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Toepassing en functie

Schlüter®-DILEX-HKW is een holplintvor-
mig hoekprofiel dat een doeltreffende reiniging 
van inwendige hoeken van keramische wand- 
 bekledingen mogelijk maakt.
Schlüter®-DILEX-HKW leent zich voor toe-
passingen waarin speciale eisen worden 
gesteld aan de hygiëne en kan daardoor 
worden toegepast in grootkeukens, wasruim-
ten en de levensmiddelenindustrie.
Schlüter®-DILEX-HKW neemt kleine bewe-
gingen op die in de binnenhoeken optreden. 
Als toebehoren zijn eindkapjes, binnen- en 
buitenhoeken leverbaar.
Schlüter®-DILEX-HKW als holplintprofiel 
voor verticale inwendige hoeken kan met 
Schlüter®-DILEX-HK als vloer-/wandaan-
sluiting gecombineerd worden.

Materiaal

Schlüter®-DILEX-HKW is opgebouwd uit 
een mate riaal combinatie van trapezium-
vormig geper foreerde bevestigingsvlakken 
uit hard-PVC-regeneraat die met een in 
ver schillende kleuren leverbaar holplintprofiel 
uit hard-PVC zijn verbonden. 

Materiaaleigenschappen  
en toepassingsgebieden:
Schlüter®-DILEX-HKW wordt als holplintpro-
fiel in verticale inwendige hoeken of vloer-/
wand aan sluiting van tegelbekledingen bij 
contact-dekvloeren toegepast.
Het profiel is opgebouwd uit hard-PVC 
en kan eventuele kleine bewegingen in de 
hoeken opvangen. 

I N N O V A T I E S  M E T  P R O F I E L
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Het materiaal is bestand tegen schimmels 
en bacteriën en geschikt voor het contact 
met levensmiddelen. Het materiaal is tevens 
bestand tegen chemische belastingen die 
doorgaans bij tegelbekledingen optreden. 

De toepasbaarheid van het voorziene pro-
fieltype moet in specifieke gevallen worden 
getoetst aan de te verwachten chemische, 
mechanische of andere belastingen.

Verwerking

1. Kies een Schlüter®-DILEX-HKW welke is 
afgestemd op de dikte van de tegels.

2. Breng op de plaats waar de geperforeerde 
bevesti gingsvlakken komen tegellijm 
aan, druk het profiel stevig in de lijm en 
overstrijk de bevestigingsvlakken met 
tegellijm.

3. Laat tussen het profiel en de tegels een 
voeg van ongeveer 2 mm. 

4. Vul de voeg tussen het profiel en de te gels  
volledig op met voegspecie.

Productoverzicht:

Schlüter®-DILEX-HKW
Kleuren: G = grijs, BW = zuiver wit, HB = lichtbeige, PG = pastelgrijs  

  Leverbare lengte: 2,50 m

Kleuren G BW HB PG
U =  7 mm / O =  7 mm • • • •
U =  9 mm / O =  9 mm • • • •
U = 11 mm / O = 11 mm • • • •
Buitenhoeken • • • •
Binnenhoeken (2 overgangen) • • • •
Binnenhoeken (3 overgangen) • • • •
Eindkapjes •

Opmerking

Schlüter®-DILEX-HKW is bestand tegen 
schimmels en bacteriën en vergt geen spe-
ciale reiniging en/of onderhoud. Het reinigen 
gebeurt samen met de tegelbekleding met 
in de handel verkrijgbare schoonmaakmid-
delen.
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Tekstmodule:

_____str. m Schlüter®-DILEX-HKW als hol-
plintprofiel voor verticale inwendige hoeken en 
vloer-/wandaansluitingen met trapeziumvor-
mig geperforeerde bevestigingsvlakken van 
hard-PVC-regeneraat, die met een holplint van 
hard-PVC zijn verbonden, leveren en tijdens het 
plaatsen van de tegels vakkundig inbouwen. Bij 
de verwerking moeten de voorschriften van de 
fabrikant worden opgevolgd. Toebehoren zoals 
buitenhoeken, binnenhoeken en eindkapjes
■ moeten in de eenheidsprijzen worden verrekend.
■ worden afzonderlijk verrekend.
Profielhoogte U: _____________________ mm
Profielhoogte O: _____________________ mm
Kleur:  ________________________________
Art.-nr.:  _______________________________
Materiaal: __________________________€/m
Loon:  _____________________________€/m
Totale prijs: _________________________€/m
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