
Použití a funkce

Schlüter-BARA-RKB je ukončovací profil 
pro volné hrany podlahových stěrek na bal-
konech a terasách, u kterých je již hotový 
spádový potěr. 
Přední rameno profilu ve tvaru T je prove-
deno jako předsunutá okapnička. 

Profil pro ukončení hrany se pokládá 
lichoběžníkovitě perforovaným kotevním 
ramenem do plné vrstvy lepidla na lepení 
obkladu. 
Schlüter-BARA-RKB vytváří opticky čisté 
ukončení, překrývá 3 mm vysokou hranu 
podlahové stěrky, chrání volné hrany 
potěru a vytváří předsunutou okapničku. 

Materiál

Profil se dodává v následujícím materiálo-
vém proveden
AC = hliník barevně lakovaný
C/A = MyDesign by Schlüter-Systems*

Vlastnosti materiálu a oblast použití: 
Povrch hliníkového profilu je stálobarevný, 
odolný vůči UV-záření a povětrnostním 
vlivům.
Pohledové plochy je nutno chránit před 
poškrábáním. 
Ve zvláštních případech je  třeba použitel-
nost Schlüter-BARA-RKB vyjasnit podle 
očekávaného chemického nebo mecha-
nického zatížení.

RKB / E 135°

RKB / V

RKB / I 90°

RKB / E 90°

Schlüter®-BARA-RKB
Ukončovací Profil

s okapovou hranou pro stěrky 5.18
Technický list výrobku

Schlüter-BARA-RKB může být v rámci 
řady MyDesign by Schlüter-Systems* 
individuálně nalakován ve 190 barevných 
odstínech RAL-Classic (další vlastnosti viz 
BARA-RKB).
* V případě dotazů k MyDesign by Schlüter-
Systems jsou vám navíc k dispozici naši 
obchodní zástupci a techničtí pracovníci 
prodejního oddělení.

*
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Text pro výběrová řízení:

Dodat_____ bm ukončovacího profilu ve 
tvaru T Schlüter-BARA-RKB z barevně lako-
vaného hliníku, se šikmou okapovou hranou 
a lichoběžníkovitě perforovaným kotevním 
ramenem a odborně osadit podle pokynů 
výrobce. Příslušenství jako vnější rohy, vniřní 
kouty a spojky
■ se započítávají do jednotkových cen, 
■ budou hrazeny zvlášť formou příplatku.

Barva: ________________________________
Výr.č.:  ________________________________
Materiál:___________________________Kč/m
Mzda: ____________________________Kč/m
Celková cena: ______________________Kč/m

Montáž

1. Na hraně, kde se bude Schlüter-BARA-
RKB osazovat, se nanese kontaktní 
vrstva. 

2. Schlüter-BARA-RKB se zatlačí perforo-
vaným kotevním ramenem do kontaktní 
vrstvy a směrově se vyrovná. Pro vnější 
rohy jsou k dispozici hotové tvarovky. 

 Konce profilu se spojují na sraz s 
mezerou cca 5 mm, která je překryta 
nasunutou spojkou. 

  Pokud je to třeba, profily se předem 
očistí příp. odmastí. 

3. Lichoběžníkovitě perforované kotevní 
rameno se v celé ploše překryje podla-
hovou stěrkou tak, aby hotový povrch byl 

 v jedné rovině s horní hranou profilu. 
Poznámka: 
V místě profilu je příp. vhodné uložit do 
stěrky ztužující pásku přemosťující trhliny, 
např. Schlüter-KERDI. Okapnička nemůže 
zcela zamezit konaktu odkapávající vody  
s čelní hranou nabo stěnou.

Schlüter®-BARA-RKB
Barva: PG = pastelově šedá, GM = šedá metalíza  

C/A = MyDesign by Schlüter-Systems*

 Dodávaná délka: 2,50 m

Barva PG GM C/A
Profil • • •
Vnější roh 90° • • •
Vnější roh 135° • • •
Vnitřní kout 90° • • •
Spojka • • •

Přehled výrobků:

Poznámka

Schlüter-BARA-RKB nevyžaduje zvláštní 
údržbu a péči. 
Lakovaný povrch hliníkového profilu 
je stálobarevný, odolný vůči UV-záření 
a povětrnostním vlivům. Poškozená místa 
na pohledové ploše lze odstranit pře-
lakováním.

*individuální lakování


