
5.10 Schlüter®-BARA-RTM

U K O N â O V A C Í  P R O F I L

S  D R Á Î K O U  P R O  M O N T Á Î  Î L A B U

PouÏití a funkce

Schlüter®-BARA-RTM je ukonãovací profil 
pro volné hrany  balkonÛ a teras, kter˘ se 
osazuje pfii provádûní spádového potûru 
a mÛÏe se pouÏít zároveÀ jako stahovací 
laÈ. Prohlouben˘ pfiechod k okapniãce 
umoÏÀuje osadit profily Schlüter®-RONDEC 
nebo Schlüter®-JOLLY, chránící  hranu 
dlaÏby a dodávané v barvû balkonového 
ukonãovacího profilu.
Schlüter®-BARA-RTM se uloÏí licho bûÏ-
níkovitû perforovan˘m kotevním ramenem 
do tenké vrstvy ãerstvého potûru a vyrovná 
se do správného smûru a v˘‰ky. Poté se 
potûr dorovná do poÏadované v˘‰ky. 
Pro následné poloÏení Schlüter®-DITRA se 
potûr srovná 3 mm pod horní hranou profilu 
zároveÀ s jeho vodorovn˘m vymezovaãem. 
Schlüter®-DITRA mÛÏeme pfiilepit jako 
kontaktní izolaci a separaãní vrstvu ihned 
jakmile je potûr pochozí. 
Stejnû tak je moÏno provést kontaktní 
izolaci stûrkou stavební chemie nebo izolaci 
podle DIN 18 195, díl 5. V takovém pfiípadû 
se musí potûr zarovnat  zároveÀ s horní 
hranou profilu. Ve spodní ãásti ãela profilu 
Schlüter®-BARA-RTM je dráÏka, slouÏící 
pro pfiipevnûní Ïlabu Schlüter®-BARIN.
Podéln˘mi otvory v Ïlabovém systému 
Schlüter®-BARIN je umoÏnûno v˘‰kovû 
nastavitelné pfiipevnûní ve spádu.

Materiál

Schlüter®-BARA-RTM je vyroben z chro-
mátovaného, barevnû lakovaného hliníku.

Vlastnosti materiálu a oblasti pouÏití:
Lakování hliníkov˘ch profilÛ je stálobarevné, 
odolné vÛãi UV-záfiení a povûtrnostním 
vlivÛm. Pohledové plochy je nutno chránit 
pfied odfiením. Ve zvlá‰tních pfiípadech je 
tfieba pouÏitelnost Schlüter®-BARA-RTM 
uváÏit podle oãekávaného chemického 
nebo mechanického zátíÏení.
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MontáÏ

1.Schlüter®-BARA-RTM se osadí kotevním 
ramenem na volnou hranu betonové 
desky do tenké vrtstvy malty, vyrovná se 
do správného smûru, v˘‰ky a zafixuje.

2.Pro následné poloÏení kontaktní izolace 
Schlüter®-DITRA se potûr vyrovná 

   a zhutní v potfiebném spádu do v˘‰e 
vodorovného vymezovaãe, 3 mm pod 
horní hranu profilu. Schlüter®-DITRA 
lze pfiilepit, jakmile je potûr pochozí, 
pfii dodrÏení pokynÛ  technického listu 
6.1.  Schlüter®-DITRA se pfiilepí aÏ 

   k hranû profilu. Vodotûsné spojení 
   s profilem se vytvofií izolaãní páskou 

Schlüter®-KERDI, která se pfielepí min. 
5 cm pfies Schlüter®-DITRA a pfies 
cel˘ prohlouben˘ pfiechod k okapniãce 
Schlüter®-BARA-RTM. Pak lze pokládat 
dlaÏbu pfiímo do tenké vrstvy lepidla, 
tak aby dlaÏdice na hranû byly tûsnû 
spojeny s okapniãkou Schlüter®-BARA-
RTM. Pfii pouÏití  profilÛ pro ochranu 
hran Schlüter®-RONDEC nebo Schlüter®-
JOLLY se lepidlo na obklady a dlaÏbu 
nanese do prohloubení ukonãovacího 
profilu a ochrann˘ profil se do nûj uloÏí 
celou svou plochou. Izolaãní páska se 
pfielepí pfies kotevní rameno aÏ do koutu 
profilu.

3.Pfii pouÏití kontaktní izolace stûrkou 
stavební chemie se vyspádovan˘ 
potûr zarovná zároveÀ s horní hranou 
profilu Schlüter®-BARA-RTM. Izolace 
se celoplo‰nû pfiestûrkuje aÏ pfies 
prohlouben˘ pfiechod k okapniãce. Pfii 
zpracování systémÛ kontaktní izolace 
je nutno dodrÏovat pokyny pfiíslu‰ného 
v˘robce stavební chemie.  

4.Pfii provádûní celoplo‰né izolace podle 
DIN 18 195 se vyspádovan˘ potûr zarovná 
zároveÀ s horní hranou profilu Schlüter®-
BARA-RTM. Po vyzrátí spádového potûru 
se izolace poloÏí pfies prohlouben˘ 
pfiechod k okapniãce Schlüter®-BARA-
RTM, ke které musí b˘t vodotûsnû 
napojena.

5.Na celoplo‰n˘ch izolacích, proveden˘ch 
v souladu podle DIN 18 195, díl 5, 
se pokraãuje dal‰í vrstvou skladby 
konstrukce napfi. zabudováním drenáÏ-
ního pásu s dal‰í vrstvou rozná‰ející 
zatíÏení nebo ‰tûrkov˘m násypem, ãi 
poloÏením dlaÏby z velkoformátov˘ch 
desek na podloÏkách.

6.Po zhotovení dlaÏby lze k profilu 
Schlüter®-BARA pfiipevnit Ïlabov˘ systém 
‰rouby, které jsou souãástí dodávky. Díky 
podéln˘m otvorÛm lze v pfiípadû potfieby 
vytvofiit spád Ïlabu.

7.Poznámka:  Pro vnitfiní kouty a vnûj‰í rohy 
jsou k dispozici hotové díly. Konce profilu 
Schlüter®-BARA-RTM se spojí na sraz 
cca 5mm a spáry pfiekryjí spojkami. Pfii 
pouÏití  profilÛ chránících hrany dlaÏdic se 
musí spojka v místû vyznaãeného lomu 
zkrátit a pfiilepit silikonem na ukonãovací 
profil. (viz obr. 1)

   Je nutno dodrÏovat platné pokyny 
   a pravidla pro montáÏ pfiíslu‰né podlahové 

konstrukce. V‰echny pouÏité materiály 
musí b˘t odolné vÛãi povûtrnostním 
vlivÛm, vodû a vhodné pro venkovní 
prostfiedí.

Poznámka

Schlüter®-BARA-RTM nevyÏaduje Ïádné 
zvlá‰tní o‰etfiování nebo údrÏbu. Lakovan˘ 
povrch hliníkového profilu je odoln˘ vÛãi 
UV-záfiení a stálobarevn˘. Po‰kozená 
místa na pohledové plo‰e lze odstranit 
pfielakováním.

A1

A

A  = Spojka

A1 = Vyznaãené místo 

         lomu

obr. 1
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Schlüter®-DITRA

Schlüter®-
KERDI-BAND

Schlüter®-
BARA-RTM

Schlüter®-
BARIN
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Schlüter®-BARA-RTM
Barvy: HB- svûtle béÏová, RB - srnãí hnûdá, SB - ãernohnûdá, PG - pastelovû ‰edá, BW - snûhobílá

  Dodávaná délka: 2,50 m

Barvy  HB RB SB PG BW
Profil  • • • • •
Roh 90°  • • • • •
Roh 135°  • • • • •
Kout 90°  • • • • •
Spojk  • • • • •

Pfiehled v˘robkÛ:

Schlüter®-
TROBA-STELZ

Schlüter®-
BARA-RTM

Schlüter®-
BARIN

Schlüter®-
BARA-RWL

Schlüter®-
TROBA-PLUS

Schlüter®-
BARA-RTM

Schlüter®-
BARIN

Schlüter®-
BARA-RK

Schlüter®-
DITRA

Schlüter®-
BARA-RTM

Schlüter®-
BARIN

Schlüter®-
TROBA-PLUS

‰tûrkové loÏe

Schlüter®-
BARA-RWL



5.10 Schlüter®-BARA-RTM

A
rt

.-
N

r. 
5
5
1
 2

4
4
 –

 V
yd

án
í 0

3
/0

4
 -

 N
o

v˘
m

 v
yd

án
ím

 s
e 

st
áv

á 
to

to
 n

ep
la

tn
é.

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn · Tel. 00 49 / 23 71 / 971-0 · Fax 00 49 / 23 71 / 971-111 · Internet www.schlueter-systems.com

Text pro v˘bûrová fiízení:

Dodat_____bm Schlüter®-BARA-RTM jako 

balkonov˘ ukonãovací profil z barevnû 

lakovaného hliníku  s prohlouben˘m pfiechodem 

k okapniãce pro uloÏení  profilÛ na ochranu 

hran dlaÏby a s úpravou pro pfiipevnûní Ïlabu 

ve spádu. Profil podle návodu v˘robce odbornû 

osadit lichobûÏníkovitû perforovan˘m kotevním 

ramenem na hranu hrubé konstrukce do 

spádového potûru.

Pfiíslu‰enství vnitfiních koutÛ / vnûj‰ích rohÛ 

a spojek

■  bude zapoãteno do jednotkov˘ch cen.

■  bude uhrazeno zvlá‰È jako pfiíplatek.

V˘‰ka profilu: _______________________ mm

Barva: ________________________________  

V˘robek ã.: ____________________________

Materiál: __________________________Kã/m

Mzda: ____________________________Kã/m

Celková cena:______________________Kã/m


