
Aplicação e função

Schlüter®-BARA-RHA é um perfil de 
revestimento de altura regulável em alumínio 
lacado colorido.
Em combinação com os respetivos perfis 
de suporte BARA, serve para rematar as 
zonas de escoamento livres em varandas 
e terraços.
Asism, é possível personalizar o remate 
duma cobertura até 220 mm Schlüter®- 
BARA-RHA é encaixado no respetivo perfil 
de suporte e cria uma zona de remate 
visualmente limpa. 
O remate superior do lado vertical do perfil 
pode ser alinhado de forma nivelada com a 
aresta superior do revestimento cerâmico. O 
Schlüter®-BARA-RHA pode ser combinado 
com os seguintes perfis de suporte: 
• BARA-RW
• BARA-RWL
• BARA-RKL
• BARA-RKLT
• BARA-RT

Material

O perfil está disponível no seguinte material
disponível:
AC = alumínio lacado

Características dos materiais  
e áreas de aplicação:
O Schlüter®-BARA-RHA é composto por 
alumínio lacado. O revestimento do perfil 
de alumínio não perde a cor, é resistente 
a raios UV e às intempéries. As superfícies 
visíveis devem ser protegidas contra objetos 
abrasivos. 
Dependendo da carga química ou mecâ-
nica, em situações de aplicação especiais 
deve ser esclarecida a aplicabilidade do 
Schlüter®-BARA-RHA.
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Schlüter®-BARA-RHA
Zona de remate

Perfil de revestimento de altura regulável 5.16
Folha com dados dos produtos

Schlüter®-BARA-RHA em Schlüter®-BARA-RWL



5.16 Schlüter®-BARA-RHA
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Modelo para propostas:

_____ metros lineares de Schlüter®-BARA-RHA 
como
Fornecer perfil de cobertura em alumínio reves-
tido e instalar no perfil de suporte Schlüter®-

-BARA, tendo em consideração as indicações 
do fabricante e as regras.
Acessórios como cantos exteriores e elementos 
de união
■  devem ser incluídos nos preços unitários.
■  serão cobrados em separado, como aces-
sório.
Altura do perfil: _______________________ mm
Cor: ___________________________________
N.º art.: ________________________________
Material: ____________________________€/m
Mão de obra: ________________________€/m
Total: _______________________________€/m

Aplicação

O Schlüter®-BARA-RHA deve ser cortado 
e encaixado no respetivo perfil de suporte. 
O ponto de paragem angular fica virado 
para baixo.
A profundidade de inserção mínima deve ser 
≥ 2 cm, ver Figura à direita.
Ao encaixar o Schlüter®-BARA-RHA é 
necessário ter em atenção que as aberturas 
de drenagem existentes no perfil de suporte 
não sejam fechadas. 
As possibilidades de combinação podem 
ser consultadas nas tabelas das alturas de 
cobertura possíveis.
É possível uma fixação adicional do perfil, 
bem como a fixação dos cantos e elemen-
tos de união, com a cola de montagem 
Schlüter®- KERDI-FIX.

Nota: resíduos de cola KERDI-FIX frescos 
podem ser removidos com óleo em spray 
(por ex., WD-40). De seguida, a superfície 
deve ser desengordurada. 

Schlüter®-BARA
Cores: PG = cinzento pastel, GM = cinzento metalizado, 

SB = castanho escuro

 Comprimento disponível: 2,50 m

Cor PG GM SB
A =   50 mm • • •
A =   90 mm • • •
Ângulo 90° • • •
Elemento de união • • •

Síntese de produtos:

Notas

O Schlüter®-BARA-RHA não necessita de 
conservação ou manutenção especiais. A 
superfície do perfil de alumínio, com reves-
timento em pó, não perde a cor. Danos nas 
superfícies visíveis devem ser eliminados 
através de uma nova camada de tinta. 

Alturas de cobertura, incl. perfil de suporte
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Aqui, também foi tida em consideração a desobstrução das aberturas de drenagem existentes no perfil de suporte. 

Ver também a ficha de dados dos produtos 5.3, 5.15 e 5.20.

RWL / RW BARA-RHA 90  BARA-RHA 50
H = mm Altura de cobertura total [mm] Altura de cobertura total [mm]
55 -  65 -  85
75  95 - 145  95 - 125
95 115 - 165 115 - 145
120 140 - 190 140 - 160
150 170 - 220 170 - 180 

RKL / RKLT BARA-RHA 90  BARA-RHA 50
H = mm Altura de cobertura total [mm] Altura de cobertura total [mm]
50 - 65 -  75
75 105 - 140 85 - 105


