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Aplicação e função
Schlüter®-DILEX-HK é um perfil de meia
cana para juntas de bordo de paredes/
solo, que cumpre as exigências especiais
aos requisitos de higiene e limpeza, por
exemplo em lavabos, cozinhas industriais
ou na indústria de processamento de
alimentos. As medidas do perfil permitem que a cerâmica de parede e do solo
possam apresentar espessuras diferentes.
Schlüter®-DILEX-HK como ligação piso/
parede pode ser combinado com Schlüter®DILEX-HKW como perfil de meia cana para
cantos interiores de paredes.
Schlüter®-DILEX-HK absorve os movimentos horizontais e verticais que ocorrem
entre o solo e a parede. Ao mesmo tempo
previne eficazmente a formação de pontes
acústicas nesta área, reduzindo desta forma
a transmissão de som.

Material
Schlüter®-DILEX-HK é composto por ângulos
de fixação perfurados trapezoidais de PVC
reciclado duro e uma zona de dilatação em
meia cana de plástico de CPE macio.
Características do material e áreas de
aplicação:
O perfil é resistente às solicitações químicas
que costumam ocorrer em pavimentos de
cerâmica e também a fungos e bactérias.
Em determinados casos, a aplicação do tipo
de material previsto deve ser verificada com
base nas solicitações químicas e mecânicas
esperadas ou outros factores.

Schlüter®-DILEX-HK é utilizado como perfil
de meia cana para juntas de bordo nas
áreas junto à parede/solo em pavimentos
de cerâmica.

4.11 Sch lü ter ® -D I LEX-HK

Instalação

Notas

1. Aplicar cola para cerâmica, na parede e
no solo, nos locais de apoio dos lados
perfurados do perfil Schlüter®-DILEX-HK
e comprimir com força na cola.
2. Aplicar cola para cerâmica nos locais de
assentamento das abas perfuradas do
perfil junto à parede e ao solo e assentar
o perfil por completo na cola.
3. Para a colocação da cerâmica aplicar cola para cerâmica na superfície,
cobrindo as abas do perfil com a cola.
4. Deixar uma junta com aprox. 2 mm entre
a cerâmica de parede e o perfil. Preencher
a junta por completo com argamassa
para juntas.
5. Inserir a cerâmica do solo na câmara de
perfil e preencher as juntas restantes por
completo com cola ou argamassa para
juntas. Se necessário, encher a câmara
de perfil com cola antes de colocar a
cerâmica.

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

Nota: mediante da inserção da cerâmica do
solo na câmara é formada uma pequena
aresta na transição para a meia cana. Se
este efeito não for desejado, é necessário
preencher a câmara de perfil por completo
com argamassa antes da colocação da
cerâmica, de forma a seja possível instalar a
cerâmica à face na transição contra o perfil.

Modelo para ofertas:
Fornecer_____metros lineares de Schlüter®DILEX-HK como perfil de meia cana para
ligações solo/parede flexíveis com ângulos de
fixação perfurados trapezoidais de PVC duro,
que estão ligados por uma meia cana de CPE
macio e dispondo de uma câmara de inserção
para cerâmica de solo cortada, e proceder
à colocação da cerâmica sob consideração
das indicações do fabricante de acordo com
as regras.
Os acessórios, como cantos exteriores/interiores, elementos de união e coberturas finais
■ devem ser incluídos nos preços unitários.
■ serão cobrados em separado, como acessório.
Cor:___________________________________
Art. n.º:________________________________
Material:____________________________ €/m
Mão de obra:________________________ €/m
Total:_______________________________ €/m

Schlüter®-DILEX-HK
Cores: G = cinzento, BW = branco brilhante, HB = beige

Cores
U = 12 mm / O = 9 mm
Cantos exteriores
Cantos interiores (2 saídas)
Cantos interiores (3 saídas)
Coberturas finais
Elemento de união
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Comprimento disponível: 2,50 m
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•
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•
•
•
•
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