Schlüter®-REMA
Magnety do obkladů
pro neviditelné revizní otvory

11.1

Technický list výrobku

Použití a funkce
Schlüter®-REMA je systém pro neviditelné
uzavření revizních otvorů v obkladech
z dlaždic.
Schlüter®-REMA lze používat nezávisle na
tloušťce a velikosti obkládaček a revizní
otvor je možné přesně přizpůsobit spárám
v obkladu. Revizní otvory, např. u van nebo
tam, kde je nutný přístup k rozvodům, tak
nenarušují vzhled obkladů.

Materiál
Montážní sada Schlüter®-REMA je tvořena
čtyřmi hliníkovými úhelníky s připevňovacími
díly, ve kterých jsou ukotveny magnety
s bočními, pohyblivými vodícími lištami.
K tomu náleží čtyři protikusy, destičky
z feromagnetického kovu.

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:

Magnetteil

Schlüter®-REMA je vhodný pro vytvoření
revizního otvoru v obkladu. Pokud jsou
otvory podstatně větší než 30 x 30 cm, bude
vhodné dodatečné použití dalších magnetů.
Použitelnost Schlüter®-REMA ve specifických případech doporučujeme konzultovat s ohledem na očekávané chemické,
mechanické nebo jiné zátížení.

Gegenplatte
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Poznámka

1. Magnet se nejprve nalepí na zadní stranu
obkládačky tak, aby přečníval přes její
hranu.
2. Obkládačky s nalepenými magnety se
použijí pro vymezení revizního otvoru tak,
aby všechny čtyři magnety přesahovaly
do revizního otvoru.
3. Krycí deska revizního otvoru se vytvoří
odpovídajícím počtem obkládaček tak,
že na zadní straně budou spojeny další
obkládačkou, přilepenou lepidlem na
obklady a dlažbu.
4. Do rohů se podle umístění magnetů přilepí
protikusy silikonem.
5. Po zaschnutí silikonu se osadí krycí deska
a spára se po obvodu může zaplnit spárovací hmotou vhodné barvy.

Schlüter®-REMA nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu nebo péči.

Text pro výběrová řízení:
Dodat _____ ks Schlüter®-REMA jako montážní sadu pro revizní otvory, sestávající ze čtyř
hliníkových úhelníků s úchytnými díly, v nichž
jsou ukotveny magnety s bočními, pohyblivými
lištami a příslušné protikusy z feromagnetického
kovu a odborně osadit do obkladu podle pokynů
výrobce.
Výrobek č.:______________________________
Materiál:____________________________Kč/m
Mzda:______________________________Kč/m
Celková cena:_______________________Kč/m
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Sada
4 magnetické díly + 4 protikusy

