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Vizes helyiségekben a kerámia már régen a burkolatok non-
pluszultrája. Gyakorlati előnyeinek köszönhetően azonban 
mind gyakrabban kerül felhasználásra más lakóhelyiségekben 
is. A kerámiaburkolat higiénikus, veszélytelen, szennytaszító 
és könnyen tisztítható. Röviden: tökéletes burkolat, amely 
kitűnő képet nyújt kívül és belül egyaránt.

Kitűnő használati tulajdonságaihoz esztétikai szempontok  
társulnak. Így minden stílushoz és izléshez megvan a 
megfelelő járólap-optika. Mindegy, hogy a járólapot saját 
maga kívánja lerakni vagy átengedi inkább egy profinak ezt 
a feladatot: különösen ügyeljen a szélekre és az átmenetekre. 
Hiszen a kerámia padlóburkolat csak akkor jelent tartós 
örömet, ha lerakása a legtávolabbi szegélyig szakszerűen 
történt.

Probau® minden burkolási helyzethez megfelelő csempeprofilt 
kínál, legyen szó feltűnés nélküli élvédőről vagy alakformáló 
akcentusról, szög-, negyedkör-, négyzetes, lépcső-, fugatakaró 
vagy dilatációs profilról. 

tisztelt vásárlók,

Áttekintés
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Színvezető rendszer

Szögprofilok

negyedkörprofilok

négyzetes profilok

lépcsőprofilok

fugatakaró profilok

Dilatációs profilok

tájékozódásuk segítésére
Csempeprofiljaink választékához áttekinthető színrend-
szert fejlesztettünk ki, hogy Önök gyorsan megtalálják a 
megfelelő terméket projektjükhöz az építőanyag-áruházban.

›  Legjobb gyakorlati használhatóság a professzionális 
hidegburkolókkal való szoros együttműködésnek 
köszönhetően.

›  A kiérlelt profilgyártó technológia eredménye a nagy 
stabilitás és az elcsavarodás elleni merevség.

›  A világszerte egyedülálló, univerzális lyukelrendezés 
meggyőző technológiai előnyt mutat a hagyományos 
profillyukasztással összehasonlítva.

›  A ragasztó vagy a habarcs jobb áthatolása érdekében a 
lehető legnagyobb mértékű lyukasztás - a csempe és az 
aljzat közti optimális érintkezőfelület érdekében.

›  Kicsi, kerek és hosszúkás lyukasztások szögeléshez vagy 
csavarozáshoz (pl. előzetes rögzítéshez a falon).

›  Mély hornyok a zárószárban a fugázóanyag tökéletes 
"megfogásáról" (grip) gondoskodnak a szár egész  
magasságában.

›  A finom hornyok a rögzítőszáron döntően javítják a 
ragasztó, ill. a habarcs tapadását.

›  A legmodernebb gyártási eljárások kitűnő 
profilminőséget garantálnak, kedvező áron.

›  Az egyszerű lerakás időt és pénzt takart meg.

nyomós érvek a Probau® 
csempeprofilok mellett
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1.  Ügyeljen a megfelelő profil választásánál arra, hogy a 
profilmagasság valamivel nagyobb legyen, mint a járólap 
vastagsága. (A csemperagasztó megfelelő vastagságban 
történő felhordásával a járólap és a profil magassága 
pontosan egymáshoz igazítható.)

2.  Hordja fel a csemperagasztót a kívánt élig. 

3.  Nyomja a profilt szorosan bele a ragasztóba és igazítsa 
szintbe. (Vegye figyelembe a csemperagasztó gyártójának 
útmutatását!)

4.  Rakja le most a járólapokat. Tervezzen be megfelelő 
fugatávolságot a profilhoz. (Figyelem: a károsítás elkerülése 
érdekében azonnal távolítsa el az esetleges ragasztóma-
radékot a profil felületéről.)

5.  Amikor a csemperagasztó kikeményedése után szilárd 
kapcsolat jött létre a járólap, a profil és az aljzat között, 
hozzáláthat a fugázásnak.

Itt találja a megfelelő profilmagasságot:

Járólapvastagság Profilmagasság

2,5–3,5 mm 4,5 mm

4,0–5,0 mm 6,0 mm

6,0–7,0 mm 8,0 mm

8,0–9,0 mm 10,0 mm

10,0–11,5 mm 12,5 mm

12,0–14,0 mm 15,0 mm

Szögprofilok univerzális lyukelrendezéssel
A szögprofil hatásos védelmet nyújt a járólapok élének 
sérülése ellen. Mázatlan járólapok éleit, pl. kedvező árú 
járólapoknál, vagy vágott éleket védeni kell a mechanikai 
igénybevételek ellen. Természetesen az ilyen éleket a profil 
optikailag fel is értékeli.
Ezen túlmenően a profilok használata egyszerűsíti a  
lerakást. Lehetővé teszi a járólapos burkolat egyenes vonalba 
igazítását, ill. lezárását és a csatlakozást más padlóburko-
lathoz, vakolathoz vagy tapétához, egyedileg kialakított 
lábtörlőkhöz és sok máshoz.

Hajlítható szögprofil
A hajlítható szögprofilok speciális stancolást kapnak, amivel 
hajlítógép nélkül is egyszerűen hajlíthatók. A hosszúkás 
alakú lyukasztások nem csak a csemperagasztó optimális 
áthatolására, hanem szögelésre vagy csavarozásra is  
szolgálnak.

Könnyebb lerakás

záróprofilok és tartozékok
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negyedkörös, külső és belső sarokidomok
Az alumíniumból, műanyagból vagy nemesacélból készülő, 
negyedkörös külső és belső sarokidomokkal két, ill. három, 
derékszögben találkozó negyedkörprofilnál alakítható ki 
rendes, tetszetős kinézetű és egyöntetű, külső, ill. belső 
sarok. A profilokat nem kell gérbe vágni.

negyedkörprofilok univerzális lyukelrendezéssel
A negyedkör-csempeprofil alkalmas csempeburkolatoknál 
külső falsaroknak és hatékonyan védi a csempeéleket. A  
profil szimmetrikus és ezáltal mindenhonnan egyforma 
optikai hatása van. A zárt forma miatt a profil stabil és 
egyszerűbben fugázható. 
Ha egy külső falsarokra akarja a negyedkörprofilt rádolgozni,  
csempézze először készre az egyik falat és vigye fel a ragasztót  
a másik falra a sarok sávjában. Ezután nyomja bele a 
ragasztóágyba a profilt és igazítsa szintbe. Most felviheti a 
teljes felületen a ragasztót, rányomhatja és beigazíthatja a 
maradék csempéket.
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négyzetes sarokidom
A színben illeszkedő, négyzetes sarokidomokkal két, 
ill. három, derékszögben találkozó négyzetes profilnál 
alakítható ki rendes, tetszetős kinézetű külső, ill. belső sarok.

négyzetes profilok univerzális lyukelrendezéssel
A négyzetes profil alkalmas csempeburkolatoknál dekoratív 
külső falsaroknak és hatékonyan védi a csempeéleket. 
Valóban tekintetet vonzó kialakítás például díszszegélyként 
való fektetése is. A profil zárt alakja miatt lerakása a padlón 
is lehetséges. 
Ha egy külső falsarokra akarja a négyzetes profilt rádolgozni,  
csempézze először készre az egyik falat és vigye fel a ragasztót  
a másik falra a sarok sávjában. Ezután nyomja bele a 
ragasztóágyba a profilt és igazítsa szintbe. Most felviheti a 
teljes felületen a ragasztót, rányomhatja és beigazíthatja a 
maradék csempéket. 
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"einfach" (egyszerű) és "florentiner" (firenzei) 
lépcsőélprofilok
A lépcsőburkolatok és azok élei nagyobb fizikai igénybevé-
telnek vannak kitéve, mint az egyéb padlóterületek. Itt  
tényleg hatékonyan kell védni a lépcsőéleket. Fontos  
továbbá, hogy kialakításuk csúszásgátló legen. 
Az "Einfach" és "Florentiner" lépcsőélprofilokat csúszás-
gátló profilúvá alakítottuk. Velük biztonságos és dekoratív 
lépcsőéleket kap. A zárt forma miatt a lépcsőprofilok stabilak 
és egyszerűbben fugázhatók.
Rakja le először a legfelső homloklap burkolatát úgy, hogy 
a felső élek színeljenek. A lépcsőélprofilt ezután egyszerűen 
belenyomja a habarcságyba vagy a csemperagasztóba. 
Ha különösen nagy igénybevételnek van kitéve a lépcső, 
a profilt az erre a célra készített lyukakon keresztül rá is 
csavarozhatja.

"echtholz" (valódi fa) lépcsőélprofil, 1-es és 2-es típus
A tölgyfa járófelületű lépcsőélprofil dekoratív védelmet nyújt 
a lépcsőél számára. Lehetőség van arra, hogy a fa lakkozását 
saját maga végezze.

lépcsőélprofilok
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tartóprofil rendszertartozék univerzális lyukelrendezéssel
Tartóprofilokra a kombi vagy standard lépcsőprofilok rögzí-
téséhez van szüksége. A lépcsőburkolatok nagyobb fizikai 
igénybevételnek vannak kitéve, mint az egyéb padlóterü-
letek. Technikusaink nagy gondossággal kifejlesztettek egy 
profilrendszert, amely kielégíti ezeket a magas követelmé- 
nyeket. A választék tartóprofil rendszertartozékokat tartalmaz 
különböző burkolatmagasságokhoz, valamint a kombi és a 
standard lépcsőprofilokat, amelyeket Ön kedve szerint kom-
binálhat. Teljesen kész fektetés után a tartóprofil rendszer-
tartozék többé nem látható. 

A tartóprofil rendszertartozékok színkódolása lehetővé teszi 
a burkolatmagasságok gyors és egyszerű megkülönbözte-
tését.

 
Kombi és standard lépcsőprofil
1.  Kombinálja a kombi lépcsőprofilt a kívánt biztonsági 

betéttel. A kombi lépcsőprofilt csavarok rögzítik a be-
csempézett tartóprofil rendszertartozékhoz. A csavarok 
a biztosági betét beillesztése után nem láthatók. (Kérjük, 
vegye figyelembe, hogy a biztonsági betét hajlékony, lágy 
műanyagból van. Méretre vágás előtt ne húzza meg a 
betétet hosszában. Így elkerülheti, hogy a normál méretre 
való összehúzódás után a betét esetleg túl rövid lesz.)

2.  A standard lépcsőprofiloknak biztonsági célból vastagon  
barázdált fellépőfelülete van és gyárilag speciális ragasz-
tócsíkkal látták el. A sokszorosan bevált ragasztócsík 
extrém terheléseket is kibír, hőállósága -20-tól +60 
°C-ig terjed, szabályozott rugalmasságról és maximális 
kötési stabilitásról gondoskodik, valamint garantálja a 
legnagyobb biztonságot és járási komfortot. Ügyeljen a 
szerelésnél arra, hogy a tartóprofil rendszertarozéknak 
a felülete tiszta és zsírmentes legyen. Húzza le a védőfóliát  
a ragasztócsíkról és ragassza a standard lépcsőprofilt  
pontos illesztéssel a tartóprofil rendszertartozékra. 
Utólagos korrekció nem lehetséges! Ha később egyszer 
ki akarja cserélni a standard lépcsőprofilt, a leválasztását 
kezdje a profil egyik végén - vagy a homloklap felöl.  
Eközben nyomja lefelé a tartóprofilt úgy, hogy az ne  
tudjon elválni a ragasztóágytól.

Járólapvastagság Profilszín

6,0–8,0 mm fehér

9,0–11,0 mm szürke

lépcső-rendszerprofilok
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A tartóprofil rendszertartozékok szerelése

A

B

C

Az univerzális lyukelrendezésű tartóprofil  
rendszertartozékok szerelése

A tartóprofil rendszertartozékok műanyagból vannak, 
rendkívül terhelhetők és más anyagokkal szemben a legjobb 
alaktartósságukkal tűnnek ki. Mi a következő szerelési  
lépéseket javasoljuk:

A  Rakja le először a legfelső homloklap burkolatát úgy, 
hogy a felső élek színeljenek. Válassza ki a tartóprofil 
rendszertartozékot a járólap vastagságának megfelelően 
(l. 15. oldal).

B  Hordja fel a csemperagasztót a járófelületre és töltse meg 
ragasztóval a tartóprofil rendszertartozék alsó profilkam-
ráit. Nyomja bele erősen a tartóprofilt a ragasztóágyba. A 
profilorr a pozícionálás céljára szolgál a homloklap felső 
élén és a burkolás befejezése után már nem látható.

C  Ügyeljen a fellépőfelület burkolásánál arra, hogy a járólap 
nagyjából azonos szinten legyen, mint a választott dekor-
profil. Fektesse ehhez a dekorprofilt lazán a tartóprofilra. 
Távolítsa el a felesleges ragasztót. Ha a ragasztó kikemé-
nyedett, elvégezhető a járólapok fugázása.

 
tartóprofil rendszertartozékok - részletekbe menően 
átgondolva

1 Profilél az egyszerűbb fugázáshoz

2 Könnyen tisztítható felület

3 Csúszásgátló elülső él

4 Az univerzális lyukelrendezés - ideális ragasztáshoz, 
 habarcsoláshoz, szögeléshez, csavarozáshoz

5 Összetett kamrák a ragasztóval vagy
 habarccsal való szilárd kötéshez

6 Profilorr az optimális pozícionáláshoz a lépcsőfokon

1

2

3

6

4

5
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a dilatációs profilnak van még egy további haszna is, ill. egy 
további felhasználási lehetősége: a ragasztószalag óvatos 
felvágása után a profil a lágy műanyag körül felhajtható és 
sarokban is használható.

Dilatációs profilok vastagágyhoz
A dilatációs profil a habarccsal végzett lerakáshoz alkalmas. 
Szanálás során a profil az utólag húzott fugába rakható. Az 
ezáltal keletkezett üregek kitöltése ezután fugázóanyaggal 
történik.

takaróprofilok és tartozékok szegélyfugához
A szegélyfugákhoz készülő takaróprofillal könnyen és gyorsan 
eltakarhatók a repedezett szegélyfugák. Fugatakaró profilok 
azonban egyszerűen csak dekoratív lécként is használhatók 
egyéb fugáknál, a szegélyterületen. A profilt egyszerűen 
bele kell nyomni a szilikonnal frissen kitöltött fugába.
A műanyag szegélyfuga-tartozékokkal tetszetős belső vagy 
külső sarok, vagy lezárás alakítható ki anélkül, hogy gérbe 
vágást kellene végezni.

* Ezek elfogadott irányértékek.

fugatakaró profilok
A merevnek tűnő járólapburkolatok is ki vannak téve 
nyújtóerők hatásának. Ezek az emberi szem számára ugyan 
nem láthatók, de súlyos károkat okozhatnak, amik aztán 
repedezett fugákban, sőt összetört járólapokban mutatkoznak 
meg. A járólapburkolat elveszíti felületi minőségét, víz  
hatolhat akadálytalanul be és további károk keletkeznek.
A fugatakaró profil egy T alakú átmeneti profil, melynek  
használatára két, egymással határos padló esetén kerül sor. 
Ezt a szilikonnal frissen kitöltött tágulási fugába kell  
belenyomni.

Dilatációs profilok
Tágulási hézagokra a csempeburkolatban mindenütt szükség 
van, ahol különböző aljzatokra csempézünk, pl. falak sarkában. 
Ugyanígy, ha az aljzatban már vannak tágulási hézagok, 
vagy a járólapburkolat erős feszültségeknek van kitéve. Ez 
az eset fordul elő padlófűtésnél (burkolt terület hossza max. 
8 m*), folyosókon (a szélesség háromszorosa után*), falakon 
(függőleges tágulási hézag minden 3 m után*) és teraszbur-
kolatoknál (minden 2,5 m után*).
Dilatációs profiljaink a fugarészben jó minőségű, lágy 
műanyagból vannak, amelyek felveszik a fellépő feszültsé-
geket. A dilatációs profil alsó oldalán egy ragasztószalag 
van, amely megakadályozza a habarcs behatolását lerakás 
közben. A profil ezáltal gyorsan, és egyszerűen is rögzíthető 
a padlóhoz. Ügyeljen a lerakásnál arra, hogy a profil ne 
kerüljön magasabbra a járólapnál. Ezen tulajdonsága révén 

fugatakaró és dilatációs profilok
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falcsatlakozó-profilok univerzális lyukelrendezéssel  
és vízzáró lécekkel
Kritikus zónának számítanak a sarkok a vizes helyeken. A 
nedvesség behatolását meg kell akadályozni. Ez gyakran 
szilikonnal végzett fugázással történik. A szilikonnal végzett 
munka nem egyszerű és gyakran csak a szigetelés célját 
tölti be, a fuga nem tetszetős. Az öntapadó, vízzáró lécek és 
fugatakaró profilok további védelmet, tetszetős összképet 
nyújtanak és egyszerűen szerelhetők.
A vízzáró lécek ellenálló műanyagból vannak, simulékony, 
tömítő élszalaggal. A speciális ragasztószalagot egyszerűen 
fel kell vinni a vízzáró lécre vagy a fugatakaró profilra, amit 
aztán csak tiszta, zsír- és vízmentes aljzatra szabad ragasztani.

Ragasztószalag vízzáró lécekhez
A ragasztószalag maradandóan a sarkokba ragasztja a 
vízzáró lécet.

Összetett burkolási feladatokhoz a clipstech®-rendszer-
profilok kínálják a megfelelő megoldást. Az innovatív
profilrendszer különböző magasságú, műanyag tartópro-
filokból és dekoratív alumíniumprofilokból áll. Megfelel
valamennyi átmenethez, csatlakozáshoz, vagy csempe-
és más burkolat lezárásához. A jól kieszelt, rápattintható
csuklókötésnek és a rafinált billenőszárnyas technikának
köszönhetően a clipstech®-rendszerprofilokkal szintkü-
lönbségek is áthidalhatók 21 mm-ig.

clipstech®-rendszerprofilokvízzáró lécek és tartozékok

20 21



A járólapburkolatok csak feltételesen vízhatlanok. A fugá-
kon, laza vagy repedt csempéken keresztül nedvesség ha-
tolhat be az aljzatba, ahol kivirágzáshoz és az épület állagán 
nedvességkárhoz vezethet.
Termikus terhelések, fagy és hőség kárt okozhatnak a 
balkonon, például az aljzat megrepedezését és lepattogzást. 
Emiatt elkerülhetetlen a szigetelés.
Repedezett és laza járólapburkolat kúszással és az aljzat fo-
gyásával is keletkezhet, vagy olyan kritikus aljzat révén, mint 
a repedezett esztrich, vagy fa.
Az aljzat meglévő repedései problémát okozhatnak a lera-
kásnál. Ennek ellene hathat a járólapburkolat elválasztása az 
aljzattól.

Méretek
Az ebben a prospektusban feltüntetett méretek hozzáve-
tőleges értékek és kismértékben eltérhetnek lefelé vagy
felfelé.

termékkivitelek
A műszaki haladást vagy a termék jobbítását szolgáló  
változtatás jogát fenntartjuk.

Jótállás
Miután ennél a prospektusnál egy rövid összefoglalóról van 
szó, nem vállalhatunk jótállást sem az egyes esetekre, sem az 
ábrázolt modellek utángyártására.

Színek
A fényképezett színábrázolások kismértékben eltérhetnek az 
eredeti termékektől.

Szőnyegek és tartozékok tájékoztató - 
Műszaki ábrázolások
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