
Toepassing en functie

Schlüter-ECK-E is een hoekprofiel van 
roestvast staal voor uitwendige hoeken in 
wandbetegelingen. Met dit profiel wordt een 
efficiënte bescherming van sterk belaste bui-
tenhoeken in bijv. grootkeukens, slagerijen, 
sanitaire ruimten en ziekenhuizen verkregen. 
De zichtbare vlakken van het profiel ronden 
de uitwendige hoeken in tegelbekledingen 
symmetrisch af. Naast de goede randbe-
scherming bij mecha nische belastingen 
wordt met Schlüter-ECK-E een zuivere en 
decoratieve afsluiting van de wandhoeken 
verkregen.
Schlüter-ECK-E leent zich vooral voor hygië-
nisch gevoelige ruimten, waarin het naast 
een optisch aantrekkelijke randafwerking 
aankomt op het onderhoudsgemak, zoals 
dat het geval is in groot keu kens, clean-
rooms, wasserijen en de levensmiddelen-
industrie. 
Schlüter-ECK-E als buitenhoekprofiel voor 
wanden kan worden gecombineerd met 
het roestvaststalen holplintprofiel Schlüter-
DILEX-EHK voor inwendige hoeken in tegel-
vlakken, en met Schlüter-DILEX-EHKS voor 
vloer-/wandaansluitingen.

Materiaal

Schlüter-ECK-E is leverbaar in de volgende 
materiaaluitvoeringen:
E =  Roestvast staal 

 V2A materiaal-nr. 1.4301 = AISI 304 
V4A materiaal-nr. 1.4404 = AISI 316L

De zichtbare profielvlakken zijn bedekt met 
een beschermfolie.

Materiaaleigenschappen  
en toepassingsgebieden:
De bruikbaarheid van het profiel bij che-
mische of mechanische belastingen dient 
voor de betreffende toepassing te worden 
bepaald. Hierna kunnen slechts enkele 
algemene aanwijzingen worden gegeven. 
Schlüter-ECK-E wordt gevormd uit stroken 
roestvast staal, V2A (materiaal 1.4301) of 
V4A (materiaal 1.4404). Schlüter-ECK-E is 
mechanisch sterk belastbaar en bijzonder 
geschikt wanneer chemische belasting 
of zuren worden verwacht, zoals in de 
levensmiddelenindustrie, brouwerijen, zui-
velfabrieken, grootkeukens en ziekenhuizen, 
maar ook in privéwoningen. Afhankelijk van 
de te verwachten belasting kan tussen de 
legeringen materiaal 1.4301 of 1.4404 wor-
den gekozen. Bij hogere belastingen, bijv. 
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in zwembaden (zoet water), is het gebruik 
van V4A (materiaal 1.4404) aan te bevelen.
Ook roestvast staal van materiaaltype 
1.4404 is niet bestand tegen elke chemi-
sche belasting, bijv. zout- en vloeizuur, of 
bepaalde chloor- en zout bronwatercon-
centraties. Dit geldt in bepaalde gevallen 
ook voor zoutwater-zwembaden. Bijzondere 
te verwachten belastingen moeten daarom 
steeds vooraf worden gecontroleerd.

Verwerking

1. Schlüter-ECK-E moet worden gekozen 
afhankelijk van de tegeldikte.

2. Breng voor het inbedden van het beves-
tigingsvlak een op de ondergrond afge-
stemde verse tegellijm aan.

3. Druk Schlüter-ECK-E met het trapezium-
vormig geperforeerde bevestigingsvlak in 
het lijmbed en lijn het uit. Wanneer een 
hoge belasting wordt verwacht het profiel 
volledig met mortel inbedden.

4. Om de bevestigingsvlakken vol in te 
bedden, moeten ze integraal met verse 
tegellijm worden ingestreken.

5. Druk de aan het profiel grenzende tegels 
volledig in het speciebed en lijn ze zó uit 

dat de bovenste rand van het profiel gelijk 
valt met de bovenzijde van de tegels. 

6. Laat tussen de tegels en het profiel een  
ongeveer 2 mm brede voegruimte over, 
die tijdens het inwassen van de bekleding 
volledig met voegspecie wordt opge vuld. 

7. Verwijder na het invoegen onmiddellijk de 
beschermfolie.

Opmerking

Schlüter-ECK-E vergt geen speciale reini-
ging en/of onderhoud. Eventueel vuil kan 
tijdens het reinigen van het tegelvlak met 
een daarvoor geschikt onderhoudsproduct 
worden ver wijderd.
De zichtbare vlakken van het profiel begin-
nen na een behandeling met chroompolish 
of een vergelijkbaar product te glanzen. 
Roestvaststalen oppervlakken die aan de 
buitenlucht of aan agressieve invloeden wor-
den blootgesteld, moeten periodiek met een 
mild schoonmaakmiddel worden gereinigd. 
Wanneer roestvast staal regelmatig wordt 
schoongemaakt, ziet het er niet alleen fraaier 
uit, maar bestaat er ook minder gevaar voor 
corrosie. Absolute voorwaarde is dat de 
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Productoverzicht:

schoonmaakmiddelen vrij zijn van zout- en 
vloeizuren.
Voor gevoelige oppervlakken mogen geen 
schurende reinigingsmiddelen worden 
gebruikt. 
Het contact met andere metalen, zoals bijv. 
normaal staal, moet vermeden worden, daar 
dit tot roestvorming kan leiden. Dit geldt  
ook voor gereedschap zoals plamuurmes of 
staalwol, om bijv. lijmresten te verwijderen. 
Indien nodig kan reinigingspolish voor 
roestvast staal Schlüter-CLEAN-CP worden 
gebruikt.

Schlüter®-ECK-E
E = roestvast staal, EB = roestvast staal geborsteld, 

EV4A = roestvast staal 1.4404 (V4A) 

 Leverbare lengte: 3,00 m

Materiaal E EB EV4A
H = 6 mm • • 
H = 8 mm  • • •
H = 11 mm  • • •
H = 6 mm / 135°  • • 
H = 8 mm / 135° • • 
H = 11 mm / 135° • • 

 

 Leverbare lengte: 2,50 m

Materiaal E EB EV4A
H = 6 mm  • • 
H = 8 mm  • • •
H = 11 mm  • • •
H = 6 mm / 135°  • • 
H = 8 mm / 135° • • 
H = 11 mm / 135° • • 

 Leverbare lengte: 2,00 m

Materiaal  E EB EV4A
H = 6 mm  • • 
H = 8 mm  • • •
H = 11 mm  • • •

 

 Leverbare lengte: 1,50 m

Materiaal  E EB EV4A
H = 6 mm  • • 
H = 8 mm  • • •
H = 11 mm  • • •

Tekstmodule:

_____str. m Schlüter-ECK-E als roestvaststa-
len hoekprofiel voor sterk belaste, uitwendige 
hoeken in wandbetegelingen met 37 mm brede 
zichtbare vlakken en trapeziumvormig geperfo-
reerde bevestigingsvlakken, leveren en tijdens 
het plaatsen van de tegels vakkundig inbouwen. 
Bij de verwerking moeten de voorschriften van 
de fabrikant worden nageleefd.
Materiaal:
 ■ E  = roestvast staal 1.4301 (V2A)
 ■ EB  =  roestvast staal geborsteld 

1.4301 (V2A)
 ■ EV4A  = roestvast staal 1.4404 (V4A)
Profielhoogte: __________________________
Art.-nr.: _______________________________
Materiaal: __________________________€/m
Loon: ______________________________€/m
Totaalprijs: __________________________€/m
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