Schlüter®-TROBA-STELZ-DR
Apoios sobrelevados
para elementos de placas de grande formato

7.5

Folha com as indicações dos produtos

Aplicação e função
Schlüter-TROBA-STELZ-DR são anéis
em polietileno que não apodrece, que
servem como apoio na colocação de elementos de placas monobloco de grande
formato em varandas e terraços.
Os anéis de plástico com 2 mm de altura
são colocados nos pontos de cruzamento
de juntas dos elementos de placas como
“cofragem perdida” ou como modelo de
fixação reutilizável sobre a lâmina de drenagem Schlüter-TROBA-PLUS 8G, sendo
de seguida preenchido por completo com
argamassa fina.
Depois de aplicar a argamassa fina, os elementos de placa são colocados com os
cantos sobre os pontos de argamassa fina
e assentes e posicionados de acordo com
a altura.
As juntas do revestimento ficam abertas,
de forma a que água passe pelas juntas
dos elementos de placa do revestimento
pronto para o nível de drenagem em toda a
superfície de Schlüter-TROBA-PLUS 8G. A
água é evacuada sem pressão, de acordo
com a inclinação, para a drenagem.

Material
Schlüter-TROBA-STELZ-DR é fabricado em
polietileno que não apodrece. Os anéis de
plástico têm um diâmetro de 23 cm e uma
altura de 2 mm.

Características do material e áreas de
aplicação:
Schlüter-TROBA-STELZ-DR serve para formação de apoios sobrelevados em argamassa fina, para a instalação de elementos
de placa em varandas e terraços sobre a
lâmina de drenagem Schlüter-TROBA-PLUS 8G.
O material não apodrece, é fisiologicamente
inofensivo e resistente a substâncias betuminosoas.

7.5 Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

Instalação

Notas

1. Como base para Schlüter-TROBA-STELZ-DR serve a drenagem de
superfícies com capilares de passagem
Schlüter-TROBA-PLUS 8G sobre uma
área de impermeabilização com capacidade de suporte na inclinação (≥1,5%).
2. Os anéis Schlüter-TROBA-STELZ-DR
devem ser colocados na área onde se
juntam os elementos de placa e preenchidos com argamassa fina.
A argamassa deve sobressair um pouco
dos anéis Schlüter-TROBA-STELZ-DR,
de forma a ser possível instalar os elementos de placa à altura na argamassa fina.
Alternativamente, os anéis Schlüter-TROBA-STELZ-DR também podem
ser utilizados como modelo de fixação
reutilizável.
3. Onde necessário, é possível sobrepor
vários anéis Schlüter-TROBA-STELZ-DR para efectuar um ajuste em altura
de desnivelamentos.

Schlüter-TROBA-STELZ-DR não apodrece
e não necessita de cuidados ou manutenção especial.
Condicionado pela colocação solta em
apoios sobrelevados, podem, naturalmente,
ocorrer movimentos nas placas caso se
verifiquem sobrecargas unilaterais ou nos
cantos.
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Fornecer _____ unidades de Schlüter-TROBA-STELZ-DR, sobre a drenagem de superfícies e
superfície de aplicação Schlüter-TROBA-PLUS
8G, enquanto elementos de revestimento para
pontos de aplicação de camada fina para a
colocação de elementos de placas autónomos.

Síntese de produtos:
Schlüter®-TROBA-STELZ-DR
TROBA-STELZ-DR =
anéis para argamassa fina

Devem ser observadas as notas de instalação
do fabricante.
Art. no: _______________________________
Material:___________________________ €/St.
Mão de obra: ______________________ €/m2
Total: _____________________________ €/m2
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Modelo para ofertas:

