
Toepassing en functie

Schlüter-DILEX-EZ 6/9 is een profiel dat  
speciaal werd ontwikkeld voor het creëren 
van decoratieve voegen met een extra 
ontspanningsfunctie in tegel- en natuursteen-
bekledingen, maar laat zich ook uitstekend 
in andere bekledingsmaterialen van een 
gelijkaardige dikte verwerken. 
Elk profieltype wordt geleverd met twee 
vlakken met een verschillende kleur. 
Schlüter-DILEX-EZ 6 en -EZ 9 zijn flexibel 
en laten zich probleemloos verbogen ver-
wer ken. Afgezien van de estetische functie 
creëren ze een ont span nings voeg in de 
tegelbekleding.

Materiaal

Schlüter-DILEX-EZ 6/9 is opgebouwd uit 
een com b inatie van materialen met zijdelen 
uit hard-PVC die boven- en onderaan met 
zacht-PVC van verschillende kleuren zijn 
verbonden. De profielen met messing of 
chroom inlage zijn bedekt met een bescher-
mingslaag uit transparant PVC. 

Materiaaleigenschappen  
en toepassingsgebieden:
Het materiaal is bestand tegen nagenoeg 
alle chemicaliën die gewoonlijk in combinatie 
met een tegelbekleding optreden. 

Schlüter-DILEX-EZ 6 en -EZ 9 worden in 
tegelbekle dingen als ontspannings- en 
deco ratieve voeg ingezet. De verbindingen 
uit zacht-PVC, die de eventuele drukspan-
ningen opvangen, overdekken de zijdelen 
uit hard-PVC, en hebben boven- en onder-
aan een verschillende kleur. Dit betekent 
dat een profiel twee verschillende zichtbare 
vlakken heeft.
De toepasbaarheid van het voorziene pro-
fieltype moet in specifieke gevallen worden 
getoetst aan de te verwachten chemische, 
mechanische of andere belastingen.

Schlüter®-DILEX-EZ 6/9
Ontspanningsprofielen

voor ontspannings- en siervoegen 4.1
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4.1 Schlüter®-DILEX-EZ 6/9

Verwerking

1. Schlüter-DILEX-EZ 6 of -EZ 9 moet wor-
den gekozen afhankelijk van de dikte van 
de tegel. Vul bij een tegeldikte van meer 
dan 9 mm de ruimte onder het -EZ  9 
profiel op met tegellijm. 

2. De tegels moeten worden geplaatst tot 
waar DILEX-EZ moet komen. Daar brengt 
u tegellijm schuin op de tegelrand aan. 
Vervolgens drukt u het DILEX-EZ-profiel 
zo aan tot het gelijk ligt met het tegelop-
pervlak en de zijdelingse inkerving met 
groeven volledig in de tegellijm is ingebed.  

3. Voor de volgende tegelrij brengt u eerst 
 tegellijm schuin op de rand van het 
gemonteerde DILEX-EX-profiel aan. Ver-
volgens plaatst u de tegels gelijk met het 
profiel. 

4. DILEX-EZ  kan naar wens zonder voeg of 
met een dunne voeg tegen de aangren-
zende tegels worden geplaatst.

Productoverzicht:

Schlüter®-DILEX-EZ 6/9
Kleuren: M/G = messing inlage / grijs, C/CG = chroom inlage  / citrusgeel 

  Leverbare lengte: 2,50 m

Kleuren M/G C/CG 
H =  6  mm • •  
H =  9  mm • •  

Opmerking

Schlüter-DILEX-EZ is bestand tegen schim-
mels en bacteriën en vergt geen speciale 
reiniging en/of onderhoud. Het reinigen ge-
beurt tegelijk met de tegelbekleding met in 
de handel verkrijgbare schoonmaakmid-
delen.
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Tekstmodule:

_____str. m Schlüter-DILEX-EZ als decoratief 
elastisch voegprofiel met zijdelen van hard-PVC 
en een decoratief elastisch middenstuk van 
zacht-PVC als
■ ontspanningsvoeg 
■ siervoeg
leveren en tijdens het plaatsen van de tegels 
vakkundig gelijk met het oppervlak in de tegel-
bekleding inwerken met inachtneming van de 
voorschriften van de fabrikant.
■ Hoogte 6 mm
■ Hoogte 9 mm
Kleur: _________________________________
Art.-nr.: _______________________________
Materiaal: _________________________ e/m
Loon: _____________________________ e/m
Totaalprijs:  ________________________ e/m
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