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Az Ön szakkereskedője:

A csempézett felületekhez a következő anyagok szükségesek: 

*	Schlüter®-QUADEC  
profilok 

*	különféle Schlüter®-QUADEC 
idomok belső és külső sarkokhoz

*	Schlüter®-DESIGNLINE vagy -QUADEC-FS  
bordűr-profilok 

*	Csempe

*	Fugázó anyag

*	Ragasztóhabarcs (csemperagasztó)

Schlüter®-QUADEC Schlüter®-QUADEC
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Schlüter®-záró profilok

Szállítható anyagok

Anyag- és beszerzési ellenőrző lista

Anyagok
Schlüter®- 
QUADEC

Schlüter®- 
QUADEC- 
FS

Schlüter®- 
DESIGN- 
LINE

Nemesacél V2A E  
Nemesacél V2A szálcsiszolt EB  
Nemesacél V2A polírozott (kézzel polírozott) EP 
Nemesacél V2A strukturált dizájn ES 1-es, ES 2-es ES  
Nemesacél 1.4404 (V4A) E V4A  	
krómozott réz MC  
Alu Natúr matt alumínium, eloxált AE   
Alu matt, eloxált AME 
Alu polírozott, eloxált AGE 
Alu szálcsiszolt, eloxált AGBE 
Alu króm, fényes, eloxált ACG  
Alu króm, szálcsiszolt, eloxált ACGB  
Alu  matt sárgaréz elox. AM 
Alu polírozott sárgaréz elox. AMG 
Alu szálcsiszolt sárgaréz elox. AMGB 
Alu matt réz elox. AK 
Alu polírozott réz elox. AKG 
Alu szálcsiszolt réz elox. AKGB 
Alu titán matt, eloxált AT   
Alu titán, fényes, eloxált ATG  
Alu titán, szálcsiszolt, eloxált ATGB  
Alu keresztcsiszolt eloxált alumínium AEX 
Alu keresztcsiszolt, sárgaréz-bevonatú eloxált AMX 
Alu keresztcsiszolt, titánbevonatú eloxált ATX 
Alu keresztcsiszolt, kvarcbevonatú eloxált AQGX 
Alu porszórt AC 
Alu elefántcsont színű, strukturált felületbevonatú TSI 
Alu krémszínű, strukturált felületbevonatú TSC 
Alu szürkés bézsszínű, strukturált felületbevonatú TSBG 
Alu bézsszínű, strukturált felületbevonatú TSB 
Alu kő-szürke színű, strukturált felületbevonatú TSSG 
Alu szürke színű, strukturált felületbevonatú TSG 
Alu bronzszínű, strukturált felületbevonatú TSOB 
Alu világos antracit színű, strukturált felületbevonatú TSLA 
Alu sötét antracit színű, strukturált felületbevonatú TSDA 
Alu rozsdabarna színű, strukturált felületbevonatú TSR 
PVC színes PQ  

További rendszer-megoldások

Szeretne megtudni további részleteket a Schlüter egyéb termékeiről 
és rendszer-megoldásairól a csempe-burkolásról? Értékesítő part-
nereinknél az alábbi brosúrák állnak rendelkezésre: További informá-
ciókat az Interneten keresztül szerezhetnek be: www.schlueter.hu.

Schlüter®-DILEX
profilrendszer a tartósan karbantartás-
mentes dilatációs és szegélyfugákhoz

Schlüter®-DITRA 25
Szigetelő- és rétegelválasztó lemez kritikus 
felületek csempézéséhez (pl. fa, gipsz, 
vagy repedezett beton felületek)

Schlüter®-TREP
csúszásgátló lépcsőprofilok

Schlüter®-erkély-rendszerek
Komplett megoldás balkonok és teraszok 

létesítéséhez és felújításához

Schlüter®-KERDI
Biztonságos szigetelés néhány fogással

Schlüter®-BEKOTEC-THERM 
A kerámia klíma-padló

Schlüter®-QUADEC

Sokoldalú lezáró profil csempékhez és ter-
mészetes kőburkolatokhoz



Schlüter®-QUADEC Schlüter®-QUADEC

Csempék dekoratív profillal

Funkcionalitás és dizájn

5.  A csempét a profil fuga-távtartójához illesztjük, ezáltal egyenletes 
1,5 milliméteres fugát tudunk biztosítani. Nemesacél-profilok ese-
tében mintegy 1,5 milliméteres fugát hagyunk szabadon. A csem-
pék és a profil közti fugát teljesen töltsük ki fugázó habarccsal.

6.  A belső és külső sarkokhoz sokféle sarokidom kaphatók. Ezek 
gyors és tiszta munkavégzést tesznek lehetővé, anélkül, hogy gér-
be vágnánk a profilokat.

A mázas kerámia vagy greslapok 
szélei a burkolás során gyakran 
egyenetlenek, továbbá a máz 
színe eltér burkolólap alapszíné-
től.  Ezáltal: a falcsatlakozások 
sarkainál, illetve a szegélyeiknél, 
valamint a burkolatok széleinél a 
kerámialap eredeti szürke vagy 
barna színe kilátszik. Ez pedig za-
varja a kedvező összképet. Ezért 
építik be a Schlüter-QUADEC 
lezáró profilt. Visszafogott, négy-
szögletes keresztmetszetével 
gondoskodik a szegélyek lezá-
rásáról, ugyanakkor hatékonyan 
védi a sarkokat és szegélye-
ket a károsodástól. Emellett a  
QUADEC kombinálható az ele-
gáns bordűr-profilokkal is.

Néhány fogással  
kialakítható a tökéletes szegélyvédelem:

Profilok dekorelemként és szegélyvédelemként

Fém-bordűr kialakítása a  
Schlüter-rendszerrel

A Schlüter-DESIGNLINE vagy a Schlüter-QUADEC-FS bordűrként 
való alkalmazása révén optikailag igényes megjelenést érhetünk el a 
falburkolatoknál.

A DESIGNLINE nemesacél, krómozott réz vagy eloxált alumínium vál-
tozatban kapható. Választani lehet a matt, a fényes és a szálcsiszolt 
kivitel között. A DESIGNLINE kombinálható QUADEC- profilokkal is, 
ugyanolyan felülettel, mint a falak külső sarkai.

A QUADEC-FS a két 10 mm széles látható felület között például 
üveg-mozaikból készült burkolatot is tartalmazhat, amitől a felületnek 
különleges megjelenést tud kölcsönözni.

A Schlüter-QUADEC záróprofil csempeburkolatok és lábazatcsempék 
lezárására szolgál. A különböző anyagok, színek és felületek teszik 
lehetővé, hogy a burkolat külső szegélyét színben a csempe és a 
fuga színéhez hangoljuk vagy éppen érdekes kontrasztot teremtsünk  
hozzá. 
A profilok megóvják a szegélyeket a károsodástól. Nemes-acél kivitel-
ben a padlóburkolatok lezárására vagy lépcső-élként is használható. 
Más anyagok lezárására, sarkok vagy lábazatlezárások kialakítására 
is alkalmas, pl. a szőnyegpadlónál vagy a parkettánál.

Néhány fogással  
kialakítható a tökéletes szegélyvédelem:

A mosdóasztalok, pultok vagy konyhai munkalapok lezárásához is kiválóan alkalmas a  
Schlüter-QUADEC.
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1.  A Schlüter-QUADEC kiválasztására a csempevastagság figyelem-
be vételével kerüljön sor. 

2.  Ott, ahol a csempeburkolatot be kívánjuk fejezni, fogas kanállal 
hordjuk fel a csemperagasztót. Fallezárások sarkainál először az 
egyik falfelületet csempézzük le, majd a másik falra, a sarok köze-
lébe hordjuk fel a csemperagasztót.

3.  A perforált rögzítő szárral rendelkező profilt nyomjuk bele a ragasz-
tóágyba, igazítsuk a helyére és kenjük át teljes felületén csempe-
ragasztóval.

4.  A fellépő felületi csempéket nyomjuk bele a ragasztóágyba és így 
állítsuk be, hogy a profil felső szegélye illeszkedjen a felülethez. A 
csempéket a profilok környékén teljes felületükön fel kell ragasztani. 

Különösen elegáns: krómozott rézLépcső-élek és lábazat-csatlakozások

Schlüter®-DESIGNLINE

Schlüter®-QUADEC-FS Schlüter®-QUADEC-TS


