
Zastosowanie i funkcja

Schlüter®-BARA-RKK/-RKKE jest teo-
wnikowym profilem zakończeniowym z 
krótkim okapnikiem do otwartych krawędzi 
konstrukcji balkonowych i tarasowych, które 
posiadają gotową powierzchnię jastrychu 
ze spadkiem.
Profil Schlüter®-BARA-RKK jest prze-
znaczony do konstrukcji z oddzieleniem 
zespolonym Schlüter®-DITRA 25.
Zamknięta krawędź profilu tworzy este-
tyczne zakończenie powierzchni posadzki 
z płytek. 
Profil Schlüter®-BARA-RKKE nadaje się 
w szczególności do konstrukcji z drena-
żem zespolonym Schlüter®-DITRA-DRAIN. 
Perforowana krawędź profilu tworzy este-
tyczne zakończenie powierzchni posadzki 
z płytek. Profil zakrywa także otwarty 
brzeg konstrukcji ze znajdującą się poniżej 
posadzki warstwą drenażu zespolonego 
Schlüter®-DITRA-DRAIN, przy czym dzięki 
otworom w profilu zapewniona jest wystar-
czająca powierzchnia odwadniająca i 
wentylacyjna. 
Schlüter®-BARA-RKK/-RKKE tworzy este-
tyczne zakończenie brzegu i chroni obszary 
krawędzi przed wpływami atmosferycznymi 
i rozpadem. Profil przykleja się ramieniem 
mocującym z trapezowymi otworami za 
pomocą hydraulicznie wiążącego kleju do 
płytek w obszarze brzegowym konstrukcji. 
Uszczelnienie zespolone Schlüter®-
KERDI przykleić można za pomocą kleju 
uszczelniającego Schlüter®-KERDI-COLL 
przykrywając perforowane ramię mocujące 
i kołnierz do klejenia. Przy stosowaniu szpa-
chlowanych uszczelnień zespolonych ofe-
rowanych przez chemię budowlaną należy 

przestrzegać wskazówek wykonawczych 
producentów.

Dzięki niewielkim wymiarom okapnika profile 
Schlüter®-BARA-RKK/-RKKE nadają się w 
szczególności do stosowania na balkonach i 
tarasach z mocowanymi od czoła konstruk-
cjami poręczy.

Materiał

Schlüter®-BARA-RKK/-RKKE wykonany jest 
z chromowanego, malowanego proszkowo 
aluminium.
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Schlüter®-BARA-RKK/-RKKE
Profil brzegowy

Montaż na jastrychu ze spadkiem 5.24
Opis techniczny produktu

Montaż Schlüter®-BARA-RKKE

Montaż Schlüter®-BARA-RKK



5.24 Schlüter®-BARA-RKK / -RKKE

Właściwości materiałowe  
i obszary zastosowań:
Powłoka zewnętrzna profili aluminiowych 
ma trwały kolor i jest odporna na promienie 
słoneczne i oddziaływania atmosferyczne. 
Powierzchnię licową profili należy chronić 
przed ścieraniem.
W szczególnych, konkretnych przypadkach, 
w zależności od oczekiwanych oddziaływań 
chemicznych lub obciążeń mechanicznych 
należy wyjaśnić możliwość stosowania profili 
Schlüter®-BARA-RKK/-RKKE.

Obróbka  
Schlüter®-BARA-RKK

1. Schlüter®-BARA-RKK dobrać odpowied-
nio do grubości płytek.

2. Schlüter®-BARA-RKK jako kątownik 
do wykończenia krawędzi z ramieniem 
mocującym wyposażonym w trapezowe 
otwory zatapia się w warstwę kontak-
tową na brzegu jastrychu i szpachluje na 
całej powierzchni. Obszary styków profili 
uszczelnia się samoprzylepną włókniną 
przyczepną Schlüter®-BARA-HV (patrz 
fot.).

3. Schlüter®-DITRA 25 doprowadza się 
aż do ramienia mocującego. Wyko-
nuje się przyłączenie profilu do taśmy 
uszczelniającej Schlüter®-KERDI-KEBA. 
Taśmę uszczelniającą przykleja się co 
najmniej 5 cm na Schlüter®-DITRA 25 
ponad całym ramieniem mocującym i do 
zagięcia Schlüter®-BARA-RKK stosując 
w tym celu klej uszczelniający Schlüter®-

-KERDI-COLL. Następnie układa się 
płytki metodą cienkowarstwową prze-
strzegając odpowiednich wskazówek 
wykonawczych zawartych w prospekcie 
6.1 Schlüter®-DITRA 25, przy czym płytki 
układa się z odpowiednim odstępem w 
stosunku do profilu Schlüter®-BARA-
RKK i powstałą w ten sposób szczelinę 
wypełnia się elastycznie.

4. Schlüter®-BARA-RKK przyłącza się 
perforowanym ramieniem mocującym 
do systemu uszczelniającego stosując 
szpachlowe masy uszczelniające na 
otwartym brzegu konstrukcji. Uszczel-
nienie powierzchni prowadzi się aż do 
zagięcia profilu. Przy obróbce systemu 
uszczelnienia zespolonego należy prze-
strzegać wskazówek danego producenta.

Obróbka  
Schlüter®-BARA-RKKE

1. Schlüter®-BARA-RKKE dobrać odpo-
wiednio do grubości płytek.

2. Schlüter®-BARA-RKKE jako kątownik 
do wykończenia krawędzi z ramieniem 
mocującym wyposażonym w trapezowe 
otwory zatapia się w warstwę kontak-
tową na brzegu jastrychu i szpachluje na 
całej powierzchni. Obszary styków profili 
uszczelnia się samoprzylepną włókniną 
przyczepną Schlüter®-BARA-HV (patrz 
fot.).

3. Schlüter®-KERDI przykleja się na ramię 
mocujące aż do zagięcia profilu Schlüter®-
BARA-RKKE za pomocą kleju uszczelnia-
jącego Schlüter®-KERDI-COLL.

4. Schlüter®-BARA-RKKE przyłącza się 
perforowanym ramieniem mocującym 
do systemu uszczelniającego stosując 
szpachlowe masy uszczelniające na 
otwartym brzegu konstrukcji. Uszczel-
nienie powierzchni prowadzi się aż do 
zagięcia profilu. Przy obróbce systemu 
uszczelnienia zespolonego należy prze-
strzegać wskazówek danego producenta.

5. Na uszczelnienie zespolone przykleja 
się drenaż zespolony Schlüter®-DITRA-
-DRAIN przy czym ten prowadzi się aż 
do uformowanego na profilu ogranicznika 
spoiny. Profile o wysokościach 21 i 23 
mm nadają się także do stosowania z 
Schlüter®-DITRA-DRAIN 8. Należy zwró-
cić uwagę, aby przestrzeń drenażowa 
pozostała otwarta także przy układaniu 
posadzki. 

6. Następnie układa się płytki metodą cienko-
warstwową przestrzegając odpowiednich 
wskazówek wykonawczych zawartych w 
prospekcie 6.2 Schlüter®-DITRA-DRAIN, 
przy czym płytki układa się z odpowied-
nim odstępem w stosunku do ramienia 
zakończeniowego profilu Schlüter®-
BARA-RKKE i powstałą w ten sposób 
szczelinę wypełnia się elastycznie.
Wskazówka: 
Do narożników wewnętrznych i zewnętrz-
nych dostępne są odpowiednie kształtki 
narożne. Końcówki profili Schlüter® -
BARA-RKK/-RKKE układa się między 
sobą z ok. 5 milimetrowym odstępem i 
łączy przez nałożenie łączników. Należy 
przestrzegać obowiązujących wskazówek 
obróbki i układania dla danych konstrukcji 
posadzek. Wszystkie stosowane mate-
riały muszą być odporne na oddziaływania 
atmosferyczne, wodoodporne i przezna-
czone do stosowania na zewnątrz.

Montaż Schlüter®-BARA-RKK

Uszczelnienia styków z Schlüter®-BARA-HV



5.24 Schlüter®-BARA-RKK / -RKKE

Wskazówki:

Profile Schlüter®-BARA-RKK/-RKKE nie 
wymagają żadnych specjalnych zabiegów 
konserwacyjnych lub pielęgnacyjnych. Malo-
wana proszkowo powierzchnia zewnętrzna 
aluminium ma trwałe kolory. Uszkodzenia
powierzchni licowych usuwa się przez ich 
polakierowanie.

Przegląd produktów:

Schlüter®-BARA-RKK
Kolory: PG = pastelowo szary, GM = szary metaliczny

SB = czarno-brązowy

Oferowana długość: 2,50 m

Kolory  PG GM SB
H = 10 mm  • • •
H = 15 mm  • • •
H = 18 mm  • • •
narożnik 90°  • • •
narożnik 135°  • • •
narożnik wewnętrzny 90°  • • •
łącznik • • •

Schlüter®-BARA-RKKE
Kolory: PG = pastelowo szary, GM = szary metaliczny

SB = czarno-brązowy

Oferowana długość: 2,50 m

Kolory  PG GM SB
H =  8 mm  • • •
H = 10 mm  • • •
H = 15 mm  • • •
H = 18 mm  • • •
H = 21 mm  • • •
H = 23 mm  • • •
narożnik 90° • • •
narożnik 135°  • • •
narożnik wewnętrzny 90°  • • •
łącznik  • • •

Formularz kosztorysowy:

_______ m bieżące Schlüter®-BARA-RKK jako 
teownikowy profil zakończeniowy z malowanego 
proszkowo aluminium z krótkim okapnikiem i 
zamkniętym zagięciem dostarczyć, montując 
posiadającym trapezowe otwory ramieniem 
mocującym w obszarze brzegowym gotowego 
jastrychu ze spadkiem, przestrzegając przy tym 
wskazówek producenta.
Elementy dodatkowe takie jak narożniki 
wewnętrzne i zewnętrzne oraz łączniki

  należy wliczyć w ceny jednostkowe
  podlegają osobnemu wynagrodzeniu

Wysokość profilu: ____________________ mm
Kolor: _________________________________
Nr artykułu: _____________________________
Materiał: ____________________________€/m
Robocizna: __________________________€/m
Cena końcowa: ______________________€/m

Formularz kosztorysowy:

_______ m bieżące Schlüter®-BARA-RKKE jako 
teownikowy profil zakończeniowy z malowanego 
proszkowo aluminium z krótkim okapnikiem i 
perforowanym zagięciem dostarczyć, montując 
posiadającym trapezowe otwory ramieniem 
mocującym w obszarze brzegowym gotowego 
jastrychu ze spadkiem, przestrzegając przy tym 
wskazówek producenta.
Elementy dodatkowe takie jak narożniki 
wewnętrzne i zewnętrzne oraz łączniki

  należy wliczyć w ceny jednostkowe
  podlegają osobnemu wynagrodzeniu

Wysokość profilu: ____________________ mm
Kolor: _________________________________
Nr artykułu: _____________________________
Materiał: ____________________________€/m
Robocizna: __________________________€/m
Cena końcowa: ______________________€/mH = 21 i 23 mm nadają się także do stosowania z 

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8.
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