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O seu distribuidor autorizado:

Para paredes em cerâmica são necessários os seguintes materiais: 

*	*	Perfis Schlüter®-QUADEC

*	*	Peças moldadas variáveis Schlüter®-QUADEC 
para cantos interiores e exteriores

*	*	Perfis de guarnição Schlüter®-DESIGNLINE  
ou -QUADEC-FS 

*	*	Cerâmica

*	*	Material para as juntas

*	*	Argamassa fina (cimento cola)

Schlüter®-QUADEC Schlüter®-QUADEC
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Perfis de remate Schlüter®

Materiais que podem ser fornecidos

Lista de controlo de materiais  
e de compras

Outras soluções

Deseja obter mais informações sobre outros produtos e soluções da 
Schlüter para a colocação de cerâmica? Poderá obter os seguintes 
folhetos junto dos nossos representantes. Para mais informações 
visite a nossa página www.schluter.pt.

Schlüter®-DILEX
Sistema de perfis para juntas de dila-

tação e de bordo duradouras e isentas 
de manutenção

Schlüter®-DITRA 25
Lâmina de impermeabilização e desacopla-
mento  para colocação de cerâmica,  mesmo 
sobre substratos críticos (p. ex. superfícies de 
madeira, de gesso ou com fissuras)

Schlüter®-TREP
Perfis antiderrapantes para escadas

Sistemas para varandas Schlüter®

Solução completa para construções novas  
e recuperação de varandas e terraços

Schlüter®-KERDI
Impermeabilização segura em  

poucos passos

Schlüter®-BEKOTEC-THERM 
O pavimento de cerâmica climatizado

Schlüter®-QUADEC

O perfil de remate multifacetado

para cerâmica e pedra natural

Materiais
Schlüter®- 
QUADEC

Schlüter®- 
QUADEC- 
FS

Schlüter®- 
DESIGN- 
LINE

Aço inox V2A E  
Aço inox V2A escovado EB  
Aço inox V2A brilhante (polido manualmente) EP 
Aço inox V2A estruturado com desenho ES 1, ES 2 ES  
Aço inox 1.4404 (V4A) E V4A  	
Latão cromado MC  
Alumínio anodizado natural AE   
Alumínio anodizado AME 
Alumínio anodizado brilhante AGE 
Alumínio anodizado escovado AGBE 
Alumínio anodizado cromado brilhante ACG  
Alumínio anodizado cromado escovado ACGB  
Alumínio anodizado dourado AM 
Alumínio anodizado dourado brilhante AMG 
Alumínio anodizado dourado escovado AMGB 
Alumínio anodizado cobreado AK 
Alumínio anodizado cobreado brilhante AKG 
Alumínio anodizado cobreado escovado AKGB 
Alumínio anodizado titânio mate AT   
Alumínio anodizado titânio brilhante ATG  
Alumínio anodizado titânio escovado ATGB  
Alumínio anodizado natural em „X“ escovado AEX 
Alumínio anodizado latão em „X“ escovado AMX 
Alumínio anodizado titânioem „X“ escovado ATX 
Alumínio anodizado cinzento quartzo em „X“ escovado AQGX 
Alumínio alumínio lacado AC 
Alumínio lacado com relevo marfim TSI 
Alumínio lacado com relevo creme TSC 
Alumínio lacado com relevo cinza bege TSBG 
Alumínio lacado com relevo bege TSB 
Alumínio lacado com relevo cinza pedra TSSG 
Alumínio lacado com relevo cinza TSG 
Alumínio lacado com relevo bronze TSOB 
Alumínio lacado com relevo antracite claro TSLA 
Alumínio lacado com relevo antracite escuro TSDA 
Alumínio lacado com relevo óxido TSR 
PVC colorido PQ 	



Schlüter®-QUADEC Schlüter®-QUADEC

Tijoleira com um perfil decorativo

Funcionalidade e desenho

5.  A cerâmica é colocada rente ao separador lateral da junta. Desta 
forma é assegurada uma junta uniforme com aprox. 1,5 mm. Nos 
perfis em aço inoxidável deixa-se uma junta com aprox. 1,5 mm. 
Preencher por completo o espaço da junta, entre a cerâmica e o 
perfil, com argamassa para juntas.

6.  Estão disponíveis peças angulares variáveis para cantos interiores 
e exteriores. Estas peças permitem trabalhar de forma rápida e 
segura, sem cortes oblíquos. 

Já lá vão os tempos em que o 
vidrado da tijoleira envolvia tam-
bém os lados da peça em bruto. 
O resultado: nos cantos exterio-
res das paredes ou nos remates 
do solo e de revestimentos era 
possível ver o cinzento ou casta-
nho da peça em bruto. Isto não é 
muito estético.
Por isso criámos o perfil de rema-
te Schlüter-QUADEC. Este perfil, 
com a sua secção quadrada per-
feita, permite um remate decorati-
vo de arestas e protege ao mes-
mo tempo os cantos e as arestas 
de forma eficaz contra eventuais 
danos. Além disso, é possível 
combinar o QUADEC com ele-
gantes perfis de guarnição.

Em poucos passos de trabalho 
chega à protecção perfeita para cantos: 

Perfis para decoração e protecção

Guarnições de metal da Schlüter-Systems

Utilizando Schlüter-DESIGNLINE ou Schlüter-QUADEC-FS como 
guarnição poderá criar revestimentos de paredes atractivos.

Os perfis DESIGNLINE estão disponíveis em aço inoxidável, latão ou 
alumínio anodizado. Pode escolher entre superfícies mates, brilhan-
tes ou escovadas. Os perfis DESIGNLINE podem ser combinados 
com os perfis Schlüter-QUADEC com superfícies iguais para obter 
cantos exteriores de paredes.

QUADEC-FS consegue utilizar um revestimento de, por exemplo, 
mosaicos de vidro entre duas superfícies visíveis de 10 mm de es-
pessura e assim criar efeitos decorativos.

Schlüter-QUADEC é uma peça de remate para cantos exteriores de 
revestimentos cerâmicos e de tijoleiras de remate. Com diferentes 
materiais, cores e superficies disponíveis permitem ajustar os can-
tos exteriores do revestimento às cores da cerâmica e das juntas ou 
criar contrastes interessantes. Os perfis protegem os cantos contra 
danos.
A versão em aço inoxidável também pode ser utilizada como remate 
para pavimento ou como aresta para escadas. Da mesma forma, é 
possível obter remates, cantos ou remates de solo junto a outros ma-
teriais, como alcatifas e parquete.

Em poucos passos de trabalho 
chega à protecção perfeita para cantos: 

O Schlüter-QUADEC também se adequa perfeitamente para o remate de mesas de lavagem, 
balcões ou bancadas de cozinha.
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1.  Seleccionar o Schlüter-QUADEC em conformidade com a altura 
da cerâmica. 

2.  Aplicar o cimento cola com uma talocha dentada no local onde 
se pretende delimitar o pavimento de cerâmica. Nos cantos ex-
teriores de paredes efectua-se primeiro a colocação da cerâmica 
em toda a parede e aplica-se de seguida cimento cola na outra 
parede, na área do canto.

3.  Assentar o perfil com o lado de fixação perfurado na camada da 
cola, ajustar e aplicar cimento cola em toda a superfície.

4.  Assentar a cerâmica com força e posicionar de forma que a aresta 
superior do perfil fique à face com a cerâmica. A cerâmica tem de 
assentar por completo na área do perfil.

Especialmente elegante: latão cromadoArestas de escadas e remates da base

Schlüter®-DESIGNLINE

Schlüter®-QUADEC-FS Schlüter®-QUADEC-TS


