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O seu revendedor especializado:

Para o remate de pavimentos cerâmicos: 

*	*	Schlüter®-SCHIENE*   
*   para perfis arredondados encomendar  

Schlüter-Schiene com perfuração do raio 

*	*	cimento cola cerâmica, material para juntas

Para a transição contínua:

*	*	Schlüter®-RENO-U 

*	*	cimento cola cerâmica, material para juntas

Para a decoração de juntas:

*	*	Schlüter®-DECO

*	*	cimento cola cerâmica, material para juntas

Para a montagem posterior:

*	*	Schlüter®-RENO-T

*	*	Schlüter®-KERDI-FIX  
ou outra cola de montagem da mesma qualidade

 

Para a montagem dos perfis também devem ser observadas as respectivas folhas 
de dados dos produtos!

Remates do revestimento para pavimentos Remates do revestimento para pavimentos
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Schlüter®-DECO

Decoração de juntas no pavimento cerâmico

Lista de verificação do material e das  
compras

1.  Aplicar cimento cola com uma colher dentada e encaixar e alisar 
o Schlüter-DECO seleccionado na camada de cola com a aba de 
fixação trapezoidal perfurada. 

2.   Aplicar com a espátula a cola para cerâmica sobre toda a superfí-
cie da aba de fixação trapezoidal perfurada e sobre todas as cavi-
dades do perfil.

3.   Encaixar bem as placas de cerâmica seguintes e alinhá-las de 
forma a que o canto superior do perfil fique nivelado (não pode 
passar o limite) com a cerâmica. Aplicar a cerâmica em toda a 
área do perfil. Preencher a área da junta entre a cerâmica e o perfil 
completamente com argamassa para juntas.

1 2 3

Outras soluções de sistema

Pretende obter mais informações sobre outros produtos e solu-
ções de sistema da Schlüter para a aplicação de cerâmica? Junto 
dos nossos revendedores poderá obter os seguintes folhetos. 
Para obter mais informações consulte a nossa página na Internet 
www.schluter.pt.

Schlüter®-DILEX
  Perfis de juntas de dilatação e de 

bordo sem qualquer manutenção

Schlüter®-DITRA 25
é a base universal para pavimentos  
cerâmicos sem fissuras (incluindo bases 
de madeira, anidrite ou suportes racha-
dos, etc)

Schlüter®-TREP
perfis antiderrapantes para escadas

Schlüter®-KERDI-BOARD
Base de aplicação - placa de construção - 

impermeabilização conjunta

Schlüter®-KERDI
impermeabilização segura em  

poucos passos

Schlüter®-BEKOTEC-THERM 
O pavimento cerâmico climatizado
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Remates do revestimento 
para pavimentos

Protecção decorativa de cantos  
para pavimentos

DECO-A / -AE



Remates do revestimento para pavimentos Remates do revestimento para pavimentos

Pavimentos de cerâmica com protecção  
de cantos ...

1.  Aplicar cola para cerâmica com uma colher dentada e encaixar e 
alisar a Schlüter-SCHIENE seleccionada na camada de cola com 
a aba de fixação trapezoidal perfurada. 

2.  Aplicar com a espátula o cimento cola sobre toda a superfície da 
aba de fixação trapezoidal perfurada.

3.   Encaixar bem as placas de cerâmica seguintes e alinhá-las de 
forma a que o canto superior do perfil fique nivelado (não pode 
passar o limite) com a cerâmica. Aplicar a cerâmica em toda a 
área do perfil. Preencher a área da junta entre a cerâmica e o perfil 
completamente com argamassa para juntas.

1.  Aplicar a cola para cerâmica com uma colher dentada sobre a 
superfície prevista.

2.  Preencher a parte inferior da cavidade do perfil de transição 
Schlüter-RENO-U seleccionado com cola para cerâmica. Aplicar 
com a espátula a cola para cerâmica sobre toda a superfície da 
aba de fixação trapezoidal perfurada.

3.  Encaixar bem as placas de cerâmica seguintes e alinhá-las de for-
ma que o canto superior do perfil fique nivelado com a cerâmica. 
Aplicar a cerâmica em toda a área do perfil. Preencher a área da 
junta entre a cerâmica e o perfil completamente com argamassa 
para juntas.

...  com os perfis originais da  
Schlüter-Systems

 
Os perfis de remate, como o Schlüter- 
SCHIENE original, limitam pavi-
mentos cerâmicos e protegem os 
cantos exteriores de pavimentos 
em cerâmica e pedra natural con-
tra danos causados por agressões 
mecânicas. Os perfis Schlüter- 
RENO criam uma transição contínua 
para os pavimentos adjacentes. Todos 
os nossos perfis de remate para pavimentos contribuem assim para 
uma imagem geral agradável e duradoura do pavimento.

Schlüter®-RENO-U

Transição contínua entre pavimentos  
de diferentes alturas

Schlüter®-RENO-T

Transição de altura uniforme montada  
posteriormente

1.   Limpar a câmara de juntas (≥ 9 mm de profundidade) e encher 
com Schlüter-KERDI-FIX ou outra cola de montagem da mesma 
qualidade.

2.   Comprimir Schlüter-RENO-T com separador vertical na junta 
preenchida.

3.  Os separadores verticais estão sobre as juntas livres.

Schlüter®-SCHIENE

Remate seguro de pavimentos cerâmicos

3° 5°

separador da junta patenteado

peça frontal reforçada

Chanfradura

Schlüter-Schiene: características 
patenteadas para sua segurança

uma separação limpa dos pavimentos
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SCHIENE-M / -A / -AE

RENO-EU / -EBU / -MU

RENO-T-E / -T-EB


