Schlüter®-BARA-FAP
Remate de bordo
Perfil de revestimento para zonas frontais de varandas

5.23

Folha com as indicações dos produtos

Aplicação e funcionamento
Schlüter®-BARA-FAP é um perfil com 160
mm de altura e está equipado com uma
goteira em alumínio lacado. Serve para a
cobertura das zonas frontais de varandas
suspensas.
Consoante a consistência das zonas frontais, o perfil pode ser colado com a cola de
montagem Schlüter®-KERDI-FIX ou fixado
mecanicamente.
Schlüter®-BARA-FAP pode ser combinado
com toda a família Schlüter®-BARA e está
disponível nas respectivas cores. Como elementos de união recomendamos a cobertura
para juntas Schlüter®-BARA-STU.

Material

Características do material e
áreas de aplicação
O perfil é de alumínio lacado. O revestimento
do perfil de alumínio não desbota e é resistente aos raios UV e a intempéries.
As superfícies visíveis devem ser protegidas
contra objectos que esmerilem. Em determinados casos, a aplicação do perfil deve ser
verificada consoante a solicitação química
ou mecânica prevista.

160 mm

O perfil está disponível nos seguintes
materiais:
AC = revestido com alumínio lacado
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Instalação

Notas

Modelo de texto para propostas:

1. A base horizontal do produto deve ser
colocada ao nível junto à placa de betão.
2. Consoante a consistência das zonas
frontais, pode ser colado com a cola de
montagem Schlüter®-KERDI-FIX ou fixado
mecanicamente.
Nota:
Deve ser verificado se as superfícies em
que o perfil deve ser fixado são suficientemente resistentes. Os componentes
da superfície que apresentem pouca
aderência têm de ser removidos antes
de colar com Schlüter®-KERDI-FIX. Se
tal não for possível, deve ser efectuada
uma fixação mecânica adicional com
buchas e parafusos correspondentes. Se
for necessário aparafusar, os parafusos
devem ser aplicados na parte superior
do perfil. Esses podem ser depois cobertos com um perfil de borda da família
Schlüter®-BARA. Para evitar vibrações
no estado aparafusado, é recomendado
aplicar cola na parte inferior.

O perfil não requer qualquer tipo de cuidados especiais ou manutenção. A superfície
revestida do perfil de alumínio é resistente
aos raios UV e não desbota. Os danos na
superfície visível podem ser eliminados
mediante a aplicação de uma nova camada
de tinta.

Fornecer _____ metros lineares de Schlüter®BARA-FAP como perfil de revestimento dos
lados frontais de varandas suspensas em
alumínio revestido e instalar, sob consideração
das indicações do fabricante e de acordo com
as regras.
Os acessórios, como cantos exteriores e elementos de união,
devem ser incluídos nos preços unitários,
e serão cobrados em separado, como
acessório.
Altura do perfil: _______________________ mm
Cor: ___________________________________
N.º art.:_________________________________
Material:_____________________________ €/m
Mão de obra:_________________________ €/m
Total:________________________________ €/m

Síntese de produtos
Schlüter®-BARA-FAP
Cores: BW = branco brilhante, GM = cinzento metalizado, HB = bege-claro, PG = cinzento pastel,
RB = castanho, SB = castanho-escuro		

Cores
Perfil

BW
•

GM
•

Comprimento disponível: 2,50 m

HB
•

PG
•

RB
•

SB
•
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Nota: como elementos de união recomendamos a cobertura para juntas Schlüter®-BARA-STU.

