
Zastosowanie i funkcja

Schlüter®-TREP-E jest specjalnym profi-
lem ze stali stopowej posiadającym hamu-
jącą poślizg perforację, przeznaczonym do 
bezpiecznego i eleganckiego wykończenia 
krawędzi stopni. Profil ten stosować można 
zarówno w połączeniu z wykładziną cera-
miczną, z kamienia naturalnego lub też 
wylewką jastrychową lub innymi materiałami 
wykładzinowymi od 2 mm grubości.
Profil nadaje się szczególnie do zastosowa-
nia w obszarach obiektów o dużym natęże-
niu ruchu pieszego, np. w pomieszczeniach 
zakładowych lub budynkach użyteczności 
publicznej. 
Schlüter®-TREP-E chroni przednią krawędź 
stopni schodów i dzięki szczególnemu 
antypoślizgowemu rozwiązaniu powierzchni 
(certyfikat BIA, grupa kwalifikacyjna anty-
poślizgowości R10 V6) i dobrze widocznej 
krawędzi stopni zapewnia wysoki stopień 
bezpieczeństwa. Jako dodatki oferujemy 
odpowiednie zaślepki.
Schlüter®-TREP-EK jest odmianą bez 
ramienia mocującego, stosowaną do 
naklejania na krawędzie stopni. Profil nadaje 
się do osadzenia na uszkodzonych krawę-
dziach, dzięki czemu wymiana uszkodzo-
nych stopni staje się zbędna.
Schlüter®-TREP-EFK jest wariantem pro-
filu bez ramienia mocującego i bez ochrony 
krawędzi ze specjalnym antypoślizgowym 
profilowaniem. Osadzać można go w spe-
cjalnie w tym celu wykonanych rowkach 
lub na gotowych powierzchniach stopni 
schodowych.

Materiał

Schlüter®-TREP-E dostępny jest w nastę-
pujących wykonaniach:
 E = stal nierdzewna
 stal stopowa V2A 1.4301 = AISI 304
 stal stopowa V4A 1.4404 = AISI 316L

Schlüter®-TREP-EK wykonany jest z:
 E = stali nierdzewnej
 stal stopowa V2A 1.4301 = AISI 304

Schlüter®-TREP-EFK wykonany jest z:
 E = stali nierdzewnej
 stal stopowa V4A 1.4404 = AISI 316L

Schlüter®-TREP-E/-EK/-EFK
Profil schodowy

do antypoślizgowych stopni schodów 3.3
Opis techniczny produktu
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Właściwości materiału i zakres zasto-
sowania:
Profil powinien zostać dopasowany do 
rodzaju chemicznego, mechanicznego 
lub innego rodzaju obciążenia, któremu 
poddana zostanie gotowa wykładzina 
ceramiczna. 
Profil Schlüter®-TREP-E nadaje się przede 
wszystkim do zastosowania wszędzie tam, 
gdzie oprócz wysokich obciążeń mecha-
nicznych wymagana jest odporność na 
środki chemiczne np. kwasy, zasady lub 
środki czyszczące. Również stal nierdzewna 
nie jest odporna na wszystkie oddziaływania 
chemiczne, np. kwasu solnego lub fluoro-
wodorowego, bądź pewnych roztworów 
soli lub chloru. Dlatego też przed zasto-
sowaniem należy wyjaśnić oczekiwane 
obciążenia. W zależności od oczekiwanych 
obciążeń chemicznych można wybierać 
pomiędzy stalą stopową 1.4301 a stalą 
stopową 1.4404.

Obróbka

1. Schlüter®-TREP-E dobiera się odpo-
wiednio do grubości płytek.

2. Materiał posadzki ustawia się najpierw 
na odpowiedniej wysokości na pionowej 
części stopnia schodowego.

3. W obszarze krawędzi nad pionową 
częścią stopnia nanosi się odpowiedni 
klej do płytek.

4. Wolne przestrzenie pod profilem należy 
wypełnić odpowiednim klejem do płytek.

 Uwagi do 3. i 4.: W przypadku grub-
szych warstw kleju przy krawędzi należy 
w razie potrzeby hydraulicznie wiążący 
klej cienkowarstwowy „odchudzić” 
zgodnie ze wskazówkami producenta 
lub stosować zaprawę średniowar-
stwową.

5. Schlüter®-TREP-E należy na całej 
powierzchni zatopić w łożu klejowym i 
ustawić tak, aby jego przednia krawędź 
przykrywała płytkę pionowej części 
stopnia lub alternatywnie licowała.

6. Wyposażone w trapezowe otwory ramię 
mocujące i poziomą część stopnia 
przeszpachlować na całej powierzchni 
klejem do płytek.

7. Płytki poziomej części stopnia przyciska 
się mocno i ustawia tak, aby licowały 
one z górną krawędzią profilu. Płytki 
przy profilu należy osadzać na całej 
powierzchni w kleju.

8. Między profilem a płytkami pozostawić 
ok. 2 mm szczelinę.

9. Wolną przestrzeń przy profilu wypełnić 
całkowicie zaprawą spoinową.

10. Przy układaniu Schlüter®-TREP-E 
w jastrychu profil należy na całej 
powierzchni osadzić w łożu zaprawy, 
przy czym wyposażone w trapezowe 
otwory ramię mocującej powinno być 
przykryte zaprawą jastrychową co naj-
mniej na grubość 1,5 mm.

11. Przy montażu innych materiałów wykła-
dzinowych, profil Schlüter®-TREP-E 
należy przykleić i tak ustawić, aby jego 
strona czołowa opierała się o powierzch-
nię podstopnicy. Tra pezoidalnie per-
forowane ramię mocujące należy na 
całej powierzchni pokryć materiałem 
wykładzinowym w ten sposób, aby 
gotowa powierzchnia licowa leżała na 
jednej powierzchni z powierzchnią pro-
filu. Profile należy uprzednio oczyścić, 
względnie odtłuścić.

 Alternatywnie profil układać można 
także w taki sposób, aby licował on z 
podstopnicą – patrz rysunek: „Wersja 
montażu Schlüter®-TREP-E“.

Obróbka Schlüter®-TREP-EK
1. Oczyścić krawędzie stopni i naprawić 

ewentualnie uszkodzone miejsca.
2.  Spód profilu Schlüter®-TREP-EK oczy-

ścić, wzgl. odtłuścić.
3. Za pomocą odpowiedniego kleju (w 

zależności od podłoża np. klej epoksy-
dowy lub Schlüter®-KERDI-FIX) przykleić 
do podłoża na całej powierzchni. 

Wskazówka: Profil wystaje około 2,5 mm 
ponad powierzchnię okładziny schodów.

Obróbka Schlüter®-TREP-EK /-EFK
1. Krawędzie stopni schodowych należy 

oczyścić i naprawić ewentualne uszko-
dzenia.

2. Oczyścić, względnie odtłuścić spodnią 
stronę Schlüter®-TREP-EK/-EFK.

3. Profile przykleja się na całej powierzchni 
odpowiednim klejem (w zależności 
od podłoża np. epoksydowym lub  
Schlüter®-KERDI-FIX).

 Wskazówka: Stosując profil otrzymuję 
się podwyższenie powierzchni o ok. 
2,5 mm (w przypadku Schlüter®TRE-
P-EFK ok. 2 mm) ponad powierzchnię 
posadzki.

Wskazówki

Profile nie wymagają żadnej specjalnej pielę-
gnacji lub konserwacji.
Powierzchnie ze stali nierdzewnej pod da wane 
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 zawie-
rać kwasu solnego lub fluorowodoro wego.
Aby wyeliminować niebezpieczeństwo osia-
dania na profilu rdzy powstającej na innych 
przedmiotach, należy unikać kontaktu z innymi 
metalami, np. zwykłą stalą. Dotyczy to także 
kontaktu z narzęd ziami takimi jak szpachle lub 
wełna stalowa stosowanymi np. do usuwania 
resztek zaprawy. W razie potrzeby zalecamy 
stosowanie politury czyszczącej do stali nie-
rdzewnej Schlüter®-CLEAN-CP.
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Formularz kosztorysowy:

_____ sztuk profilu Schlüter®-TREP-E 
jako profil do schodów, wykonany ze stali 
szlachetnej 
■ E   = stal szlachetna 
■ EV4A = stal stopowa 1.4404 (V4A)
z trapezoidalnie perforowanym ramieniem 
mocującym dostarczyć i prawidłowo wbudować 
na brzegu stopni, zgodnie ze wskazówkami 
producenta, w stopniach pokrytych:
■ płytkami ceramicznymi / kamieniem naturalnym
■ jastrychem
■ innego rodzaju wykładzinami 
_____ sztuk Schlüter®-TREP-EK nadający się do 
naklejania na istniejące schody profil schodowy, 
wykonany z wyprofilowanej stali nierdzewnej, 
dostarczyć i jako profil wykończeniowy krawędzi 
schodowych fachowo osadzić przestrzegając 
wskazówek producenta.
_____sztuk Schlüter®-TREP-EFK jako profil 
schodowy naklejany na istniejące stopnie scho-
dowe bez ramienia mocującego, wykonany z 
profilowanej stali nierdzewnej V4A stal stopowa 
nr 1.4404 = AISI 316L dostarczyć i fachowo 
osadzić jako profil krawędziowy uwzględniając 
wskazówki producenta. 
Odpowiednie do rodzaju profilu zaślepki
■ należy wliczyć do ceny całkowitej 
■ zostaną osobno rozliczone 
O długości:  ________________________ mb
Wysokość profilu:  ______________________
Nr artykułu:  ___________________________
Materiał:____________________________€/m
Robocizna: _________________________€/m
Cena końcowa: _____________________€/m

Schlüter®-TREP-E
E = stal nierdzewna

 długość: 2,50 m, 1,50 m, 1,00 m

Materiał E EV4A
H = 2 mm •
H = 3 mm •
H = 5 mm •
H = 8 mm • •
H = 11 mm • •
H = 13 mm • •
H = 16 mm • •
H = 25 mm •
Końcówka • •

Przegląd produktów:

Schlüter®-TREP-EK
EK = Profil do przyklejania ze stali nierdzewnej

 długości: 2,50 m, 1,50 m, 1,00 m

Materiał E
H = 2,5 mm •

Schlüter®-TREP-EFK
EFK = Płaski profil do klejenia ze stali nierdzewnej

 długości: 2,50 m

Materiał EV4A
H = 2 mm •

Schlüter®-TREP-EK

Wersja montażu Schlüter®-TREP-E

Schlüter®-TREP-EK

Schlüter®-TREP-EFK
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