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V mokrih prostorih so keramične ploščice že dolgo ideal. 
Čedalje pogosteje jih radi uporabljamo zaradi svojih praktič-
nih prednosti tudi v drugih stanovanjskih delih. Keramične 
ploščice so glede higiene neoporečne, se ne umažejo, poleg 
tega jih je mogoče zlahka očistiti. Skratka: odlična obloga, ki 
naredi dober vtis – v notranjosti kot tudi zunaj.

K odličnim uporabnostnim lastnostim lahko dodamo tudi 
estetske vidike. Tako obstaja za vsak slog in okus primerna 
optika ploščic. Ob tem ni pomembno, ali boste sami polagali 
ploščice ali to nalogo raje prepustili profesionalcu: paziti 
morate na območja robov in prehodna mesta. Kajti keramična 
talna obloga vam bo dolgoročno prinesla veselje le, če je 
bila strokovno položena do skrajnih robov.

Naj si bo to neopazna zaščita robov ali oblikovalski akcent, 
kotni profil, kvadratni profil, stopniški profil, profil za pokrivanje  
fug, profil četrtine kota ali profil za dilatacijske fuge: PROBAU® 
nudi za vsak položaj polaganja primerni profil za ploščice. 

Spoštovane
stranke!

Pregled
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Sistem barvnega vodenja za 
ploščice

Kotni profili

Profili četrtinskega kroga

Kvadratni profili

Stopniščni profili

Profili za pokrivanje fug

Profili za dilatacijske fuge

Za vašo orientacijo
Da boste v gradbeni trgovini hitro našli ustrezne izdelke 
za svoj projekt, smo za našo ponudbo profilov za ploščice 
razvili pregleden sistem barvnega vodenja.

›  Najboljša primernost v praksi po zaslugi tesnega sodelo-
vanja s profesionalnimi pečarji

›  Domišljena tehnika profilov skrbi za visoko stabilnost  
in torzijsko togost

›  Prepričljiva tehnološka prednost enkratnega  
univerzalnega razporeda lukenj po vsem svetu  
v primerjavi z običajnimi oblikami lukenj profilov

›  Največje možne luknje za boljšo prodornost lepila ali 
malte – za optimalno stično površino med ploščico in 
podlago

›  Majhne okrogle in podolgovate luknje za žebljanje ali 
privijanje (npr. za predhodno pritrditev na steno)

›  Globoke zareze v zaključnem kraku skrbijo za odličen 
prijem fugirnega materiala preko celotne višine kraka.

›  Drobne zareze na pritrdilnem kraku odločilno izboljšajo 
oprijemljivost lepila ali malte.

›  Najsodobnejši proizvodni postopki zagotavljajo odlično 
profesionalno kakovost za ugodno ceno.

›  Preprosto polaganje prihrani čas in stroške.

Dobri razlogi za profile za 
ploščice ProBau®
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1.  Pazite pri izboru primernih profilov na to, da je višina 
profilov nekoliko višja od debeline ploščice. (Z ustrezno 
debelino nanosa lepila za ploščice je mogoče višino  
ploščic in profila natančno uskladiti.) 

2.  Nanesite lepilo za ploščice do želenega roba. 

3.  Močno pritisnite profil za ploščice v lepilo in ga poravnajte. 
(Upoštevajte podatke od proizvajalca lepila za ploščice!) 

4.  Zdaj lahko začnete polagati ploščice. Pri tem upoštevajte 
pri načrtovanju ustrezno razdaljo fug k profilu. (Pozor: 
Takoj odstranite vse ostanke lepila od površine profila, da 
preprečite škodo.)

5.  Če je nastala po ohlajanju lepila za ploščice trdna povezava 
med ploščicami, profilom in podlago, lahko začnete s 
fugiranjem.

Tukaj najdete ustrezno višino profila

Debelina ploščice višina profila

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

Kotni profili z univerzalnim razporedom lukenj
Z uporabo kotnega profila učinkovito zaščitite robove 
ploščic pred poškodbami. Ne-glazirane robove ploščice, 
kot so npr. poceni ploščice ali rezani robovi, je treba zaščititi 
proti mehanskim obremenitvam. Seveda postanejo robovi z 
uporabo profilov za ploščice optično bolj dragoceni.
Poleg tega poenostavljajo profili za ploščice polaganje 
ploščic. Omogočajo linearno poravnavo oziroma zaključek 
keramičnega tlaka in povezavo do drugih talnih oblog,  
ometov ali tapet, individualno oblikovanih predpražnikov 
itd.

Kotni profili, upogljivi
Upogljivi kotni profili so opremljeni s posebno štanco, tako 
da jih je mogoče upogibati tudi brez upogibalnega stroja. 
Podolgovata oblika lukenj služi ne le za optimalno penetracijo 
lepila, temveč tudi za zabijanje žebljev ali privijanje.

enostavno polaganje

Zaključni profili in pribor
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Zunanje in notranje kotne ploščice s četrt kroga
Z zunanjimi in notranjimi kotnimi ploščicami s profili  
četrtinskega kroga iz aluminija, plastike ali plemenitega 
jekla ter uporabo dveh ali treh pravokotnih profilih  
četrtinskega kroga, ki se med seboj stikajo, je mogoče 
doseči čisti, optično privlačen in enakomeren zunanji ali 
notranji kot.

Profil četrt kroga z univerzalnim razporedom lukenj
Profil četrt kroga za ploščice je primeren za talne obloge kot 
zunanji kot stene in učinkovito ščiti robove ploščic. Ker je 
profil simetričen, vedno zagotavlja enak svetlobni učinek. 
Zaradi svoje zaprte oblike je profil posebno stabilen in se ga 
preprosto zafugira. 
Če želite obdelati profil četrt kroga na zunanjem kotu stene, 
dokončajte najprej eno steno in nanesite nato lepilo na 
vogal druge stene. Nato močno pritisnite profil za ploščice v 
posteljico lepila in ga poravnajte. Zdaj lahko nanesite lepilo 
po celi površini, nato vtisnite druge ploščice in jih poravnajte.
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Kvadratni kot iz ploščic
Z barvno ustreznimi kvadratnimi koti je mogoče doseči čist, 
optično privlačen in enakomeren zunanji ali notranji kot, če 
uporabite dva ali tri pravokotne kvadratne, profile, ki se med 
seboj stikajo.

Kvadratni profili z univerzalnim razporedom lukenj
Kvadratni profili so primerni za keramične tlake kot dekorativni 
zunanji kot stene, ki učinkovito ščiti robove ploščic. Tudi v 
primeru polaganja obrobe je prav prijeten za pogled. Zaradi 
svoje zaprte oblike profila je možno celo talno polaganje. 
Če želite obdelati kvadratni profil na zunanjem kotu stene, 
dokončajte najprej eno steno in nanesite nato lepilo na 
vogal druge stene. Nato močno pritisnite profil za ploščice v 
posteljico lepila in ga poravnajte. Zdaj lahko nanesite lepilo 
po celi površini, nato vtisnite druge ploščice in jih poravnajte.
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Stopniščni robni profil »preprost« in »florentinski«
Obloge stopnic in njihovi robovi so izpostavljeni večji fizični 
obremenitvi kot drugi del tal. Tukaj je še posebej pomembno, 
da se jih učinkovito zaščiti. Poleg tega je pomembno, da ne 
drsijo. 
»Preprost« in »florentinski« stopniščni robni profili imajo 
obliko, ki preprečujejo zdrs. S tem dobite varen in dekorati-
ven stopniščni rob. Zaradi svojih zaprtih oblik so stopniški 
profili posebno stabilni in dopuščajo preprosto zafugiranje.
Položite najprej oblogo na zgornjo postavno stopnico, tako 
da so zgornji robovi poravnani. Nato je treba samo še  
stopniški robni profil preprosto pritisniti v posteljico malte 
ali lepilo za ploščice. Če je preproga preveč obremenjena, 
lahko dodatno privijete profil v predvidene luknje.

Stopniščni robni profil »iz pravega lesa«, tip 1 in tip 2
Stopniščni robni profil s surovo nastopno ploskev iz hrasta 
zagotavlja dekorativno zaščito robov stopnic. Tu obstaja 
možnost lakiranja lesa.

Stopniščni robni profili 
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Sistemski nosilni profil z univerzalnim razporedom 
lukenj
Nosilne profile boste potrebovali za pritrjevanje kombiniranih 
ali standardnih stopniščnih profilov. Obloge stopnic so 
izpostavljene večji fizični obremenitvi kot preostali del tal. 
Naši tehniki so zelo skrbno razvili sistem profilov, ki izpolnjuje 
te stroge zahteve. Ponudba sestoji iz sistemskih nosilnih 
profilov za različne višine obloge, kombiniranih stopniških 
profilov ter standardnih stopniških profilov, ki jih lahko  
kombinirate po lastnem okusu in volji. Ko je polaganje  
končano, se sistemski nosilen profil ne vidi več. 

Barvno kodiranje sistemskih nosilnih profilov dopušča hitro 
in preprosto razlikovanje višin oblog.

Kombinirani stopniščni profil in standardni stopniščni 
profil
1.  Kombinirajte kombinirani stopniščni profil z želenim  

varnostnim vložkom. Montirajte kombinirani stopniščni  
profil z ustreznimi vijaki na sistemski nosilni profil, ki je 
obložen s ploščicami. Po vstavljanju varnostnega vložka 
vijaki ne bodo vidni. (Prosimo, upoštevajte, da sestoji 
varnostni vložek iz mehke plastike. Zato vložek pred  
prirezovanjem ne smete raztezati v dolžino. S tem  
preprečite, da postane vložek po krčenju na normalno 
dolžino prekratek.)

2.  Standardni stopniški profili imajo profilirano nastopno 
površino, ki ima grobe varnostne brazde in je s strani 
tovarne opremljena s posebnim lepilnim trakom. Večkrat 
preizkušeni lepilni trak vzdrži tudi izjemne obremenitve, 
nudi odpornost proti škodljivim vplivom spreminjajoče se 
temperature od -20 °C do +60 °C, zagotavlja nadzorovano 
elastičnost in največjo stabilnost povezave ter maksimalno 
varnost in udobje pri hoji. Prepričajte se, da je pri montaži 
sistemskega nosilnega profila površina čista in brez masti. 
Odstranite zaščitno folijo z lepilnega traka in nalepite 
standardni stopniški profil točno in prilagojeno na sistem-
ski nosilni profil. Kasneje tega ni več mogoče prilagoditi! 
Če želite kasneje zamenjati standardni stopniški profil, 
začnite z odstranjevanjem na enem koncu profila ali od 
nastavne stopnice. Pri tem pritisnite nosilni profil navzdol, 
tako da ga ni mogoče sneti iz lepilne posteljice.

Debelina ploščice Barva profila

6,0–8,0 mm bela

9,0-11,0 mm siva

Stopniščni sistemski profili
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Montaža sistemskih nosilnih profilov

a

B

c

Montaža sistemskih nosilnih profilov 
z univerzalnim razporedom lukenj

Sistemski nosilni profili sestojijo iz plastike, so zelo obremen-
-ljivi in se v primerjavi z drugimi materiali odlikujejo po 
najvišji stabilnosti oblike. Priporočamo naslednje korake pri 
montaži:

a  Položite oblogo na zgornjo postavno stopnico, tako da so 
zgornji robovi poravnani. Izberite sistemski nosilni profil 
ustrezno z debelino ploščic (glej stran 15).

B  Nanesite lepilo za ploščice na nastopno ploskev in  
napolnite spodnje profilne sponke sistemskega nosilnega 
profila z lepilom. Pritisnite nosilni profil močno v lepilno 
posteljico. Nos profila služi kot pripomoček pri določanju 
položaja na zgornjem robu nastavne stopnice, ki potem, 
ko je polaganje zaključeno, ni več viden.

c  Pri polaganju stopnice pazite nato, da bo površina 
ploščice na isti višini kot je izbrani dekoracijski profil. V 
ta namen položite dekoracijski profil ohlapno na nosilni 
profil. Odstranite odvečno lepilo. Ko se lepilo strdi, lahko 
zafugirate ploščice.

 
Sistemski nosilni profili – premišljeni do podrobnosti

1 Profilni rob za preprosto fugiranje

2 Površina, ki jo je mogoče preprosto očistiti

3 Sprednji rob, ki preprečuje drsenje

4 Univerzalni razpored lukenj – idealen za lepljenje, 
 omet z malto, zabijanje ali vijačenje

5 Mnogoterne sponke za trdno povezavo 
 z lepilom ali malto

6 Nos profila za optimalno določanje 
 položaja na stopnici

1

2

3

6

4

5
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nju je treba biti posebno pozoren na to, da višina profilov 
ne presega keramičnega tlaka. S to lastnostjo ima profil 
za dilatacijske fuge še dodatno korist oziroma nadaljnjo 
možnost uporabe: Po previdnem odstranjevanju lepilnega 
traka je mogoče prepogniti profil okoli mehke plastike in ga 
uporabiti v kotu.

Profili za dilatacijske fuge za debelo posteljico
Profil za raztezne fuge je primeren za polaganje v malto. Pri 
sanaciji je mogoče uporabiti profil v naknadno povlečeno 
dilatacijsko fugo. V votlinah, ki so pri tem nastali, se nato 
zapolni s fugirnim materialom.

Blazine/preproge in pribor
S profili za pokrivanje fug na robovih je mogoče hitro in 
preprosto prekriti odlomljene robne fuge. Vendar je mogoče 
profile za pokrivanje fug uporabiti tudi kot dekorativno letev 
pri drugih fugah na obrobju. Profil je treba preprosto vtisniti 
v fugo, ki je sveže zapolnjena s silikonom.
S priborom za robne fuge iz plastike je mogoče doseči 
optično privlačni notranji kot, zunanji kot ali zaključek, brez 
potrebe poševnega prireza.

* To so običajne orientacijske vrednosti

Profili za pokrivanje fug
Četudi so videti nekatere obloge ploščic trdne, so podvržene 
sil raztezanja (dilataciji). Običajno jih človeško oko sploh ne 
zazna, vendar lahko povzročijo resne poškodbe, ki se nato 
prikažejo kot pretrgane fuge ali celo v obliki prelomljenih 
ploščic. Obloga ploščic izgubi svojo kakovost površine, voda 
lahko prodre nekontrolirano, nakar nastanejo posledične 
škode.
Profil za pokrivanje fug je prehodni profil v obliki črke T, ki se 
ga uporablja pri dveh talnih oblik, ki mejita druga na drugo. 
Potisniti ga je treba v dilatacijsko fugo, zapolnjeno s svežim 
silikonom.

Profili za dilatacijske fuge
Dilatacijske fuge v keramičnem tlaku se uporabljajo povsod 
tam, kjer je treba polagati ploščice na različne podlage, kot 
npr. v kotu sten. Ravno tako tudi tedaj, ko kaže podlaga 
že dilatacijske fuge, ali če so obloge ploščic izpostavljene 
velikim napetostim. To se zgodi pri uporabi talnega gretja 
(dolžina polja obloge največ 8 m*), v hodnikih (po trikratni 
meri širine*), na stenah (navpična dilatacijska fuga na vsakih 
3 m*) in pri oblogah terase (na vsakih 2,5 m*).
Naši profili za dilatacijske fuge sestojijo na območju fug iz 
mehke plastike, visoke kakovosti, ki sprejeme nastale nape-
tosti. Na spodnji strani profila dilatacijske fuge je lepilni trak, 
ki prepreči vdor malte med polaganjem. S tem je mogoče 
fiksirati profil v tla na hiter in preprost način. Pri polaga-

Profili za pokrivanje fug 
in profili za dilatacijske fuge
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Profili za priključek na steno z univerzalnim razporedom 
lukenj in tesnilne letve za mokra območja
Koti v mokrih območjih spadajo h kritičnim območjem. Vdor 
vode je treba preprečiti. Pogosto je to mogoče preprečiti z 
zafugiranjem s silikonom. Delo s silikonom ni preprosta stvar 
in zadostuje pogosto le za namen tesnjenja, vendar pa sama 
fuga ni lepo videti. Tesnilne letve za mokra območja in profili 
za pokrivanje fug za samo-lepljenje nudijo dodatno zaščito, 
optično prijeten celotni videz ter preprosto montažo.
Tesnilne letve za mokra območja sestoji iz trajne plastike z 
mehko prilegajočima tesnilnima ustnicama. Specialni lepilni 
trak se na preprost način nanese na tesnilno letev za mokra 
območja ali profil za pokrivanje fug, ki se sme nato nalepiti 
samo na čisto, nemastno podlago, brez vode.

Lepilni trak za tesnilne letve za mokra območja
Z lepilnim trakom je treba trajno nalepiti tesnilno letev za 
mokra območja v kote.

Za kompleksne situacije polaganja nudimo s sistemski profili 
clipstech® primerno rešitev. Inovativni sistemski profili sestoji 
iz različnih visokih nosilnih profilih iz plastike in dekorativnih 
profilih iz aluminija. Primeren je za vse prehode, priključke ali 
zaključke keramičnih tlakov in drugih oblog. Zaradi duhovite 
zgibne vezi, ki jo je mogoče pritrditi, in rafinirane tehnike 
nihajnih kril je mogoče s sistemski profili clipstech® na ele-
ganten način premostiti celo nivojske razlike do 21 mm.

Sistemski profili clipstech® tesnilne letve za mokra  
območja in pribor
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Obloge ploščic so le pogojno nepremočljive. Zaradi fug  
zrahljanih in razpokanih ploščic lahko vdira vlaga v podlago  
in povzroči cvetenje in škode zaradi vlage na gradbeni 
substanci.
Toplotne obremenitve, kot sta zmrzal in vročina, lahko 
vodijo na balkonih k poškodbam, kot so razpoke v podlagi, 
in odstopanjem.
Razpokan und zrahljan keramični tlak lahko nastane zaradi 
lezenja in kopnenja podlage ali kritične podlage, kot je 
razpokan estrih ali les.
Obstoječe razpoke v podlagi lahko vodijo do težav pri 
polaganju. Ločitev keramičnega tlaka s podlage lahko to 
prepreči.

Mere
Mere, ki so podane v tem prospektu, so le približne vrednosti 
in lahko malenkostno odstopajo navzgor ali navzdol.

izvedbe produktov
Pridržujemo si spremembe, ki služijo tehničnemu napredku 
ali izboljšave produkta.

Jamstvo
Ker gre pri tem prospektu za povzetek, ne moremo prevzeti 
jamstva za posamezne prikazane izdelke kot tudi ne za 
reprodukcijo prikazanih primerov uporabe.

Barve
Prikazane barve lahko malenkostno odstopajo od izvirnih 
izdelkov.

Blazine in pribor Napotki –  
tehnične ponazoritve
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