
Toepassing en functie

Schlüter-BARA-FAP is een 160 mm hoog 
profiel met druiprand uit kleurgecoat alumi-
nium. Het dient als afdekking van de voorzijde 
van vrij uitkragende balkons.  
Het profiel kan afhankelijk van de voorzijde 
met de montagelijm Schlüter-KERDI-FIX 
worden vastgelijmd, of mechanisch worden 
bevestigd.

Schlüter-BARA-FAP kan worden gecombi-
neerd met alle profielen uit de Schlüter-BARA-
reeks en is in de overeenkomstige kleuren 
verkrijgbaar. Als verbindingsstuk raden we 
de naadafdekking Schlüter-BARA-STU aan.

Materiaal

Het profiel is in volgende materiaaluitvoering 
leverbaar:
AC = Alu. met kleurcoating

Materiaaleigenschappen en  
toepassingsgebieden
Het profiel bestaat uit kleurgecoat alumi-
nium. De coating van het aluminium profiel 
is kleurstabiel en UV- en weerbestendig.

Zichtbare oppervlakken moeten worden 
beschermd tegen schurende elementen. In 
specifieke toepassingen moet naargelang
de chemische of mechanische belasting de
toepasbaarheid van het profiel worden 
geëvalueerd.

Schlüter®-BARA-FAP
Randafsluiting

Afdekprofiel aan voorzijde van balkons 5.23
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5.23 Schlüter®-BARA-FAP

Verwerking

1. De horizontale voet van het product moet 
vlak op de betonplaat worden gelegd.

2. Het profiel kan afhankelijk van de voorzijde 
met de montagelijm Schlüter-KERDI-FIX 
worden gelijmd, of mechanisch worden 
bevestigd.
Opmerking:
Ondergronden waarop het profiel moet 
worden bevestigd, moeten worden 
gecontroleerd op voldoende stabiliteit. 
Hechtingsremmend bestanddelen aan 
het oppervlak moeten worden verwijderd 
voordat er wordt gelijmd met Schlüter-
KERDI-FIX. Als dit niet mogelijk is, moet 
mechanisch worden bevestigd met plug-
gen en schroeven. Als er moet worden 
geschroefd, moeten de schroeven boven-
aan het profiel worden aangebracht. Deze 
kunnen dan met een randprofiel van de 
Schlüter-BARA-reeks worden afgedekt. 
Om trillingen in de geschroefde toestand 
te vermijden, wordt aangeraden in het 
onderste gedeelte ook lijm te gebruiken. 

Opmerkingen

Het profiel vergt geen speciale reiniging en/
of onderhoud. De coating van het alumi-
nium profiel is kleurstabiel en UV-bestendig. 
Beschadigingen van het zichtbare opper-
vlak kan enkel worden hersteld door ze te 
overlakken.

Tekstmodule:

_______str. m Schlüter-BARA-FAP als afdek-
profiel aan de voorzijde van vrij uitkragende 
balkons, uit gecoat aluminium, leveren en vak-
kundig aanbrengen rekening houdend met de 
instructies van de fabrikant. 
Toebehoren zoals buitenhoeken en verbindings-
stukken 

  zijn in de eenheidsprijzen inbegrepen.
  worden afzonderlijk verrekend.

Profielhoogte:  _______________________ mm
Kleur:  _________________________________
Artikelnr.:  ______________________________
Materiaal: ___________________________€/m
Loon:  ______________________________€/m
Totale prijs:  _________________________€/m
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Schlüter®-BARA-FAP
Kleuren: BW = wit, GM = grijs-metalic, HB = lichtbeige, PG = pastelgrijs, RB = roodbruin, SB = zwartbruin. 

  Leverlengte: 2,50 m

Kleuren BW GM HB PG RB SB
Profiel • •  • • • •
Buitenhoek 90° • •  • • • •

Opmerking: Als verbindingsstuk raden we de naadafdekking Schlüter®-BARA-STU aan.

Productoverzicht

Buitenhoek: Schlüter®-BARA-FAP/E 90°
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250 mm


