
Zastosowanie i funkcja

Schlüter®-DECO-SG jest wysokiej jakości 
profilem dekoracyjnym z anodowanego 
aluminium do wykończenia spoin w okła-
dzinach z płytek. Tworzy on 12 milime-
trowej szerokości, wklęsłą w stosunku do 
powierzchni spoinę, która w szczególny 
sposób pozwala na estetyczne kształto-
wanie okładzin ściennych we wnętrzach.

Kształt ceownika sprawia, że profil nadaje 
się idealnie do przejmowania elementów 
szklanych w powierzchniach ścian i posa-
dzek w połączeniu z licującymi z posadzką 
prysznicami.

W obszarze posadzki Schlüter®-DECO-
-SG w połączeniu z klinami ze spadkiem 
Schlüter®-SHOWERPROFILE oferuje funk-
cjonalne i dekoracyjne rozwiązania.

Materiał

Schlüter®-DECO-SG oferowany jest w 
następujących wersjach materiałowych:

AE = aluminium naturalne matowe ano-
dowane

Właściwości materiałowe 
i obszary zastosowań:
W szczególnych przypadkach, w zależności 
od oczekiwanych oddziaływań chemicznych, 
obciążeń mechanicznych lub innych obciążeń 
należy wyjaśnić możliwość stosowania prze-
widzianego rodzaju materiału. Poniżej możliwe 
jest podanie jedynie ogólnych wskazówek.

Schlüter®-DECO-SG (aluminium anodowane): 
aluminium dzięki uszlachetnionej anodowanej 
warstwie charakteryzuje się trwałością w 

normalnych warunkach. Powierzchnię licową 
profili należy chronić przed ścieraniem lub 
zarysowaniem. Aluminium nie jest odporne 
na działanie środków alkalicznych. Materiały 
cementowe w połączeniu z wodą mają właści-
wości alkaliczne i w zależności od koncentracji 
i czasu oddziaływania mogą prowadzić do 
korozji (powstawanie wodorotlenku glinu). Dla-
tego też należy niezwłocznie usuwać zaprawę 
lub materiał spoinowy z powierzchni profili i 
świeżo wykonanych okładzin nie przykrywać 
folią. Profil osadzać powierzchniowo w war-
stwie kontaktowej przy płytkach, tak aby nie 
dopuścić do zbierania się wody w wolnych 
przestrzeniach.
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Obróbka

1. Schlüter®-DECO-SG dobrać odpowied-
nio do grubości płytek.

2. W miejscu, w którym ograniczone ma 
zostać pole z okładziną z płytek nanieść 
klej do płytek ząbkowaną kielnią. 

3. Perforowane ramię mocujące Schlüter®-

-DECO-SG wciska się w łoże klejowe i 
odpowiednio ustawia.

4. Perforowane ramię mocujące należy 
na całej powierzchni przeszpachlować 
klejem do płytek.

5. Przylegające do profilu płytki mocno 
wcisnąć w klej i tak ustawić, aby licowały 
one z powierzchnią profilu. W obszarze 
przy profilu płytki należy układać w kleju 
na całej powierzchni.

6. Należy pozostawić spoinę o szerokości 
ok. 1,5 mm. Profil należy całkowicie 
wypełnić zaprawą spoinową.

7. Delikatne powierzchnie należy obrabiać 
przy użyciu materiałów i narzędzi nie 
powodujących zarysowań lub uszkodzeń. 
Zanieczyszczenia zaprawą lub klejem do 
płytek należy natychmiast usunąć.

8. Montaż e lementów szk lanych w 
Schlüter®-DECO-SG można wykonywać 
po zamontowaniu profili na gotowo.
Ważne: szkło nie może stykać się bez-
pośrednio z profilem. Należy zastosować 
odpowiednie podkładki dystansowe. 
Spoiny uszczelnić silikonem.

Wskazówki

Schlüter®-DECO-SG nie wymaga żadnych 
specjalnych zabiegów konserwacyjnych 
lub pielęgnacyjnych. Do  delikatnych 
powierzchni nie używać żadnych środków 
czyszczących o właściwościach ściernych. 
Uszkodzenia powierzchni anodowanych 
usuwa się przez ich polakierowanie.

Przegląd produktów:

Schlüter®-DECO-SG
AE = aluminium naturalne matowe anodowane

Oferowana długość: 2,50 m

H = mm 8 10 11 12,5
AE • • • •

Formularz kosztorysowy:

_______m bieżące Schlüter®-DECO-SG 
zarówno jako dekoracyjny profil do wykonywa-
nia wklęsłych spoin ozdobnych w okładzinach 
z płytek z perforowanym ramieniem mocującym 
o trapezowych otworach, jak również jako profil 
do montażu elementów szklanych w ścianach i 
posadzce w połączeniu z prysznicami licującymi 
z posadzką i klinami ze spadkiem

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S dostarczyć i 
prawidłowo wbudować.
Należy przestrzegać wskazówek producenta.

Materiał:
AE = aluminium naturalne matowe anodowane

Wysokość profilu: ____________________ mm
Nr artykułu: _____________________________
Materiał: ____________________________€/m
Robocizna: __________________________€/m
Cena końcowa: ______________________€/m
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Montaż w obszarze prysznica z elementem szklanym

Montaż w obszarze cokołowym




