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Schlüter®-DILEX-AS é um perfil para juntas
prefabricado de duas peças para a ligação
flexível de revestimentos de tijoleira a componentes, como banheiras e polibans ou
caixilhos de portas e janelas.
Schlüter®-DILEX-AS é adequado para pavimentos de tijoleira ou pedra natural adjacentes com uma espessura entre 4 e 10 mm.
Schlüter®-DILEX-AS é ancorado com a aba
de fixação perfurada trapezoidal por baixo
do pavimento de tijoleira. A parte de baixo
da samblagem de macho e fêmea está
equipada com uma fita adesiva de espuma
que é colada ao componente, absorvendo
os movimentos entre o revestimento de
tijoleira e o componente.
O perfil não substitui a impermeabilização,
mas a samblagem de macho e fêmea de
duas peças forma uma barreira contra a
água que resiste mesmo a alterações em
altura. As medidas de impermeabilização
necessárias devem ser executadas antes de
proceder à montagem do perfil. Schlüter®DILEX-AS previne a formação de pontes
acústicas e reduz a transmissão do som
de passos e de ruídos.
Podem ser fornecidos como acessório
topos laterais e cantos interiores adequados.

Características do material e áreas de
aplicação:
O perfil é resistente às solicitações químicas
que costumam ocorrer em pavimentos de
tijoleira e também a fungos e bactérias.

Material

Em casos especiais, e de acordo com a
solicitação química ou mecânica esperada,
é necessário esclarecer se é possível utilizar
Schlüter®-DILEX-AS.

Schlüter®-DILEX-AS é composto por um
ângulo de fixação perfurado trapezoidal de
PVC duro e por um ressalto de conexão
de PVC macio com uma fita adesiva em
plástico alveolar.

Schlüter®-DILEX-AS é montado como junta
de ligação na zona de escoamento de pavimentos de tijoleira, encostado a elementos
fixos, como banheiras, polibans, portas e
janelas ou bancadas de cozinha.
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Aplicação e função
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Instalação

Notas

1. Limpar eficazmente os elementos adjacentes ao local de contacto com o perfil.
2. Aplicar cola de grelha fina com uma talocha dentada na área de assentamento da
aba de fixação perfurada trapezoidal.
3. Retirar o papel de silicone da tira autocolante do perfil. Aplicar o perfil no elemento
com a tira autocolante, de forma que a
aba perfurada trapezoidal seja comprimida contra a cola para tijoleira, aplicada
previamente.
4. Fixar os cantos interiores e as capas de
cobertura com silicone.
5. Aplicar cola para tijoleira sobre a aba
perfurada trapezoidal.
6. Colocar a tijoleira com uma junta de
aprox. 2 mm face ao perfil.
7. Preencher o espaço entre a junta e a
tijoleira por completo com argamassa.

Schlüter®-DILEX-AS é resistente a fungos e
bactérias e não necessita de manutenção
ou de cuidados especiais. A limpeza é efectuada junto com a limpeza do revestimento
de tijoleira com um produto de limpeza
convencional para uso doméstico.

Modelo para ofertas:
Fornecer _____ metros lineares de Schlüter®DILEX-AS como perfil de ligação flexível de duas
peças com uma aba de fixação trapezoidal
perfurada de PVC duro e um ressalto de conexão extrudido de PVC macio com uma largura
de 11 mm, bem como com uma samblagem
de macho e fêmea de PVC duro com uma fita
adesiva de espuma, e colar no âmbito da colocação da tijoleira contra componentes fixos,
sob consideração das indicações do fabricante
de acordo com as regras.
Topos laterais/cantos interiores
■ devem ser incluídos nos preços unitários.
■ serão cobrados em separado.
Cor:___________________________________
Art. no:________________________________
Material:____________________________ €/m
Mão de obra:________________________ €/m
Total:_______________________________ €/m

Síntese de produtos:
Schlüter®-DILEX-AS
Comprimento disponível: 2,50 m

Cores		BW
AS
•
Topos laterais
•
Cantos interiores
•

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn · Tel.: +49 2371 971-0 · Fax: +49 2371 971-111 · www.schlueter-systems.com
Gabinete de Apoio ao Cliente Portugal · Rua do Passadouro, 31 · 3750-458 Fermentelos · Tel. 234 / 72 00 20 · Fax 234 / 24 09 37 · www.schluter.pt

Art.o n.o 551 903 – Edição 09/11 No caso de uma edição nova, esta edição fica sem efeito.

Cores: BW = branco brilhante		

