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Twój partner handlowy:

Do zakończeń posadzek z płytek: 

*	Schlüter®-SCHIENE*   
* do zaokrąglonych brzegów prosimy zamawiać Schlüter®- 
SCHIENE z promienistymi nacięciami 

*	Klej do płytek, płytki, materiał spoinowy

Do przejść bez uskoków:

*	Schlüter®-RENO-U 

*	Klej do płytek, płytki, materiał spoinowy

Do dekoracyjnego kształtowania spoin:

*	Schlüter®-DECO

*	Klej do płytek, płytki, materiał spoinowy

Do późniejszego wbudowania:

*	Schlüter®-RENO-T

*	Schlüter®-KERDI-FIX lub porównywalny klej montażowy
 

Podczas wbudowywania profili przestrzegać odnosnych opisów technicznych

produktów !

Wykończenia posadzek

Dekoracyjna ochrona 
krawędzi do posadzek

Wykończenia posadzek Wykończenia posadzek
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Schlüter®-DECO

Dekoracyjne kształtowanie spoin w  
posadzkach ceramicznych

Zapotrzebowanie na materiał

1.  Klej do płytek nanieść za pomocą ząbkowanej szpachli i wybrane 
Schlüter®-DECO wcisnąć ramieniem mocującym w powierzchnię 
kleju i odpowiednio ustawić. 

2.   Trapezoidalnie perforowane ramię mocujące całkowicie zaszpa-
chlować klejem do płytek i wypełnić nim wszystkie wolne prze-
strzenie w profila.

3.   Przylegające płytki mocno docisnąć i ułożyć w taki sposób, aby 
górna powierzchnia profila licowała z płytką (nie może wystawać). 
Płytki w obszarze profila układać na całej powierzchni w kleju. 
Szczelinę pomiędzy płytkami a profilem całkowicie wypełnić zapra-
wą spoinową.

1 2 3

Dalsze rozwiązania systemowe

Pragniecie Państwo dowiedzieć się więcej na temat produk-
tów i rozwiązań systemowych Schlüter do układania płytek? 
Następujące broszury możecie Państwo otrzymać od naszych 
partnerów handlowych. Dalsze informacje znajdziecie Państwo w 
internecie pod adresem: www.schlueter.pl.

Schlüter®-DILEX
nie wymagające pielęgnacji dylatacje i 

spoiny brzegowe

Schlüter®-DITRA 25
uniwersalne podłoże do niezawodnych 
okładzin z płytek 

Schlüter®-TREP
antypoślizgowe profile schodowe

Schlüter®-KERDI-BOARD
podłoże do układania – płyta konstrukcyjna – 

uszczelnienie zespolone

Schlüter®-KERDI
pewne uszczelnienie w kilku krokach

Schlüter®-BEKOTEC-THERM 
ceramiczna podłoga klimatyzowana

DECO-M / -MC / -A / -AE
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Wykończenia posadzek Wykończenia posadzek

Płytkowane posadzki z ochroną krawędzi ...

1.  Klej do płytek nanieść za pomocą ząbkowanej szpachli i wybraną 
Schlüter®-SCHIENE wcisnąć ramieniem mocującym w powierz- 
chnię kleju i odpowiednio ustawić. 

2.  Trapezoidalnie perforowane ramię mocujące całkowicie zaszpa-
chlować klejem do płytek.

3.   Przylegające płytki mocno docisnąć i ułożyć w taki sposób, aby 
górna powierzchnia profila licowała z płytką (nie może wystawać). 
Płytki w obszarze profila układać na całej powierzchni w kleju. 
Szczelinę pomiędzy płytkami a profilem całkowicie wypełnić zapra-
wą spoinową.

1.  Klej do płytek nanieść za pomocą ząbkowanej szpachli na przewi-
dzianą powierzchnię.

2.   Wklęsłą spodnią stronę wybranego profila Schlüter®-RENO-U 
wypełnić klejem do płytek. Posiadające trapezoidalną perforację 
ramię mocujące całkowicie zaszpachlować klejem do płytek.

3.   Przylegające płytki mocno wcisnąć i tak ułożyć, aby górna kra-
wędź profila licowała z płytkami. Płytki w obszarze profila układać 
na całej powierzchni w kleju. Szczelinę pomiędzy płytkami a profi-
lem całkowicie wypełnić zaprawą spoinową.

...  z oryginalnymi profilami  
Schlüter Systems

 
Profile zakończeniowe, takie jak orygi-
nalna Schlüter®-SCHIENE, ograniczają 
posadzki z płytek i chronią krawędzie 
powierzchni z płytek ceramicznych lub z 
kamienia naturalnego  przed uszkodze-
niami mechanicznymi. Profile Schlüter®

-RENO umożliwiają połączenia sąsia-
dujących powierzchni posadzek bez 
uskoku. Wszystkie nasze profile zakoń-
czeniowe przyczyniają się do estetycznego wyglądu i trwałości po-
sadzek.

Schlüter®-RENO-U

Połączenie posadzek o różnej  
grubości bez uskoku

Schlüter®-RENO-T

Połączenie na tej samej wysokości  
wykonane w istniejących posadzkach

1.  Przestrzeń spoiny (głębokość ≥ 9 mm) oczyścić i wypełnić  
Schlüter®-KERDI-FIX lub porównywalnym klejem montażowym.

2.   Schlüter®-RENO-T pionowym ramieniem wcisnąć w powierzch-
nię spoiny.

3.   Boczne ramiona profila zakrywają brzegi stykających się posadzek.

Schlüter®-SCHIENE

Pewne zakończenie brzegów  
posadzek z płytek

3° 5°

opatentowany 
ogranicznik spoiny

wzmocniona krawędź

wklęsły narożnik

Schlüter®-Schiene: opatentowane  
właściwości dla niezawodności

Do estetycznego dzielenia posadzek

1 2 3 1 2 3 1 2 3

SCHIENE-M / -A / -AE

RENO-EU / -EBU / -MU

RENO-T-E / -T-EB




