
Zastosowanie i funkcje

Schlüter®-DECO jest profilem o 6 mili
metrowej widocznej powierzchni służącym 
do dekoracyjnego wykonania spoin w 
wykładzinach ceramicznych, które  oprócz 
normalnej wytrzymałości oraz funkcjonalności 
 odpowiadać muszą wysokim wymaganiom 
co do wyglądu, np. w pomieszczeniach 
reprezentacy jnych,  ga ler iach lub na 
powierzchniach targowych. Schlüter®DECO 
nadaje się również do wykonania wykończenia 
krawędzi lub do rozdzielenia różnego rodzaju 
wykładzin, np. przy przejściu wykładziny 
ceramicznej na wykładzinę tekstylną lub 
parkiet.
Sch lüter ®DECO zapewnia n ie  ty lko 
dekoracyjne wykończenie, ale również 
ochronę krawędzi przed mechanicznymi 
uszkodzeniami.
Schlüter®-DECO-M i -MC stosować można 
także jako zewnętrzne narożniki ścian. Do 
łatwego i estetycznego łączenia profili
Schlüter®DECOMC w zewnętrznych narożach 
dostępne są odpowiednie kształtki.

Materiał

Schlüter®DECO oferowany jest jako profil z
E    = stali nierdzewnej 
A   = aluminium
AE  = aluminium anodowanego 
M   = mosiądzu
MC  = mosiądzu chromowanego

Właściwości materiału i zakres 
zastosowania
Rodzaj stosowanego materiału powinien 
zostać dopasowany do rodzaju chemicz nego i 
mechanicznego obciążenia, któremu poddana 
zostanie wykładzina ceramiczna.

Mosiężny profil Schlüter®DECOM jest 
odporny na prawie wszystkie chemikalia, z 
którymi mamy do czynienia w połączeniu z 
wykładziną ceramiczną. Mosiądz tworzy pod 
wpływem powietrza, na widocznych jego 
powierzchniach warstwę tlenku, co prowadzi 
do ciemnienia jego powierzchni. Wilgoć oraz 
agresywne czynniki mogą doprowadzić do 
silnego utleniania oraz powstania plam.

Schlüter®DECOMC jest przeznaczone 
szczególnie dla wykładzin pasujących do 
chromowanej armatury łazienkowej. Widoczne 
powierzchnie profilu należy chronić przed 
przedmiotami mającymi właściwości ścierne 
lub zadrapaniem. Zaprawę i materiał spoinowy 
należy natychmiast usunąć.

Schlüter®-DECO
Narożniki ścian i spoiny podłogowe

do dekoracji i ochrony krawędyi 1.6
Opis techniczny produktu

DECO-A / -AE DECO-M / -MC DECO-E



1.6 Schlüter®-DECO

Formularz kosztorysowy:

_____m bieżące Schlüter®DECO jako
profil wykończeniowy lub profil dekoracyjny z
 M  = mosiądzu
 MC  = mosiądzu chromowanego
 A  = aluminium
 AE  = aluminium anodowanego
 E  = stali nierdzewnej

z trapezoidalnie perforowanym ramieniem 
mocującym 6milimetrową powierzchnią licową, 
dostarczyć i prawidłowo wbudować, przy 
zachowaniu wskazówek producenta.
Montaż narożników zewnętrznych
  należy wliczyć w ceny jednostkowe.
  podlega osobnemu wynagrodzeniu.

 Ułożenie poszczególnych elementów 
 o długości  __________________________ m.
 Ułożenie elementów o długościach wg 

zapotrzebowania.
Wysokość profilu: ____________________ mm
Nr artykułu: ____________________________
Materiał:____________________________€/m
Robocizna: _________________________€/m
Cena końcowa: _____________________€/m

Profil ze stali nierdzewnej Schlüter®DECOE  
wykonywany jest z pasm blachy stal i 
nierdzewnej V2A (materiał 1.4301). Stal 
nierdzewna znajduje zastosowanie przede 
wszystkim w miejscach, w których oprócz 
wysokiej odporności mechanicznej, wymagana 
jest także odporność na działanie środków 
chemicznych, np. roztworów kwasów lub 
zasad, bądź też środków czyszczących. 
Również stal nierdzewna nie jest odporna 
na wszystkie chemiczne oddziaływania, np. 
kwasu solnego lub fluorowodorowego lub 
pewnych roztworów soli lub chloru. Dlatego 
też przed zastosowaniem należy wyjaśnić 
oczekiwane obciążenia.

Schlüter®DECOA z aluminium należy 
sprawdzić przed montażem pod względem 
przydatności do użytkowania przy spo
dziewanych oddziaływaniach chemicznych. 
Aluminium jest wrażliwe na działanie środków 
zasadowych. 
Materiały cementowe w połączeniu z wilgocią 
mają właściwości zasadowe i mogą, w 
zależności od stężenia i czasu oddziaływania, 
prowadzić do korozji aluminium (powstawania 
wodorotlenku glinowego). Dlatego zaprawę i 
materiał spoinowy należy natychmiast usunąć. 
Profil należy na całej powierzchni zatopić w 
warstwie kontaktowej, aby nie powstawały 
komory, w których może gromadzić się woda 
o odczynie zasadowym.

Schlüter®DECOAE z aluminium anodow
anego, poprzez ulepszenie zewnętrznej 
powierzchni warstwą anodowaną, w normal
nych warunkach stosowania nie ulega zmianie. 

Powierzchnię zewnętrzną należy chronić przed 
przedmiotami mającymi właściwości ścierne 
oraz mogącymi ją zarysować. Aluminium jest 
wrażliwe na działanie środków zasadowych. 
Materiały cementowe w połączeniu z wilgocią 
mają właściwości zasadowe i mogą prowadzić  
w zależności od stężenia i czasu oddziaływania 
  do korozj i  a luminium (powstawania 
wodorotlenku glinowego). Z tego powodu 
należy natychmiast usuwać materiał spoinowy 
z powierzchni licowych i świeżo wykonanych 
powierzchni nie przykrywać folią. Profil należy 
na całej powierzchni zatopić w warstwie 
kontaktowej, aby nie powstawały komory, w 
których może gromadzić się woda.

Obróbka

1. Schlüter®DECO dobrać odpowiednio do 
grubości płytek.

2. W miejscach, gdzie posadzka z płytek ma 
być zakończona lub spoina ma zostać 
wykończona w estetyczny sposób, klej do 
płytek należy nanieść kielnią z ząbkami.

3. Posiadające trapezowe otwory ramię 
mocujące Schlüter®DECO należy wcisnąć 
w łoże klejowe i odpowiednio ustawić.

4. Ramię mocujące z trapezowymi otworami 
należy na całej powierzchni osadzić w 
kleju do płytek i wypełnić wszystkie wolne 
przestrzenie.

Schlüter®-DECO
M = mosiądz / MC = mosiądz chromowany / A = aluminium /  

AE = alu. naturalne mat, anodowane / E = stal nie

rdzewna długość: 2,50 m

Materiał  M MC A AE E
H = 8    mm   • • •
H = 9    mm • •   •
H = 10  mm   • • •
H = 11  mm • •   •
H = 12,5 mm • • • • •
H = 14  mm     •
H = 16  mm     •
H = 18,5 mm     •
H = 21  mm     •
H = 25  mm     •
H = 30  mm     •
Narożnik zewnętrzny •

Przegląd produktów:
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5. Przylegające płytki należy mocno docisnąć i 
ustawić tak, aby górna powierzchnia profilu 
licowała z płytkami (profil nie może wystawać 
ponad powierzchnię posadzki, ewentualnie 
może być zagłębiony o 1 mm). Płytki należy 
układać w obszarze profilu osadzając je w 
kleju na całej powierzchni.

6. Pomiędzy profilem a płytkami pozostawić 
2 mm szczelinę i wypełnić ją w całości 
zaprawą spoinową.

Wskazówki

Schlüter®DECO nie wymaga żadnych 
specjalnych zabiegów konserwacyjnych ani 
pielęgnacyjnych. Do wrażliwych powierzchni 
nie należy stosować środków czyszczących o 
właściwościach ściernych.
Utlenioną warstwę materiału na profilach 
mosiężnych lub aluminiowych można usunąć 
przy pomocy dostępnych w han dlu środków 
do polerowania, ale po jakimś czasie pojawia 
się ona ponownie. Uszkodzenia powierzchni 
anodowanego aluminium usunąć można 
jedynie przez ich polakierowanie. Połysk 
powierzchni ze stali nierdzewnej uzyskuje się 
przy zastosowaniu politury chromowej lub 
podobnego środka. Powierzchnie licowe ze stali 
nierdzewnej poddawane działaniom czynników 
atmosferycznych lub agresywnych środków, 
powinny być okresowo czyszczone przy użyciu 
łagodnych środków czyszczących. Regularne 
czyszczenie nie tylko zachowuje estetyczny 
wygląd stali stopowej, ale zmniejsza również 
ryzyko korozji. Wszelkie stosowane środki 
czyszczące nie mogą zawierać kwasu solnego 
lub fluorowodorowego. Aby wyeliminować 
niebezpieczeństwo osiadania na profilu rdzy 
powstającej na innych przedmiotach, należy 
unikać kontaktu z innymi metalami, np. zwykłą 
stalą. Dotyczy to także kontaktu z narzędziami 
takimi, jak szpachle lub wełna stalowa 
stosowanymi np. do usuwania resztek zaprawy. 
W razie potrzeby zalecamy stosowanie politury 
czyszczącej do stali nierdzewnej Schlüter®
CLEANCP.

Schlüter®DECOE
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	Profile z radialnymi wytłoczeniami – patrz 
aktualny cennik ilustrowany.




