
Twój partner handlowy:

Do wykonania okładziny ceramicznej z uszczelnieniem konieczne są 
poniższe materiały: 

*	Schlüter®-KERDI 

*	Schlüter®-KERDI-KM kształtki uszczelniające

*	Schlüter®-KERDI-MV Manszeta do rur z niepokrytą włókniną 
otoczką wokół otworu

*	Schlüter®-KERDI-PAS zestaw - 
manszeta do rur z niepokrytą włókniną otoczką wokół otworu 
oraz tuleja z tworzywa sztucznego

*	Schlüter®-KERDI-KERECK-F  
narożniki wewnętrzne i zewnętrzne

*	Taśma uszczelniająca Schlüter®-KERDI-KEBA

*	Schlüter®-KERDI-DRAIN wpust podłogowy

*	Klej uszczelniający Schlüter®-KERDI-COLL-L

*	Płytki ceramiczne

*	Zaprawa do spoinowania

*	Zaprawa cienkowarstwowa (klej do płytek)

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn 
Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · www.schlueter-systems.pl
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Schlüter®-KERDI

Opis materiału

Wykaz materiałów do zakupu 

Schlüter-KERDI jest przykrywającą pęknięcia matą uszczelniającą  
z miękkiego polietylenu, obustronnie pokryta specjalną włókniną 
polepszającą przyczepność z klejem. KERDI jest wodoszczelna  
i szczelna na dyfuzję pary wodnej. Materiał jest fizjologicznie obojętny  
i jego resztki nie są  odpadami specjalnymi.

Formy dostawy 

Schlüter®-KERDI

szerokość: 100 cm / 150 cm / 200 cm

długość: 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 30 m w rolkach

Schlüter®-KERDI-KEBA taśma uszczelniająca

szerokość: 8,5 / 12,5 / 15,0 / 18,5 / 25,0 cm

długość: 5 m / 30 m w rolkach

Schlüter®-KERDI-KM kształtki uszczelniające

opakowanie: 5 sztuk

Schlüter®-KERDI-MV manszeta do rur

Zestaw: 1 szt

Schlüter®-KERDI-PAS manszeta i teleja z tworzywa sztucznego

Zestaw: 1 manszeta + 1 tuleja

Zestaw do podwójnych rur  
(np. do baterii prysznicowej) 1 manszeta + 2 tuleje

Schlüter®-KERDI-KERECK-F narożniki

prefabrykowane narożniki zewnetrzne opakowanie  2 sztuki / opakowanie 10 sztuk

prefabrykowane narożniki wewnętrzne opakowanie  2 sztuki / opakowanie 10 sztuk

Schlüter®-KERDI-COLL-L klej uszczelniający

dwuczęściowy pojemnik 1,85 kg / 4,25 kg

Dalsze rozwiązania systemowe

Czy chcecie Państwo dowiedzieć się więcej na temat dalszych 
produktów i rozwiązań systemowych firmy Schlüter-Systems? 
Następujące ulotki otrzymać możecie u naszych dystrybutorów. 
Dalsze informacji otrzymają Państwo na naszej stronie internetowej  
www.schlueter-systems.pl.

Schlüter®-DILEX
system profili dla trwałych spoin dylata-
cyjnych i wykończeniowych nie wyma-

gających konserwacji.

Schlüter®-DITRA 25
mata uszczelniająca i oddzielająca, służąca 
do układania płytek ceramicznych na kry-
tycznych podłożach (np.: drewnianych, gip-
sowych lub podłożach z pęknięciami). 

Schlüter®-RONDEC, -QUADEC,  
-JOLLY, -FINEC 

profile do wykończenia i ochrony krawędzi 
ściennych okładzin ceramicznych.

Systemy balkonowe firmy Schlüter®

kompletne rozwiązania dla nowobudowa-
nych i remontowanych balkonów i tarasów.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM 
Ceramiczna posadzka klimatyzowana.

Schlüter®-KERDI-LINE
odwodnienie liniowe

Schlüter®-KERDI 

Pewne uszczelnienie łazienki 
w kilku krokach



Schlüter®-KERDI Schlüter®-KERDI

Wszystko szczelne?

Wiele osób jest zdania, że okładziny 
ceramiczne są wodoszczelne. Jest to 
jednak tylko w części zgodne z prawdą: 
poprzez spoiny może dostać się wilgoć 
do podłoża. Następstwa: uszkodzenia 
substancji budowlanej wywołane wilgo-
cią. Chyba że, zostanie zastoso wana 
mata uszczelniająca Schlüter-KERDI. 
Nie bez powodu w poddawanych 
działaniu wilgoci obszarach umywalni 
i pryszniców przepisy wymagają wyko-
nania uszczelnienia. W przypadku, gdy 
okła d zina wykonana została z płytek 
cera micznych, zalecamy zastosowa-
nie tzw. uszczelnienia zespolonego. W 
tym przy  padku płytki ceramiczne wraz 

z odpo wied nim materiałem usz czel niającym stanowią uszczelnie-
nie. Tego rodzaju uszczelnieniem zes polonym jest KERDI. Jest ono 
szczególnie łatwe w zastosowaniu, pewne i trwałe. Tutaj wilgoć nie 
ma żadnej szansy.

Kilka kroków prowadzących  
do pewnego uszczelnienia:

Schlüter®-KERDI

Opis produktów

Schlüter®-KERDI-KM
manszeta uszczelniająca

Dla pewnego przyłączenia uszczelnienia 
przy przejściach rur o średnicy 25 mm.
 

 
Schlüter®-KERDI-MV/-PAS
Manszeta z niepokrytą włókniną otoczką 
wokół otworu.

Do pewnego przyłączenia z 
uszczelnieniem zespolonym przy 
przejściach rur o różnej średnicy lub przy 
późniejszym montażu przedłużenia do 
kranu.

Schlüter®-KERDI-KERECK-FI
Narożniki wewnętrzne
Schlüter®-KERDI-KERECK-FA
Narożniki zewnętrzne

Gotowe zgrzewane kształtki do łatwych 
uszczelnień narożników wewnętrznych i 
zewnętrznych.

 
Schlüter®-KERDI-KEBA
Schlüter®-KERDI-FLEX
Systemowe taśmy uszczelniające do 
uszczelnień, przyłączeń lub przejść - 
stosowane także przy dylatacjach.

Kilka kroków prowadzących  
do pewnego uszczelnienia:

Strefy w natryskach, za umywalkami i przy wan-
nach zaliczane są do najbardziej narażonych 
na działanie wody, które dzięki zastosowaniu 
uszczel nienia zespolonego Schlüter-KERDI 
można w racjonalny sposób chronić przed 
zawilgoceniem.

Celem odwodnienia powierzchni po-
sadz kowych proponuje firma Schlüter- 
Systems zastosowanie odpowiedniego 
systemu odwad niającego należącego do 
serii Schlüter-KERDI-DRAIN. 
Zapewnia to trwałe i pewne połączenie 
z matą uszczelniającą KERDI (prosimy o 
zamówienie odpowiednich informacji o 
produkcie).

Uszczelnienie w łazience 1. Powierzchnia, która ma zostać uszczel niona, musi być czysta, 
płaska i nośna. Schlüter-KERDI należy odpowiednio do potrzeb 
przyciąć przy użyciu nożyczek lub noża do wykładzin. Aby uła-
twić przycinanie KERDI zaopatrzony jest jednostronnie w siatkę z 
oznaczeniami do przycinania.

2.  Do przyklejenia maty należy użyć zaprawy cienkowarstwowej 
(kleju do płytek ceramicznych), która dostoso wana powinna 
być do rodzaju podłoża. Z reguły jest to zwykła, hydraulicznie 
wiążąca zaprawa klejowa do płytek ceramicznych. Klej nałożony 
zostaje przy użyciu kielni zębatej 4 x 4 mm na całą powierzchnię 
odpowiednio do wielkości maty.

3. Maty Schlüter-KERDI naklejone zostają z co najmniej 5 cm 
zakładką (jedno pasmo na drugie). Alternatywnie można ułożyć 
maty jedna przy drugiej i pośrodku połączenia nakleić taśmę 
uszczelniającą Schlüter-KERDI-KEBA szero kości 12,5 cm. Taśma 
ta nadaje się również do wykonania odpowiednich uszczelnień 
narożnych. Miejsca zakładu mat lub taśmy uszczelniające przy-
kleja się za pomocą Schlüter-KERDI-COLL-L.

4. Do wykonania narożników wewnętrznych i zewnętrznych użyć 
można kształtek uszczelniających Schlüter-KERDI-KERECK-F, 
a przy przejściach rur przez ściany kształtek uszczelniających 
Schlüter-KERDI-KM ewentualnie -KERDI-MV.

5. Natychmiast po ułożeniu maty KERDI jako warstwy uszczel-
niającej można przystąpić do układania płytek cera micznych 
przy użyciu kleju cienkowarst wowego bezpośrednio na KERDI. 
Przestoje w pracy są zbędne.

Schlüter®-KERDI-DRAIN


