
Aplicação e função

Schlüter®-DILEX-AHK/ -AHKA são perfis 
de meia cana em alumínio para cantos 
interiores de parede, bancadas de cozinha 
ou prateleiras em que é aplicado um reves-
timento cerâmico. Schlüter®-DILEX-AHK/ 
-AHKA estão disponíveis com diferentes 
acabamentos de alumínio anodizado. 
Schlüter®-DILEX-AHK está disponível em 
alumínio lacado com relevo em várias cores.
A superfície exterior dos perfis forma um 
canto interior simétrico arredondado dos 
revestimentos de tijoleira. Mediante o 
separador da junta integrado forma-se uma 
câmara de junta definida entre o perfil e a 
cerâmica.
Os perfis estão disponíveis em várias 
superfícies e permitem elaborar um dese-
nho decorativo e contrastes interessan-
tes. Para além de um aspecto apelativo,  
é assegurada uma limpeza fácil e impecável 
dos cantos interiores. 
Schlüter®-DILEX-AHK/ -AHKA são exce-
lentemente adequados para uma combi-
nação com outros perfis da Schlüter com 
um acabamento idêntico da superfície. 
Destacamos em particular os perfis de 
remate Schlüter®-RONDEC, os perfis de 
guarnição Schlüter®-DESIGNLINE e os 
perfis de remate Schlüter®-RONDEC-STEP 
para bancadas de cozinha. Estão disponí-
veis peças prefabricadas adequadas para 
formar uma ligação apelativa dos perfis a 
cantos interiores e exteriores.
Schlüter®-DILEX-AHK é adequado para a 
instalação de revestimentos de tijoleira de 
ambos os lados. Schlüter®-DILEX-AHKA 
pode ser ligado de um só lado a revesti-
mentos existentes.

Material

Schlüter®-DILEX-AHK/-AHKA fabricados 
em alumínio, superfície com diferentes 
acabamentos.

Schlüter®-DILEX-AHK:
AE  = alu. anod.natural
ACG  = alu. anod. cromado brilhante
ACGB  = alu. anod. cromado escovado
TE = alu. lacado com relevo

Schlüter®-DILEX-AHKA:
AE  = alu. anod. natural mate
ACGB = alu. anod. escovado cromado

Schlüter®-DILEX-AHK

= H

Schlüter®-DILEX-AHKA

Schlüter®-DILEX-AHK/ -AHKA
Perfis de juntas de movimento e de ligação
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Características do material e áreas de 
aplicação: 
Schlüter®-DILEX-AHK/ -AHKA devem ser 
verificados quanto à resistência a solicita-
ções químicas esperadas. O alumínio é sen-
sível a substâncias alcalinas. Os materiais à 
base de cimento desenvolvem propriedades 
alcalinas sob a influência de humidade e, 
dependendo da concentração e do tempo 
de actuação, podem dar origem à corrosão 
(formação de hidróxido de alumínio). 
Por esta razão os restos de cimento cola 
ou de betume deverão ser eliminados ime-
diatamente, além disso dever-se-á evitar 
cobrir a zona com qualquer tipo de película 
protectora.
A superfície anodizada evita danos durante 
a manipulação. Deve ser protegida contra 
a abrasão e os riscos. Schlüter®-DILEX-
AHK-TS (Alumínio texturizado)  é um perfil 
com acabamentos inspirados na natureza. 
O revestimento não perde a cor e é resis-
tente aos raios UV e ao tempo.
As superfícies expostas devem proteger-se 
das abrasões.
Aplicar o perfil com o adesivo ao nível da 
cerâmica, evitando deixar espaço onde se 
possa acumular água.

Instalação

1. Escolher Schlüter®-DILEX-AHK/ -AHKA 
de acordo com a altura da tijoleira.

2. Aplicar a cola para tijoleira com uma talo-
cha dentada no local onde se pretende 
colocar a aba de fixação.

3. Schlüter®-DILEX-AHK/AHKA devem ser 
comprimidos e alinhados na camada de 
cola com a aba de fixação perfurada.

4. Aplicar cola para tijoleira em toda a super-
fície da aba de fixação perfurada.

5. Assentar a tijoleira com força e posicionar 
de forma que a aresta superior do perfil 
fique à face. A cerâmica tem de ser incorpo-
rada em toda a superfície da área do perfil.

6. A cerâmica é colocada rente ao separa-
dor lateral da junta. Desta forma é asse-
gurada uma junta uniforme com aprox.  
1,5 mm. Preencher por completo o 
espaço da junta, entre a tijoleira e o perfil, 
com argamassa para juntas. 

 Nota: Nos cantos interiores, em que são 
de esperar movimentos, deve ser estabe-
lecida uma ligação num material elástico 
com largura suficiente.

7. Nas superfícies sensíveis deve-se traba-
lhar com materiais e ferramentas que não 
causem quaisquer riscos ou danos. Qual-
quer sujidade originada por argamassa 
ou cola para tijoleira deve ser removida 
imediatamente.

8. Estão disponíveis peças angulares ade-
quadas para cantos interiores e exterio-
res.

 Nota: Devido à assimetria de Schlüter®-
DILEX-AHKA, a utilização de cantos 
interiores e exteriores apenas é possível 
no estado de montagem representado.

Notas

As superfícies visíveis de Schlüter®-DILEX-
AHK/AHKA não requerem qualquer tipo 
de cuidados especiais ou manutenção. 
Não utilize agentes de limpeza que esme-
rilem nas superfícies sensíveis. Os danos 
na camada de anodização só podem ser 
eliminados através da aplicação de uma 
nova camada.
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Síntese de produtos:

Schlüter®-DILEX-AHK
AE = alu. anodizado natural / ACG = alu. anodizado cromo brilhante / ACGB = alu. anodizado cromo escovado / 

TS = alu. lacado em relevo Comprimento disponível: 2,50 m

Material AE ACG ACGB TS
H =  8  mm • • • •
H = 10  mm • • • •
H = 12,5 mm • • • •
Canto exterior de 90° (ligação RONDEC) • • • •
Canto exterior de 90° (ligação QUADEC) • • • •
Canto exterior 135°  • • • •
Canto interior 90° • • • •
Canto interior 135° • • • •
Cobertura final • • • •
Elemento de união  • • • •

Schlüter®-DILEX-AHKA
AE = alumínio anodizado natural mate/ACGB = alumínio anodizado escovado cromado 

  Comprimento disponível: 2,50 m

Material AE ACGB 
H =  8  mm • •
H = 10  mm • •
H = 12,5 mm • •
H = 15  mm • •
Canto exterior de 90° • •
Canto exterior 135° • •
Canto interior 90° • •
Canto interior 135° • •
Topo esquerdo • •
Topo direito • •

Devido à assimetria de Schlüter®-DILEX-AHKA, a utilização de cantos interiores e exteriores apenas é possível no 
estado de montagem representado.

AHK/E AHK/E90Q AHK/I AHK/V AHK/EKAHK/E 135° AHK/I 135°

AHKA/E 135°AHKA/E AHKA/I AHKA/I 135° AHKA/EL AHKA/ER

Schlüter®-DILEX-AHK (TSI)

Schlüter®-DILEX-AHKA

Cores (Acabamento texturizado):

TSI = alu. lacado texturizado marfim

TSSG = alu. lacado texturizado cinza pedra

TSDA = alu. lacado texturizado antracite escuro



4.21 Schlüter®-DILEX-AHK/ -AHKA

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn · Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · www.schlueter-systems.com

Gabinete de apoio ao cliente Portugal · Aveiro Business Center · R. da Igreja, 79 · 3810-744 Aveiro
Tel.: +351 234 720 020 · Fax: +351 234 240 937 · info@schluter.pt · www.schluter.pt A

rt
.o  

n.
o  

55
2

25
3 

– 
E

di
çã

o 
10

/1
7 

N
o 

ca
so

 d
e 

um
a 

ed
iç

ão
 n

ov
a,

 e
st

a 
ed

iç
ão

 fi
ca

 s
em

 e
fe

ito
.

Modelo para ofertas:

Fornecer _____ metros lineares de Schlüter®-
DILEX-AHK como perfil de meia cana deco-
rativo para cantos interiores de parede com 
uma aba de fixação trapezoidal perfurada para 
a instalação de revestimentos de tijoleira de 
ambos os lados
...e instalar de acordo com as regras.
A montagem das peças moldadas e dos cantos 
exteriores ou interiores
■ deve ser incluída nos preços unitários.
■ será cobrada em separado.
Devem ser observadas as instruções de insta-
lação do fabricante.

Material:
■ -AE  = alu. anod.natural 
■ -ACG  = alu. anod. cromado brilhante 
■ -ACGB  = alu. anod. cromado escovado 
■ -TS = alu. lacado com relevo

Altura do perfil:    ■ 8 mm   ■ 10 mm   
  ■ 12,5 mm 
Art. n.º: _______________________________
Material:____________________________€/m
Mão de obra: _______________________€/m
Total: ______________________________€/m

Modelo para ofertas:

Fornecer _____ metros lineares de Schlüter®-
DILEX-AHKA como perfil de meia cana deco-
rativo para cantos interiores de parede com 
uma aba de fixação trapezoidal perfurada para 
a instalação de revestimentos de tijoleira de um 
lado em revestimentos existentes
...e instalar de acordo com as regras.
A montagem das peças moldadas e dos cantos 
exteriores ou interiores
■ deve ser incluída nos preços unitários.
■ será cobrada em separado.
Devem ser observadas as instruções de insta-
lação do fabricante.

Material:
■ -AE  = alu. anod.natural 
■ -ACGB  = alu. anod. cromado escovado 

Altura do perfil:   ■ 8 mm   ■ 10 mm   
 ■ 12,5 mm   ■ 15 mm
Art. n.º: _______________________________
Material:____________________________€/m
Mão de obra: _______________________€/m
Total: ______________________________€/m


