
Zastosowanie i funkcja

Schlüter-REMA jest systemem do niewi-
docznego zamykania otworów rewizyjnych 
w okładzinach z płytek.
Schlüter-REMA stosować można niezależ-
nie od grubości i formatu płytek, dopaso-
wując otwór rewizyjny do siatki spoin. 
Dzięki temu, otwory rewizyjne w obudowie 
wanny lub w innych miejscach, w których 
konieczny jest dostęp do instalacji, nie naru-
szają estetyki okładziny z płytek. 

Materiał

Zestaw montażowy Schlüter-REMA składa 
się z czterech aluminiowych kształtek przy-
trzymujących magnesy, które osadzone 
są w mających swobodę ruchu bocznych 
uchwytach. Do kompletu należą cztery 
płytki przytrzymujące z ferromagnetycznego 
metalu.

Właściwości materiału i zakres 
zastosowania:
Schlüter-REMA przeznaczony jest do wyko-
nywania otworów rewizyjnych w okładzinach 
ściennych z płytek. W przy padku otworów o 
wymiarach większych niż 30 x 30 cm dora-
dzamy zastosowanie dwóch dodatkowych 
magnesów. 
W szczególnych, konkretnych przypadkach, 
w zależności od oczekiwanych oddziaływań 
chemicznych lub obciążeń mechanicznych, 
należy wyjaśnić możliwość stosowania sys-
temu Schlüter-REMA.

Schlüter®-REMA
Magnesy do płytek

do niewidocznych otworów rewizyjnych 11.1
Opis techniczny produktu



11.1 Schlüter®-REMA

A
rt

.-
N

r. 
55

1 
32

5 
– 

w
yd

an
ie

 0
1.

20
 –

 p
rz

y 
no

w
ym

 n
ak

ła
dz

ie
 w

yd
an

ie
 to

 tr
ac

i w
aż

no
ść

.

Formularz kosztorysowy:

_______ sztuki Schlüter-REMA, jako zestaw 
montażowy do otworów rewizyjnych, skła-
dający się z czterech aluminiowych kształtek 
przytrzymujących magnesy, które osadzone są 
w mających swobodę ruchu, bocznych uchwy-
tach oraz z czterech płytek przytrzy mujących 
z metalu ferromagnetycz nego, dostarczyć i 
prawidłowo wbudować w okład zinę ścienną 
przestrzegając wskazówek wykonawczych 
producenta.
Nr wyrobu:  ____________________________
Materiał:  __________________________ €/szt.
Robocizna:  _______________________ €/szt.
Cena końcowa:  ___________________ €/szt.

Obróbka

1. Magnesy do płytek ceramicznych (1) 
należy przykleić na tylnej stronie płytki 
stosując klej do płytek. Magnesy muszą 
przy tym całkowicie wystawać poza 
brzeg płytki. 

2. Płytki z przyklejonymi magnesami należy 
zamontować przy otworze rewizyjnym 
tak, aby cztery magnesy były widoczne 
w tym otworze. 

3. Blaszkę do magnesu należy przykleić 
silikonem na tylnej stronie płytki zamy-
kającej, odpowiednio do położenia 
magnesów. 

3a. W przypadku większych otworów 
rewizyjnych, zamknięcie wykonuje się z 
odpowiedniej ilości płytek, łącząc je na 
tylnej stronie płytką przyklejoną klejem 
do płytek. 

4. Po upływie czasu potrzebnego do 
wyschnięcia silikonu należy wstawić 
płytkę zamykającą, a otaczającą ją 
spoinę wypełnić dobranym kolorystycz-
nie materiałem spoinowym. 

Wskazówki

Schlüter-REMA nie wymaga żadnych spe-
cjalnych zabiegów konserwacyjnych lub 
pielęgnacyjnych. 

Schlüter®-REMA

Zestaw 
4 uchwyty magnetyczne +  
4 płytki przytrzymujące

Przegląd produktów:

B





Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn · Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · www.schlueter.pl


