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Para mais informaçõesLista de controlo de materiais e de compras 

O seu distribuidor autorizado:

Para a montagem da cunha com inclinação e do perfil de ligação à 
parede, são necessários os seguintes materiais: 

*	*	Schlüter®-SHOWERPROFILE-S Cunha com inclinação 

*	*	Schlüter®-SHOWERPROFILE-R  perfis de ligação à parede

*	*	Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS ou -WSK  
perfis de protecção a salpicos

*	*	Argamassa fina (cimento cola)

*	*	Material para as juntas

Outros produtos do sistema para chuveiros sem barreiras:

*	*	Schlüter®-KERDI-LINE-Canais de escoamento

*	*	Schlüter®-KERDI-SHOWER Painéis de pendente 

*	*	Schlüter®-DILEX-EKSN  
Perfil de juntas de dilatação para a área de entrada

*	*	Schlüter®-RENO-U Perfil de transição para a área de entrada

*	*	Membranas de impermeabilização Schlüter®-KERDI-KEBA

*	*	Schlüter®-KERDI Fitas de vedação

*	*	Cola vedante Schlüter®-KERDI-COLL-L

Outras soluções de sistema

S chlüter®-Systems

Inovações para um prazer no duche sem fim
... consulte o prospecto:

Inovações para 
um prazer no duche sem fim

ou o site: 
www.schluter.pt

Produtos de sistema perfeitamente  
adequados:

Schlüter®-KERDI-LINE 
Escoamento em linha & conjuntos de grelha e remate

Schlüter®-KERDI-SHOWER 
Painéis de pendente

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S e -R  
Perfis de ligação à parede e perfis de inclinação

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS e -WSK 
perfis de protecção a salpicos

Pretende obter mais informações sobre outros produtos e so-
luções de sistema da Schlüter para a aplicação de cerâmica? Jun-
to 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
Lâmina de impermeabilização e desaco-
plamento para suportes críticos (incluindo 
bases de madeira, anidrite e suportes 
fissurados)

Schlüter®-TREP
perfis antiderrapantes para escadas

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

Schlüter®-KERDI
impermeabilização segura em  

poucos passos

Schlüter®-BEKOTEC-THERM 
O pavimento cerâmico climatizado

Schlüter®-SHOWERPROFILE

Perfis de ligação à parede e de inclinação



Schlüter®-SHOWERPROFILE

Schlüter-Systems oferece-lhe …

Inovações para um prazer no duche 

sem fim

Schlüter-SHOWERPROFILE-S é uma cunha com inclinação com 
perfil plano em aço inoxidável escovado com 2% de inclinação para 
revestimento das faces laterais de chuveiros à face do solo. O perfil 
vem equipado no lado traseiro com um velo para aderir à cola para 
cerâmica. Para a montagem no solo é utilizado um perfil de suporte 
pertencente ao sistema em PVC duro de várias alturas com ranhura 
de absorção em forma de U. Para o ajuste em altura, a cunha com 
inclinação demasiado comprida é cortado à medida das necessida-
des na parte inferior e/ou superior. A cunha com inclinação pode ser 
utilizada à esquerda ou à direita para a passagem sobre o solo ou por 
baixo da cerâmica numa parede lateral.

Schlüter-SHOWERPROFILE-R é um perfil de ligação à parede de 
duas peças para o revestimento da área da parede sobre um es-
coamento em linha que fica exposto devido à inclinação. A superfí-
cie visível do perfil de ligação de duas peças é de aço inoxidável 
escovado. Está equipado no lado traseiro com um velo para ader-
ir à cola para cerâmica. A estrutura em duas peças permite ajustar  
SHOWERPROFILE-R de forma contínua em altura, numa área entre 23 e  
45 mm (em duas versões).

… soluções detalhadas profissionais para chuveiros à face do solo 
sem barreiras. Com a inovadora cunha com inclinação e o perfil 
de ligação à parede em aço inoxidável escovado. E com os perfis 
Schlüter-SHOWERPROFILE-WS e Schlüter-RENO para uma correcta 
execução técnica da área de entrada de chuveiros.

 Schlüter®-SHOWERPROFILE-R

perfis de ligação à parede
 Perfis Schlüter®

para a área de entrada

Versão de montagem A: 
Transição ao mesmo nível com 
Schlüter-SHOWERPROFILE-WS. 
Perfis de protecção contra salpi-
cos.

Versão de montagem B: 
protecção contra salpicos com  
Schlüter-RENO-U

 Schlüter®-SHOWERPROFILE-S

Cunha com inclinação para as faces laterais
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Cunha com inclinação 120 cm: H2 = 30 mm

Cunha com inclinação 160 cm: H2 = 38 mm

Cunha com inclinação 200 cm: H2 = 46 mm

Schlüter-SHOWERPROFILE-SB está disponível para secções superiores.
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