejtésben kialakított
kész esztrichre történő burkoláshoz. Különösen alkalmas a Schlüter®-DITRA 25
rétegelválasztó lemezzel készülő rétegrend
kialakítására. A zárt szél révén biztosítja a
csempeburkolatok tiszta lezárását.
(Termék adatlap 5.22)

A Schlüter ®-BARA-RAM egy porszórt
alumíniumból készült, vízorral ellátott
peremprofil. A nyersbeton felületen az
esztrich lejtősen való lehúzásához megfelelő magasságban elhelyezve sablonként
használható.
(Termék adatlap 5.6)

A Schlüter ®-BARA-RW egy L-alkú nemesacél vagy porszórt alumínium vízorrzáróprofil az erkélyek és teraszok szabad
peremének szegélyezésére. Felár ellenében
íves változatban is rendelhető.
(Termék adatlap 5.3)

Schlüter®-BARA-RAP egy kiegészítő profil
porszórt alumíniumból. A Schlüter®-BARARW profillal összeépítve lezárja a teraszok
és balkonok oldalát. A terasz megfelelő
oldalán alkalmazva irányított lefolyást biztosít
a csapadéknak vagy felmosóvíznek.
(Termék adatlap 5.17)

A Schlüter®-BARA-RWL egy vízkivezető
lyukakkal ellátott színterezett alumínium
peremprofil az erkélyek és teraszok szegélyezésére. Különösen alkalmas a kavics
vagy emelt padozatra lazán lerakott erkély és
teraszburkolatok lezárására. Felár ellenében
íves változatban is rendelhető.
(Termék adatlap 5.15)

A Schlüter®-BARA-RKL egy színes felületű,
alumíniumból készült derékszögű szegélyzáró profil, amely a vízelvezetés érdekében
perforálva van. Alkalmas nagyméretű burkoló
lapokhoz, amelyek kötés nélküli kavics- vagy
zúzottkő szórásra, vagy a tartó-pogácsákra
kerülnek elhelyezésre.
(Termék adatlap 5.20)

A Schlüter ® -BARA-RKLT egy színes
felületű, alumíniumból készült derékszögű
szegélyzáró profil, amely a vízelvezetés
érdekében perforálva van. Alkalmas nagyméretű burkoló lapokhoz, amelyek vagy kötés
nélküli kavics-vagy zúzottkő szórásra, vagy
a tartópogácsákra kerülnek elhelyezésre. A
Schlüter®-BARA-RKLT el van látva egy Tformájú PROFIL kamrával, mely a Schlüter®BARIN eresz-rendszer rögzítésére szolgál.
(Termék adatlap 5.20)

A Schlüter®-BARIN egy porszórt alumínium ereszcsatorna rendszer az erkélyek
és teraszok vízelvezetéséhez. A megfelelő
Schlüter ®-BARA profilokhoz csatlakoztathatók, azok sínrendszerébe, az egyes
elemekhez tartozó önmetsző csavarokkal
és fedőlemezekkel.
(Termék adatlap 10.1)

A S c h l ü t e r ®- B A R A - E S O T e g y
lábazattartóprofil, amely akkor alkalmazható,
ha a lábazat burkolólaphoz nem áll rendelkezésre azt megtartani képes alapfelület.
(Termék adatlap 5.1)

A Schlüter ®-BARA-FAP szabadon álló
balkon homlokfelületének teljes takarására
szolgáló profil.
(Termék adatlap 5.23)

ALJZAT ÉS PADLÓFŰTÉS-HŰTÉS KIALAKÍTÁSOK
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A Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN egy biztonságos, különösen vékony burkolat-konstrukciós technika, mely rendszerként kialakítva
kültérben repedésmentes, biztosan működő,
úsztatott esztrichre kialakított kerámia- és természetes kőburkolatok készítésére szolgál.
(Termék adatlap 9.3)

Schlüter®-BEKOTEC-EN biztonságos burkolati konstrukciós technika repedésmentes
és biztonságosan működő esztrichek és fűtőesztrichek készítéséhez alacsony konstrukciós magasságokkal 52 mm-től (beleértve. 20
mm szigetelést). A csempe és a természetes
kőlapok mellett más burkolóanyagok is
lerakhatók a BEKOTEC-esztrichre.
(Termék adatlap 9.1)

Schlüter ® -BEKOTEC-EN F / FTS és
FK biztonságos, rendszerben működő
különösen vékony rétegű burkolati konstrukciós technikák a repedésmentes és
biztonságosan működő esztrichekhez és
fűtő-esztrichekhez egyaránt. A BEKOTECEN FTS kiegészítő lépészaj-szigeteleléssel
is el van látva. Kerámiából és természetes
kőből lévő, de más burkolatok is készíthetők
aBEKOTEC-esztrichekre.
(9.2; 9.4; illetve 9.5 számú termék-adatlapok)

C-THERM

-BEKOTE

A kerámia-klímapadló rendszer összes jelentős
alkotó elemét szállítjuk. A fűtéstechnikai komponensek a
külön-álló „Schlüter-BEKOTEC-THERM,
A kerámia-klímapadló“ árlistában találhatók.

MUNKAESZKÖZÖK

A Schlüter®-REMA rendszer a csempéből
készült fali burkolatok kontrollnyílásainak
láthatatlan lezárására szolgál. A Schlüter®REMA a burkolólap vastagságától és méretétől függetlenül alkalmazható és tökéletesen
alkalmazkodik a fugaképhez.
(Termék adatlap 11.1)

A Schlüter ®-RUMA hajlítógép lehetővé
teszi az íves stancolással ellátott profilok
egyenletes meghajlítását.

A Schlüter ® -PROCUT-PSF a fugatalpas vagy fugatalp nélküli Schlüter ®
műanyagprofilok gyors és pontos méretre
vágásához kifejlesztett profilvágó olló.

A Schlüter®-PROCUT-TSM vágókorong
átmérője 115 mm, hagyományos sarokcsiszolókhoz, amivel a nemesacél, az alumínium
és a réz különösen szépen vágható.

HIDEGBURKOLATOK-ALAPFELÜLETEI
A Schlüter®-KERDI-BOARD különböző
vastagság és táblaméreteivel közvetlenűl
burkolható felületet ad mindenféle fal és
alapfelület-képzéshez és egyéb belsőépítészeti kialakításokhoz. Toldási rendszerének
köszönhetően akár többrétegű vízszigetelésként is funkcionál. A Schlüter®-KERDIBOARD spaklival vakolható, majd festhető is.
(Termék adatlap 12.1)

A különböző vastagságú Schlüter®KERDI-BOARD építőlemezek és
kiegészítőik megtalálhatók a külön
Schlüter ® -KERDI-BOARD árlistában.
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FÉNY-PROFIL-TECHNIKA
A Schlüter®-LIPROTEC fényprofil rendszer megtalálható a külön
Schlüter®-LIPROTEC árlistában.
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Schlüter®-LIPROTEC egy minőségi, egyedileg kialakítható led rendszerű világitás és
szabályozástechnika a hozzátartozó profilrendszerrel burkolatokhoz.
(Termék adatlap 15.1 és 16.1)

