
Toepassing en functie

Schlüter®-DECO-DE is een hoogwaardig 
afsluitprofiel uit roestvast staal voor uitwen-
dige hoeken van 135° in wandbetegeling. 
Naast de decoratieve functie van het profiel
worden de tegels aan de rand op een doel-
treffende manier beschermd tegen schade 
door mechanische belasting. Schlüter®- 
DECO-DE kan worden gecombineerd met 
de overeenkomstige Schlüter®- QUADEC-
profielen voor wandbuitenhoeken.

Materiaal

Schlüter®-DECO-DE is in volgende materi-
aaluitvoeringen leverbaar:
E =  roestvast staal V2A  
 (materiaalnr. 1.4301 = AISI 304)
EB = roestvast staal geborsteld

Materiaaleigenschappen en  
toepassingsgebieden:
De toepasbaarheid van het voorziene mate-
riaaltype moet in specifieke gevallen worden 
getoetst aan de te verwachten chemische, 
mechanische of andere belastingen. Hieronder 
kunnen slechts enkele algemene richtlijnen 
worden gegeven. 
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Schlüter®-DECO-DE
Wandhoeken en afsluitingen

voor decoratieve randbescherming 2.14
Productdatablad

Schlüter®-DECO-DE wordt vervaardigd uit 
stroken roestvast staal V2A (materiaaltype 
1.4301 = AISI 304). Roestvast staal is vooral 
geschikt voor toepassingen die bestand 
moeten zijn tegen zowel hoge mechanische 
belastingen, als chemische inwerkingen, door 
bijv. zure of alkalische invloeden, reinigingsmid-
delen, enz. Ook roestvast staal is niet bestand 
tegen elke soort chemische aantasting, zoals 
zout- en vloeizuren of bepaalde chloor- en 
bronwaterconcentraties. Dit geldt in bepaalde 
gevallen ook voor zoutwater-zwembaden. Te 
verwachten bijzondere belastingen moeten 
daarom vooraf worden gecontroleerd.
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Verwerking

1. Schlüter®-DECO-DE kiezen in functie van 
de dikte van de tegels.

2.  Daar waar de tegelbekleding wordt 
geplaatst, moet tegellijm met een getande 
lijmkam worden aangebracht. In het geval 
Schlüter®-DECO-DE aan een wandhoek 
moet worden verwerkt, wordt eerst één 
wand volledig betegeld, waarna in de 
hoekzone van de tweede wand tegellijm 
wordt aangebracht

3.  Schlüter®-DECO-DE met het trapezium-
vormig geperforeerde bevestigingsvlak in 
het lijmbed indrukken en juist uitlijnen.

4. Overstrijk het trapeziumvormig geperfo-
reerde bevestigingsvlak volledig met 
tegellijm en vul alle holle ruimten in het 
profiel op.

5.  De aangrenzende tegels moeten goed 
worden aangedrukt en zo worden uitge-
lijnd dat de bovenste rand van het profiel 
gelijkloopt met de tegel. De tegels moeten 
aan het profiel vol in de tegellijm worden 
gelegd.

6.  Bij roestvaststalen profielen wordt een 
voeg van ca. 1,5 mm vrijgelaten. De 
voegruimte tussen het profiel en de tegels 
moet volledig met voegmortel worden 
opgevuld.

7.  Gebruik voor gevoelige oppervlakken 
materiaal en gereedschap dat geen 
krassen of beschadigingen veroorzaakt. 
Vervuiling door mortel of tegellijm moet 
meteen worden verwijderd.
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Opmerkingen

Schlüter®-DECO-DE vergt geen speciale 
reiniging en/of onderhoud. Voor gevoelige 
oppervlakken mogen geen schurende reini-
gingsmiddelen worden gebruikt.
Oppervlakken uit roestvast staal die worden 
blootgesteld aan de buitenlucht of aan 
agressieve invloeden, moeten nu en dan 
met een zacht reinigingsmiddel worden 
schoongemaakt. Door regelmatig schoon-
maken, behoudt het roestvast staal niet 
alleen zijn oorspronkelijk uiterlijk, maar is 
er ook minder kans op corrosie. Voor alle 
reinigingsmiddelen geldt dat ze vrij moeten 
zijn van zout- en vloeizuren. Het contact 
met andere metalen, zoals bv. normaal 
staal, moet worden vermeden, omdat dit 
kan leiden tot roestvorming. Dit geldt ook 
voor gereedschap zoals spatel of staalwol 
om bijv. mortelresten mee te verwijderen. 
Indien nodig raden we reinigingspolish voor 
roestvast staal Schlüter®-CLEAN-CP aan.

Productoverzicht:

Schlüter®-DECO-DE
E = Roestvast staal / EB = Roestvast staal geborsteld

Leverbare lengte: 2,50 m

H = mm 8 10 11 12,5
E • • • •
EB • • • •

Tekstmodule:

_______str. m Schlüter®-DECO-DE als afsluit-
profiel uit roestvast staal voor wandbuitenhoe-
ken van 135° met trapeziumvormig geperfo-
reerd bevestigingsvlak, leveren en vakkundig 
inbouwen.

Bij de verwerking moeten de voorschriften van 
de fabrikant worden opgevolgd.

Materiaal 
  E = roestvast staal 1.4301 (V2A)
  EB = roestvast staal geborsteld

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




