
Použití a funkce

Schlüter®-DECO-DE je kvalitní ukončo-
vací profil z ušlechtilé oceli pro vnější rohy 
obkladů v úhlu 135°. Kromě dekorativní 
funkce účinně chrání hrany obkladu před 
mechanickým poškozením. Schlüter®- 
DECO-DE lze kombinovat s odpovídajícími 
profily pro vnější rohy stěn Schlüter®- 
QUADEC.

Materiál

Schlüter®-DECO-DE se dodává v následu-
jícím materiálovém provedení:
E  = ušlechtilá ocel
EB  = ušlechtilá ocel kartáčovaná

Vlastnosti materiálu  
a oblasti použití:
Použitelnost předpokládaného typu mate-
riálu je nutné ve zvláštních případech vyjasnit 
individuálně v závislosti na očekávaném che-
mickém, mechanickém nebo jiném namáhání. 
Dále jsou uvedeny pouze některé všeobecné 
pokyny.
Profil Schlüter®-DECO-DE se tvaruje z pásů 
ušlechtilé oceli, V2A (materiál 1.4301 = AISI 
304). Ušlechtilá ocel je vhodná pro použití pře-
devším tam, kde se vedle vysoké mechanické 
zatížitelnosti vyžaduje odolnost vůči chemiká-
liím, např. působení kyselých nebo alkalických 
(zásaditých) látek a čisticích prostředků. Ani 
ušlechtilá ocel není odolná vůči veškerému 
chemickému namáhání jako např. vůči kyselině 
solné, kyselině fluorovodíkové nebo vůči urči-
tým koncentracím chlóru a solných roztoků. 
Očekávané chemické namáhání je proto nutné 
vyjasnit předem.
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Montáž

1. Schlüter®-DECO-DE se zvolí podle 
tloušťky obkladu. 

2. V místech, kde má být obklad ukončen, 
se ozubenou stěrkou nanese lepidlo na 
obklady. Pokud se Schlüter®-DECO-DE 
použije na vnější hraně stěny, dokončí 
se nejprve obklad jedné stěny, a potom 
se nanese lepidlo na hranu druhé stěny.

3. Schlüter®-DECO-DE se zatlačí perforova-
ným kotevním ramenem do vrstvy lepidla 
a vyrovná se.

4. Perforované kotevní rameno se přestěr-
kuje v celé ploše lepidlem a vyplní se jím 
i otevřená komora profilu.

5. Navazující obkládačky se do lepidla pevně 
zatlačí a vyrovnají tak, aby byla horní hrana 
profilu v jedné rovině s obkladem. Obklá-
dačky přilehlé k profilu je nutno pokládat 
do lepidla celoplošně zplna.

6. U profilů z ušlechtilé oceli se ponechá 
spára o velikosti cca 1,5 mm. Spára mezi 
obkládačkou a profilem se zcela vyplní 
spárovací hmotou.

7. U citlivých povrchů je nutno používat 
takové materiály a nářadí, které profil 
nepoškrábají nebo jinak nepoškodí. 
Nečistoty způsobené maltou nebo lepi-
dlem je proto nutno ihned odstranit.

Upozornění

Schlüter®-DECO-DE nevyžaduje zvláštní 
údržbu nebo péči. U citlivých povrchů se 
nesmí používat brusné čisticí prostředky.
Povrchy z ušlechtilé oceli vystavené povětr-
nostním vlivům nebo agresivním médiím 
by měly být pravidelně čištěny jemnými 
čisticími prostředky. Pravidelné čištění neza-
chovává pouze čistý vzhled ušlechtilé oceli, 
ale snižuje také riziko koroze. Pro všechny 
čisticí prostředky platí, že nesmí obsahovat 
kyselinu solnou a kyselinu fluorovodíkovou. 
Je nutné zabránit kontaktu s jinými kovy, 
jako například s běžnou ocelí, protože to 
může vést ke  vzniku koroze. To platí také 
pro nářadí, jako jsou stěrky nebo ocelová 
vlna, používané např. k odstraňování zbytků 
malty. V  případě potřeby doporučujeme 
použít čisticí polituru na ušlechtilou ocel 
Schlüter®-CLEAN-CP.

Přehled výrobků:

Schlüter®-DECO-DE
E = ušlechtilá ocel / EB = ušlechtilá ocel kartáčovaná

Dodávaná délka: 2,50 m

H = mm 8 10 11 12,5
E • • • •
EB • • • •

Text pro výběrová řízení:

Dodat _______ bm ukončovacího profilu z 
ušlechtilé oceli Schlüter®-DECO-DE pro vnější 
rohy obkladů v úhlu 135°s lichoběžníkovitě 
perforovaným kotevním ramenem a odborně 
osadit podle pokynů výrobce. 
Je nutné dbát montážních pokynů výrobce.

Materiál 
  E = ušlechtilá ocel
  EB = ušlechtilá ocel kartáčovaná

Výška profilu: ________________________ mm
č.výr. __________________________________
Materiál: ___________________________Kč/m
Mzda: _____________________________Kč/m
Celková cena: ______________________Kč/m

A
rt

.-
N

r. 
55

4 
06

9 
– 

Vy
dá

ní
 0

6/
13

 -
 N

ov
ým

 v
yd

án
ím

 s
e 

st
áv

á 
to

to
 n

ep
la

tn
é.


