
Zastosowanie i funkcja

Schlüter-ARCLINE -APW jest dekoracyjnym 
profilem ściennym, do zabudowy poziomej 
z dobraną kolorystycznie dekoracyjną 
wkładką.
Po usunięciu wkładki dekoracyjnej pojawia 
się szczelina, w której w zależności od 
potrzeb mogą być zawieszone akcesoria 
ARCLINE-BAK.
Widoczna powierzchnia profilu Schlüter-
ARCLINE-APW posiada wąski rowek mon-
tażowy, w którym mogą być umieszczone 
akcesoria ARCLINE-BAK, albo wkładka 
dekoracyjna Schlüter-ARCLINE. Profile te 
można łączyć z odpowiednimi profilami 
Schlüter-RONDEC/-QUADEC służącymi 
do wykończenia narożników zewnętrznych 
ścian.

Materiał

Schlüter-ARCLINE-APW dostępny jest w 
następujących wersjach materiałowych:
AE = aluminium anodowane naturalne 
matowe
AC =  aluminium z barwną powłoką
TS = alumin. powlekane strukturalnie

wkładka dekoracyjna
termoplastyczny elastomer

Właściwości materiału i obszary 
zastosowań:
Aluminium anodowane: aluminium uszla-
chetnione jest warstwą anodowaną, która 
przy zwykłym zastosowaniu zachowuje swój 
niezmienny wygląd.
Powierzchnię licową profili należy chronić 
przed ścieraniem lub zarysowaniem. Alu-
minium jest wrażliwe na media alkaliczne. 

Materiały cementowe w połączeniu z wodą 
mają właściwości alkaliczne i w zależności 
od koncentracji i czasu oddziaływania mogą 
prowadzić do korozji (powstawanie wodoro-
tlenku glinu). Natychmiast usuwać zabrudzenia 
spowodowane klejem lub zaprawą, dotyczy to 
w szczególności profili aluminiowych.
 Aluminium barwnie lakierowane: aluminium 
jest poddawane wstępnej obróbce (chroma-
towaniu) i powlekane proszkowo lakierem 
poliuretanowym. Powłoka jest odporna na 
promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. 
Widoczne powierzchnie należy chronić przed 
ścieraniem lub zarysowaniem.
W przypadku Schlüter-QUADEC-TS (alu-
minium powlekane strukturalnie) mamy do 
czynienia z powierzchniami o naturalnym 
charakterze (pozostałe właściwości jak w 
przypadku Schlüter-QUADEC-AC).

Schlüter®-ARCLINE-APW
Narożniki ścian i zakończenia

do montażu akcesoriów dekoracyjnych 2.18
Opis techniczny produktu
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Obróbka

1. Schlüter-DECO-DE dobrać odpowied-
nio do grubości płytek. W miejscu, 
gdzie układa się profil, nanieść klej do 
płytek za pomocą ząbkowanej szpachli. 
Uwaga: dla poszczególnych akcesoriów 
należy uwzględnić odpowiednią wyso-
kość montażu profilu, patrz opis tech-
niczny produktu 2.20 Schlüter-ARCLINE-
ACCESSOIRES Zasadniczo nie zaleca 
się wbudowywania profilu poniżej 70 cm.

2. Perforowane ramię mocujące Schlüter-
DECO-DE wciska się w warstwę kleju i 
odpowiednio ustawia.

3. Perforowane ramię mocujące należy na 
całej powierzchni zaszpachlować klejem 
do płytek, a otwartą tylną komorę profilu 
wypełnić tym samym klejem.

4. Graniczące z profilem płytki mocno doci-
snąć i tak ułożyć, aby górna krawędź 
profilu licowała z płytkami (profil nie może 
wystawać ponad powierzchnię płytek, 
raczej powinien znajdować się około 1 
mm poniżej).

5. Płytki dokłada się do bocznego ogra-
nicznika spoiny, dzięki czemu możliwe 
jest uzyskanie równomiernej spoiny o 
półtoramilimetrowej szerokości.

6. Fabrycznie zamontowana wkładka deko-
racyjna, zapobiega dostawaniu się 
zaprawy spoinowej podczas spoinowa-
nia. Wkładkę należy usunąć bezpośrednio 
po spoinowaniu.

7. Następnie można umieścić akcesoria 
ARCLINE lub wkładkę dekoracyjną, 
uprzednio oczyszczoną wodą.

Wskazówka
Schlüter-VINPRO-S nie wymaga szczegól-
nej konserwacji i pielęgnacji. Aby dokładny 
montaż mógł być wykonany w późniejszym 
terminie, należy stale utrzymywać w czy-
stości rowek, w którym nie zostały jeszcze 
zainstalowane akcesoria. Do delikatnych 
powierzchni nie używać żadnych środków 
czyszczących o właściwościach ściernych. 
Uszkodzenia powierzchni anodowanej 
można usunąć poprzez jej pomalowanie.

Montaż akcesoriów ARCLINE
8. Skontrolować właściwe położenie okrą-

głego pasma w nosku zaciskowym.
9. Element umieścić równolegle do ściany 

w nosku zaciskowym przed profilem do 
mocowania.

10. Element powoli przechyla się w górę (do 
ok. 40°) i jednocześnie lekko naciska się 
na wysokości profilu zaciskowego.

11. Wyraźnie słychać zatrzaśnięcie elementu 
w profilu do mocowania.

12. W celu ustawienia elementu w ostatecz-
nej pozycji, należy oprzeć go o ścianę.

13. Dostarczoną w zestawie dekoracyjną 
klamrę między ścianą a płytą nośną 
szyby nasunąć na profil zaciskowy.
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14. W przypadku dwóch profili zaciskowych, 
należy użyć dwie klamry dekoracyjne.

15. Dołączone elementy dystansowe ( 
dystanse silikonowe, przyssawki ) 
można opcjonalnie zamocować do 
powierzchni ściany - w ten sposób 
wcześniej sprawdzimy ich przyczep-
ność.

Uwaga: jeśli zajdzie potrzeba usunięcia 
poszczególnych akcesoriów, należy naj-
pierw zdjąć zamontowane klamry dekora-
cyjne przy pomocy dołączonego do zestawu 
haczyka i powtórzyć wymienione czynności 
w odwrotnej kolejności. Należy je przy tym 
lekko pociągnąć na wysokość mocowania, 
a nie naciskać.
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Schlüter®-ARCLINE-APW
AE = aluminium anodowane naturalne matowe / AC = 

aluminium lakierowane / TS = aluminium powłoka 

strukturalna

Kolory:

MBW = biel brylantowa matowa

TSDA = aluminium powłoka strukturalna ciemny antracyt

TSC = aluminium powłoka strukturalna kremowy

długość: 2,50 m

Schlüter®-ARCLINE-APW  
profil ozdobny

H = mm 8 11
AE • •
MBW • •
TSDA • •
TSC • •
Końcówka • •
Wkładka dekoracyjna • •
Złączka  • •

Przegląd produktów:

7 
m

m

Formularz kosztorysowy:

_______ mb Schlüter-ARCLINE-APW jako 
profil ozdobny z perforowanym trapezoidalnie 
ramieniem mocującym, dostarczyć i fachowo 
wbudować.

Należy przestrzegać wskazówek producenta 
dotyczących montażu.

Materiał:
- AE = aluminium anodowane naturalne matowe
- AC = aluminium. lakierowane
- TS = aluminium powłoka strukturalna
Wysokość profilu: ____________________ mm
Nr artykułu: _____________________________
Materiał: ____________________________€/m
Robocizna: __________________________€/m
Cena końcowa: ______________________€/m

Schlüter®-ARCLINE wkładka 
dekoracyjna
  długość: 2,50 m

Farbe GAE MBW TSDA C
  • • • •

Schlüter®-ARCLINE-APW zaślepka

Schlüter®-ARCLINE-APW łącznik
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