
Toepassing en functie

Schlüter-FINEC is een hoogwaardig 
afsluitprofiel, waarmee uitwendige hoeken 
van tegelbekledingen of gepleisterde/
geplamuurde oppervlakken kunnen worden 
afgewerkt. Schlüter-FINEC beschermt de 
rand van de bekleding – ook van glasmo-
zaïek – tegen mechanische beschadigingen 
en vormt een elegante, smalle hoek.
Schlüter-FINEC is een hoogwaardig afsluit-
profiel van roestvast staal of geanodiseerd 
aluminium. Schlüter-FINEC-E van roestvast 
staal is ook bij trappen geschikt als smalle 
kantbescherming voor tegels en coatingsys-
temen. 

Schlüter-FINEC-SQ is een hoogwaardig 
afsluitprofiel van aluminium met naar keuze 
een geanodiseerde of gepoedercoate afwer-
king. De vierkante, symmetrische profielkop 
zorgt voor een 4,5 mm brede zichtbare 
hoekrand. 
Schlüter-FINEC-SQ is in de hoogten 11 
mm, 12,5 mm en 15 mm verkrijgbaar en 
is geschikt voor wandbekledingen/-bedek-
kingen en natuursteenbekledingen. Voor 
het maken van een 3-zijdige buitenhoek 
kunnen de in kleur bijpassende hoekstukjes 
van Schlüter-QUADEC in de hoogte van 4,5 
mm worden gebruikt.

Materiaal

Het profiel is leverbaar in de volgende uit-
voeringen:
E  =   Roestvast staal
  V2A materiaalnr. 1.4301 = AISI 304
AE  = Alu. bruut mat geanodiseerd
TS  = Alu. met structuurcoating
AC = Alu. met kleurcoating
C/A  = MyDesign by Schlüter-Systems

Materiaaleigenschappen 
en toepassingsgebieden:
Schlüter-FINEC wordt in diverse materialen 
en oppervlakteafwerkingen geproduceerd. 
De geschiktheid van het profiel bij chemische 
of mechanische belastingen moet in de spe-
cifieke toepassing worden nagegaan. Hierna 
kunnen slechts enkele algemene richtlijnen 
worden gegeven.

Schlüter-FINEC-E wordt vervaardigd uit 
stroken roestvast staal V2A (materiaaltype 
1.4301). Roestvast staal leent zich uitste-
kend voor toepassingen die naast een hoge 
mechanische belastbaarheid ook bestand 
moeten zijn tegen chemische inwerkingen, 
bijv. door zuren, alkalische stoffen of reini-
gingsmiddelen.  Ook roestvast staal is niet 
bestand tegen elke chemische belasting. 
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Stoffen zoals zout- of vloeizuren of bepaalde 
chloor- en zout bronwaterconcentraties 
kunnen schade veroorzaken. Dit geldt in 
sommige gevallen ook voor zoutwater 
zwembaden. Bijzondere te verwachten 
belastingen moeten daarom steeds vooraf 
worden gecontroleerd.

Schlüter-FINEC-AE /-SQ-AE (aluminium 
geanodiseerd): Het aluminium heeft door 
de anodisatielaag een veredeld oppervlak 
dat bij normaal gebruik niet meer verandert.
De zichtbare oppervlakken moeten worden 
beschermd tegen schurende of krassende 
belasting. Aluminium is gevoelig voor alka-
lische invloeden.
Cementhoudende materialen hebben in 
combinatie met vocht een alkalische wer-
king en kunnen, afhankelijk van de con-
centratie en de inwerkingsduur, tot corrosie 
leiden (vorming van aluminiumhydroxide).
Daarom moet mortel- of voegmateriaal aan 
het zichtbare oppervlak onmiddellijk worden 
verwijderd en mogen vers geplaatste bekle-
dingen niet met folie worden afgedekt. Het 
profiel moet vol in de contactlaag van de 
tegel worden ingebed, zodat er geen water 
in de holle ruimten kan ophopen.

Schlüter-FINEC-AC/-FINEC-SQ-AC (alu. met 
kleurcoating):
Het aluminium krijgt een voorbehandeling 
(gechromateerd) en wordt met poly-
urethaan-poederlak gecoat. De coating is 
kleurvast en bestand tegen UV-stralen en 
tegen weer en wind. De zichtbare randen 
moeten worden beschermd tegen schu-
rende of krassende voorwerpen.

Bij FINEC-TS / -FINEC-SQ-TS (alu. met 
structuurcoating) gaat het om oppervlakken 
met een natuurlijk karakter (verdere eigen-
schappen, zie FINEC-AC / -SQ-AC).

Verwerking

1. Schlüter-FINEC moet worden gekozen 
naargelang de dikte van de tegel (voor 
aansluitende pleisterlagen/plamuursel 
is het bijzonder lage aluminium profiel 
H = 2,5 mm ontwikkeld).

2. Het profiel moet met het trapezium-
vormig geperforeerde bevestigingsvlak 
in het lijmbed worden gedrukt en uit-
gelijnd (bij aansluitende pleisterlagen/
plamuursel moet het oppervlak van het 
bevestigingsvlak van tevoren op het te 
bekleden oppervlak worden geplaatst).

3. Het trapeziumvormig geperforeerde 
bevestigingsvlak moet met tegellijm 
over het volledige oppervlak worden 
bestreken.

Hoekvorming FINEC-AE/-TS/-AC/-E 
4.  Ter hoogte van het profiel moeten 

de aangrenzende tegels 45° worden 
afgeschuind.

 Bij het maken van een 3-zijdige buiten-
hoek moeten eerst de voorgevormde 
delen van de hoekset volledig met 
tegellijm worden geplaatst. Hierbij 
moeten de volgende montagestappen 
worden gevolgd:

 A linker hoekdeel 
  (1 trapezium perforatie), 
 B rechter hoekdeel 
  (2 trapezium perforaties), 
 C onderste hoekdeel 
  (3 trapezium perforaties),
	 D  daarna moeten de profielen op lengte 

worden gesneden en geplaatst. 

� �

� �

Montagestappen hoekset Trapezium perforaties in rechter hoekdeel

Hoekvorming Schlüter®-FINEC-SQ

Voorbeeld: hoekset, rechter deel

A

B

C

Schlüter-FINEC-AC kan in de serie  MyDesign 
by Schlüter-Systems* naar keuze in 190 
tinten uit het RAL-Classic-kleurenpalet 
worden gecoat (voor meer eigenschappen, 
zie FINEC-AC).
* Bij vragen over MyDesign by Schlüter-
Systems staan onze technische adviseurs 
in de buitendienst en onze technische ver-
koopafdeling u graag met raad en daad bij.

Opmerking: Wegens de verschillende pro-
ductietechnieken kunnen kleurverschillen 
tussen de profielen en de hoeken niet worden 
uitgesloten.
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Schlüter®-FINEC-AE
AE = Alu. bruut mat geanodiseerd 

 Leverbare lengte: 2,50 m

H = mm 2,5 4,5 7 9 11 12,5
AE   • • • • • •
Hoekset • • • • • •

Schlüter®-FINEC-SQ-AE
AE = Alu. bruut mat geanodiseerd 

 Leverbare lengte: 2,50 m

H = mm 11 12,5 15
AE   • • • 
Buitenhoeken* • • •

Schlüter®-FINEC-AC
AC = Alu. met kleurcoating 

 Leverbare lengte 2,50 m

H = mm 2,5 4,5 7 9 11 12,5
MGS    • • • • •
MBW   • • • • • •
C/A  • • • • • •
Hoekset •*  • • • • •

Schlüter®-FINEC-E
E = Roestvast staal

Leverbare lengte 2,50 m

H = mm 4,5 7 9 11 12,5
E   • • • • •
Hoekset   • • • • •

Schlüter®-FINEC-TS
TS = Alu. met structuurcoating  

  Leverbare lengte 2,50 m

H = mm 4,5 7 9 11 12,5
TSI • • • • •
TSC • • • • •
TSBG • • • • •
TSB • • • • •
TSSG • • • • •
TSG • • • • •
TSOB • • • • •
TSLA • • • • •
TSDA • • • • •
TSR  • • • • •
Hoekset • • • • •

Productoverzicht:Hoekvorming FINEC-SQ
4.  Ter hoogte van het profiel moeten 

de aangrenzende tegels 45° worden 
afgeschuind. 

  Bij de uitvoering van een 3-zijdige 
buitenhoek moeten de passende 
hoekstukjes uit de Schlüter-QUADEC-
profielserie van 4,5 mm hoogte worden 
gebruikt. 

5.  De aangrenzende tegels moeten voor 
zover dat mogelijk is vol en zat worden 
geplaatst en zo worden uitgelijnd dat 
de bovenste rand van het profiel op 
gelijke hoogte met de tegels komt te 
liggen.

 Opmerking: Ter compensatie van 
maattoleranties van het bekledingsma-
teriaal kan het profiel in het wandge-
deelte iets naar voren of naar achteren 
verspringen.

6. Vul de voegruimte tussen tegel en 
profiel volledig op met voegspecie.

7. Voor het verwerken van gevoelige 
oppervlakken moet materiaal en 
gereedschap worden gebruikt dat 
geen krassen of beschadigingen 
veroorzaakt. Verontreinigingen door 
mortel of tegellijm moeten vooral bij 
aluminium direct worden verwijderd.

Opmerking

Schlüter-FINEC vergt geen speciale reiniging 
of onderhoud. Voor gevoelige oppervlakken 
mogen geen schurende reinigingsmiddelen 
worden gebruikt.
Beschadigingen aan de anodisatielaag 
kunnen enkel worden hersteld door ze te 
overlakken.
Gebruik speciale chroompolish of gelijk-
aardig om roestvast staal zijn glans te doen 
behouden. Oppervlakken uit roestvast staal, 
die worden blootgesteld aan de buiten-
lucht of aan agressieve invloeden, moeten 
regelmatig met een zacht reinigingsmiddel 
worden schoongemaakt. Door regelmatig 
schoonmaken behoudt het roestvast staal 
niet alleen zijn oorspronkelijk uiterlijk, maar 
is er ook minder kans op corrosie. Voor 
alle reinigingsmiddelen geldt dat deze vrij 
moeten zijn van zout- en vloeizuren.
Vermijd contact met andere metalen zoals 
normaal staal, omdat dit kan leiden tot 
roestvorming. Dit geldt ook voor gereed-
schap zoals plamuurmes of staalwol om 
bijv. mortelresten te verwijderen. Indien 
nodig kan reinigingspolish voor roestvast 
staal Schlüter-CLEAN-CP worden gebruikt.

Kleuren:

C/A = MyDesign by Schlüter-Systems* 

MBW = zuiver wit mat

MGS = grafietzwart mat

TSI = structuur-gecoat ivoor

TSC = structuur-gecoat crème

TSBG = structuur-gecoat beigegrijs

TSB = structuur-gecoat beige

TSSG = structuur-gecoat steengrijs

TSG = structuur-gecoat grijs

TSOB = structuur-gecoat brons

TSLA = structuur-gecoat licht antraciet

TSDA = structuur-gecoat donker antraciet

TSR = structuur-gecoat roestbruin

Opmerking voor het maken van buitenhoeken bij 

Schlüter-FINEC-SQ:

*Bij de uitvoering van een 3-zijdige buitenhoek moeten 

de passende hoekstukjes uit de Schlüter-QUADEC-

profielserie van 4,5 mm hoogte worden gebruikt. 

* alleen MBW

Schlüter®-FINEC-SQ-AC
AC = Alu. met kleurcoating 

 Leverbare lengte 2,50 m

H = mm 11 12,5 15
MGS   • • •
MBW   • • •
Buitenhoeken* •  • • 

Schlüter®-FINEC-SQ-TS
TS = Alu. met structuurcoating  

  Leverbare lengte 2,50 m

H = mm 11 12,5 15
TSI • • • 
TSC • • • 
TSBG • • • 
TSB • • • 
TSSG • • • 
TSG • • • 
TSOB • • • 
TSLA • • • 
TSDA • • • 
TSR  • • • 
Buitenhoeken* • • • 

Schlüter-FINEC-SQ (MGS)

* klantspecifieke coating
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Tekstmodule

_______ str. m Schlüter-FINEC als afsluitprofiel 
voor wandbuitenhoeken, de afwerking van 
tegelbekledingen, glasmozaïek of gepleisterde/
geplamuurde oppervlakken leveren en vakkun-
dig inbouwen.

De verwerkingsvoorschriften van de fabrikant 
moeten worden opgevolgd.
De inbouw van de hoeksets

  moet in de eenheidsprijzen worden inbe-
grepen.

  wordt afzonderlijk verrekend.
Materiaal:

  E = Roestvast staal 1.4301 (V2A)
  AE = Alu. bruut mat geanodiseerd 
  AC = Alu. met kleurcoating
  C/A = MyDesign by Schlüter-Systems
  TS = Alu. met structuurcoating

Profielhoogte: ________________________ mm
Art.-nr.: ________________________________
Materiaal: ___________________________€/m
Loon: _______________________________€/m
Totaalprijs: __________________________€/m

Tekstmodule
_______ str. m Schlüter-FINEC-SQ als afsluit-
profiel met een 4,5 mm brede vierkante randaf-
werking voor wandbuitenhoeken, de afwerking 
van tegelbekledingen en natuursteen
leveren en met inachtneming van de verwer-
kingsvoorschriften van de fabrikant vakkundig 
inbouwen.
De inbouw van buitenhoeken 

  moet in de eenheidsprijzen worden inbe-
grepen.

  wordt afzonderlijk verrekend.
Materiaal:

  AE = Alu. bruut mat geanodiseerd 
  AC = Alu. met kleurcoating
  TS = Alu. met structuurcoating

Profielhoogte: ________________________ mm
Art.-nr.: ________________________________
Materiaal: ___________________________€/m
Loon: _______________________________€/m
Totaalprijs: __________________________€/m


