
Zastosowanie i funkcja

Schlüter®-DESIGNBASE-SL jest profilem 
z wysokiej jakości aluminium powlekanego 
lub anodowanego, przeznaczonym do 
szybkiego i estetycznego wykończenia 
cokołu. Profil dostępny jest w wysokościach 
60 i 80 mm i na ścianie mocowany jest od 
spodu przy użyciu odpowiedniego kleju 
montażowego (np. Schlüter®-KERDI-FIX). 
Opcjonalnie profil może być wyposażony 
w uszczelkę, dostępną jako dodatkowy 
element, w celu ochrony fugi brzegowej 
przed wnikaniem wilgoci i tłumienia odgłosu 
kroków. Do łatwego i dekoracyjnego 
połączenia Schlüter®-DESIGNBASE-SL w 
wewnętrznych i zewnętrznych narożnikach 
oraz do zakończeń dostępne są odpowied-
nie metalowe kształtki.

Materiał

Schlüter®-DESIGNBASE-SL oferowane są 
w następujących wersjach:
AE = aluminium naturalne matowe 

anodowane
AEEB = aluminium anodowane imitujące 

stal nierdzewną szczotkowaną
AC = aluminium malowane proszkowo

Właściwości materiału i zakres 
zastosowania:
Należy wyjaśnić możliwość stosowania 
profilu w zależności od chemicznych i 
mechanicznych obciążeń spodziewanych 
w danym przypadku.Poniżej podane są 
jedynie ogólne wskazówki.
Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/ -AEEB 
(anodowane aluminium): aluminium, poprzez 
ulepszenie zewnętrznej powierzchni  war-
stwą anodowaną, w normalnych warunkach 
stosowania nie ulega zmianie. Uszko-

dzenia anodowanej powierzchni należy 
usunąć przez lakierowanie. Powierzchnię 
zewnętrzną należy chronić przed przed-
miotami mającymi właściwości ścierne 
oraz mogącymi ją zarysować. Aluminium 
jest wrażliwe na działanie środków zasado-
wych. Materiały cementowe w połączeniu 
z wilgocią mają właściwości zasadowe i 
mogą  prowadzić - w zależności od stężenia 
i czasu oddziaływania - do korozji aluminium 
(powstawania wodorotlenku glinowego). Z 
tego powodu należy natychmiast usuwać 
materiał spoinowy z powierzchni licowych i 
świeżo wykonanych powierzchni nie przy-
krywać folią.
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Schlüter®-DESIGNBASE-SL
Narożniki ścian i zakończenia

Dekoracyjny profil cokołowy 16.2
Opis techniczny produktu



16.2 Schlüter®-DESIGNBASE-SL
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Przegląd produktów:

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE
AE = aluminium naturalne matowe anod. / AEEB = alu. 

anodowane imitujące stal nierdzewną szczotkowaną

Długość: 2,50 m

H = mm 60 80
AE  • •
AEEB  • •
Narożnik zewnętrzny    • •
Narożnik wewnętrzny   • •
Łącznik   • •
Uszczelka   • •

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC
AC = aluminium malowane proszkowo 

Długość: 2,50 m

H = mm 60 80
MBW  • •
Narożnik zewnętrzny    • •
Narożnik wewnętrzny   • •
Łącznik   • •
Uszczelka  • •

Kolor: MBW = biel brylantowa matowa

Formularz kosztorysowy:

_______m bieżące Schlüter®-DESIGNBASE-SL 
jako wysokiej jakości profilu do szybkiego wyko-
nywania estetycznych okładzin cokołowych 
dostarczyć i prawidłowo wbudować. 
Montaż kształtek takich jak narożniki zewnętrzne, 
wewnętrzne, łączniki i uszczelki

  należy wliczyć w ceny jednostkowe.
  podlega osobnemu wynagrodzeniu.

Należy stosować się do wskazówek producenta.
Materiał:

  AE =  aluminium naturalne matowe  
anodowane

  AEEB = alu. anodowane imitujące stal 
nierdzewną szczotkowaną

  AC =  aluminium malowane proszkowo
Nr artykułu: _____________________________
Materiał: ____________________________€/m
Robocizna: __________________________€/m
Cena końcowa: ______________________€/m
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Uszczelka Schlüter®-DESIGNBASE-SLZ

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC (aluminium 
powlekane kolorowo): aluminium poddane 
zostało wstępnej obróbce (chromatowaniu) 
i pokryte zostało poliuretanowym lakierem 
proszkowym. Powłoka jest trwała pod 
względem kolorystycznym, odporna na 
promienie UV i warunki atmosferyczne. 
Krawędzie należy chronić przed przedmio-
tami mającymi właściwości ścierne oraz 
mogącymi ją zarysować.

Obróbka

1. Schlüter®-DESIGNBASE-SL przykleja 
się klejem montażowym Schlüter®-

-KERDI-FIX lub równoważnym mate-
riałem. Na spodnią stronę profilu nanosi 
się pasek kleju i następnie przykłada 
profil w odpowiednie miejsce. Przed 
naniesieniem kleju montażowego, 
klejone powierzchnie należy oczyścić 
z substancji ograniczających klejenie, 
tłuszczów itp.
Wskazówka: opcjonalnie profil uzu-
pełnić można uszczelką dostępną jako 
dodatki (patrz rysunek z uszczelką), 
która zabezpiecza spoinę przed 
przedostawaniem się wilgoci i izoluje 
akustycznie.

2. Nadmiar kleju usunąć odpowiednim 
środkiem czyszczącym.

Wskazówka

Schlüter®-DESIGNBASE-SL nie wymaga 
żadnych specjalnych zabiegów konserwa-
cyjnych, ani pielęgnacyjnych. Do wrażliwych 
powierzchni nie należy stosować środków 
czyszczących o właściwościach ściernych.
Uszkodzenia powierzchni anodowanego 
aluminium usunąć można jedynie przez ich 
polakierowanie. Wszelkie stosowane środki 
czyszczące nie mogą zawierać kwasu sol-
nego lub fluorowodorowego.


