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Din forhandler:

Til afslutning af flisebelægninger: 

*	*	Schlüter®-SCHIENE*   
* ved runde afslutninger bestilles Schlüter-Schiene  
med radiusudstansning 

*	*	Fliseklæber, fliser, fugemateriale

Til trinløs overgang:

*	*	Schlüter®-RENO-U 

*	*	Fliseklæber, fliser, fugemateriale

Til dekorativ fugeudformning:

*	*	Schlüter®-DECO

*	*	Fliseklæber, fliser, fugemateriale

Til efterfølgende montering:

*	*	Schlüter®-RENO-T

*	*	Schlüter®-KERDI-FIX eller tilsvarende monteringslim
 

Ved montering af profilerne henvises der til de enkelte produktdatablade!

Belægningsafslutninger på gulve Belægningsafslutninger på gulve
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Schlüter®-DECO

Dekorativ fugeudformning  
ved flisebelægning

Materiale- og indkøbskontrolliste

1.  Fliseklæberen påføres med en tandspartel, og den valgte Schlüter- 
DECO-profil med fastgørelsessiden med de trapezformede huller 
trykkes ind i klæberunderlaget og justeres. 

2.   Fastgørelsessiden med de trapezformede huller spartles ud med 
fliseklæber over hele fladen, og alle hulrum i profilen udfyldes.

3.   De tilstødende fliser trykkes ind og justeres, så profilens overkant 
er i niveau med flisen (må ikke rage op). Fliserne udlægges hel-
dækkende langs profilen. Fugerummet mellem fliser og profil udfyl-
des fuldstændigt med fugemørtel.

1 2 3

Andre systemløsninger

Du kan få mere at vide om andre af Schlüters produkter og system-
løsninger til udlægning af fliser ved at se i følgende brochurer, som fås 
hos vores forhandlere. Der er flere oplysninger på vores hjemmeside  
www.schlueter-systems.dk.

Schlüter®-DILEX
Vedligeholdelsesfrie dilatations- og 

kantfuger

Schlüter®-DITRA 25
Universalunderlaget, som giver  
flisebelægninger uden skader 

Schlüter®-TREP
Skridsikre trappeprofiler

Schlüter®-KERDI-BOARD
Underlag, konstruktionsplade og  

samlingstætning

Schlüter®-KERDI
Sikker tætning – let og hurtigt

Schlüter®-BEKOTEC-THERM 
Det keramiske klimagulv

DECO-A/-AE
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Belægningsafslutninger  
på gulve

Dekorativ kantbeskyttelse til 
gulvbelægninger



Belægningsafslutninger på gulve Belægningsafslutninger på gulve

Flisebelagte gulve med kantbeskyttelse ...

1.  Fliseklæberen påføres med en tandspartel, og den valgte Schlüter- 
SCHIENE-profil med fastgøringsside med trapezformede huller 
trykkes ind i klæberunderlaget og justeres. 

2.  Fastgørelsessiden med trapezformede huller spartles ud med flise-
klæber over hele fladen.

3.   De tilstødende fliser trykkes ind og justeres, så profilens overkant 
er i niveau med flisen (må ikke rage op). Fliserne udlægges hel-
dækkende i profilområdet. Fugerummet mellem fliser og profil ud-
fyldes fuldstændigt med fugemørtel.

1.  Fliseklæberen påføres med en tandspartel på den ønskede flade.

2.   Hulrummet på undersiden af den valgte overgangsprofil af typen 
Schlüter-RENO-U fyldes op med fliseklæber. Fastgørelsessiden 
med trapezformede huller spartles ud med fliseklæber over hele 
fladen.

3.   De tilstødende fliser trykkes ind og justeres, så profilens overkant 
er i niveau med flisen. Fliserne udlægges heldækkende i profilom-
rådet. Fugerummet mellem fliser og profil udfyldes fuldstændigt 
med fugemørtel.

...  med de originale profiler fra  
Schlüter Systems

 
Afslutningsprofiler som den originale 
Schlüter-SCHIENE afgrænser flisebe-
lægninger og beskytter yderkanterne på 
keramiske belægninger og naturstens-
belægninger mod beskadigelse ved me-
kanisk kraftpåvirkning. Schlüter-RENO- 
profiler sikrer en trinløs overgang til de 
tilstødende gulvbelægninger. Alle vores 
afslutningsprofiler til gulve bidrager såle-
des til gulvbelægningens smukke og varige helhedsindtryk.

Schlüter®-RENO-U

Trinløs overgang mellem gulvbelægninger  
med forskellig højde

Schlüter®-RENO-T

Efterfølgende montering af  
overgang i samme højde

1.  Fugerummet (≥ 9 mm dybde) renses og fyldes med Schlüter- 
KERDI-FIX eller tilsvarende monteringslim.

2.   Schlüter-RENO-T med vertikalt forbindelsesstykke trykkes ned i 
den fyldte fuge.

3.  Forbindelsesstykket ligger i siderne ind over belægningskanterne.

Schlüter®-SCHIENE

Sicherer Abschluss von Fliesenbelägen

3° 5°

patenteret fugemellemstykke

forstærket endestykke

Hulkel

Schlüter-SCHIENE: patenterede 
egenskaber for en sikkerheds skyld

En klar adskillelse af belægningerne

1 2 3 1 2 3 1 2 3

SCHIENE-M/-A/-AE

RENO-EU/-EBU/-MU

RENO-T-E/-T-EB


