Schlüter®-KERDI
Niezawodne uszczelnienie zespolone

Inteligentny kompletny system

Schlüter®-KERDI

Niezawodne uszczelnienie zespolone w rolce:
uszczelnianie łatwe jak tapetowanie!
Schlüter-KERDI jest pokrywającą zarysowania matą uszczelniającą z miękkiego
polietylenu, pokrytą obustronnie specjalną
włókniną w celu podwyższenia skuteczności wiązania z klejem do płytek. Schlüter-
KERDI przeznaczona jest do zastosowania
jako uszczelnienie zespolone z okładzinami i
posadzkami z płytek i płyt.

3 Schlüter

®
-KERDI nadaje się w szczególności do izolacji
w połączeniu z płytkami na ścianach i podłogach.

Matę uszczelniającą przykleja się do równego podłoża za pomocą odpowiedniego kleju
do płytek. Bezpośrednio na Schlüter-KERDI
układa się następnie płytki na kleju cienkowarstwowym. Można na niej nanosić także
inne układane w masach szpachlowych materiały posadzkowe lub tynki.
Schlüter-KERDI-DS ze względu na wysoki
stopień oporu dyfuzyjnego pary wodnej nadaje się do stosowania jako paroizolacja w
połączeniu z posadzką z płytek.

Schlüter-KERDI posiada dopuszczenie do zastosowania jako uszczelnienie zespolone do następujących klas obciążeń:
A Poddawane działaniu wody użytkowej i wody z czyszczenia powierzchni ścian i
posadzek w pomieszczeniach wilgotnych, jak np. korytarze w pływalniach i ogólnodostępnych prysznicach
BP
 owierzchnie ścian i posadzek niecek basenowych z wodą o właściwościach
wody pitnej wewnątrz i na zewnątrz budynków

Europejska Aprobata Techniczna
ETA -09/0146

C Powierzchnie ścian i posadzek w pomieszczeniach o ograniczonych oddziaływaniach chemicznych, np. w kuchniach przemysłowych

Dla Państwa przemyślany do końca:
kompletny asortyment Schlüter®-KERDI!
Dodatki systemowe:

P Schlüter -KERDI-KEBA
®

taśma uszczelniająca

P Schlüter -KERDI-FLEX
®

taśma uszczelniająca

P Schlüter -KERDI-KM
®

łatka uszczelniająca

P	Schlüter -KERDI-MV
®

P

manszeta do rur z niepokrytą
włókniną otoczką wokół otworu
Schlüter®-KERDI-KERECK
wykroje do narożników

P Schlüter -KERDI-FIX
®

klej montażowy

P Schlüter -KERDI-DRAIN
®

podłogowe wpusty ściekowe

P Schlüter -KERDI-COLL-L
®

klej uszczelniający
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Schlüter-KERDI opracowana została przez
profesjonalistów do zastosowania w praktyce. Dlatego też do każdego detalu oferujemy
praktyczne rozwiązanie. Przy narożnikach
wewnętrznych i zewnętrznych skorzystać
można z fabrycznie oferowanych kształtek,
do uszczelnienia przepustów instalacyjnych zastosować można odpowiednie łatki.
Połączenia na styk i w narożach wykonuje
się stosując taśmę KERDI-BAND o szerokościach 8,5 / 12,5 / 18,5 / 25 cm. Do
izolacji ponad szczelinami dylatacyjnymi
lub elastycznymi spoinami narożnymi służy
Schlüter-KERDI-FLEX o szerokościach 12,5
lub 25 cm.

Do pewnego przyklejenia taśm uszczelniających należy używać kleju uszczelniającego
Schlüter-KERDI-COLL-L.
Do łatwego i niezawodnego przyłączenia
uszczelnienia zespolonego do kanalizacji
służy nasz system podłogowych wpustów
ściekowych Schlüter-KERDI-DRAIN.
Schlüter-KERDI-FIX umożliwia wykonywanie
przyłączeń Schlüter-KERDI do innych elementów budynku, takich jak drzwi lub okna,
obróbki blacharskie lub profile brzegowe
Schlüter-BARA.

Schlüter®-KERDI

Krok po kroku do niezawodnego uszczelnienia zespolonego!
1 Przeznaczona do uszczelnienia powierzchnia musi być czysta, równa i posiadać odpowiednią nośność. Najpierw, za
pomocą nożyczek lub noża do wykładzin,
należy przyciąć Schlüter-KERDI do odpowiednich wymiarów.

2 Do klejenia maty stosuje się zaprawę
cienkowarstwową (klej do płytek), przystosowaną do danego podłoża. Z reguły jest
to dostępna w handlu wiążąca hydraulicznie
cienkowarstwowa zaprawa klejowa. Nanosi
się ją powierzchniowo na podłoże w odpowiedniej szerokości za pomocą ząbkowanej
kielni 4 x 4 mm.

3 Pasma Schlüter-KERDI skleja się ze
sobą z co najmniej 5-centymetrowym zakładem. Alternatywnie można je przykładać
do siebie na styk i nakleić na nie w środku
taśmę Schlüter-KERDI-KEBA o szerokości
12,5 cm.
Do przyklejenia połączeń na styk i nałożonych na siebie pasm należy używać
kleju uszczelniającego Schlüter-KERDICOLL-L. Schlüter-KERDI-KEBA nadaje się
także do wykonywania specjalnych przyłączeń w narożach.

4 Do narożników wewnętrznych i zewnętrznych dostępne są prefabrykowane kształtki Schlüter-KERDI, natomiast
do przejścia rur odpowiednie manszety
Schlüter-KERDI-KM, ewentualnie Schlüter-KERDI-MV.

5 Po przyklejeniu Schlüter-KERDI jako
uszczelnienia zespolonego można przystąpić do układania posadzki z płytek bezpośrednio na Schlüter-KERDI, używając w tym
celu hydraulicznie wiążącej cienkowarstwowej zaprawy klejowej. Nie jest przy tym konieczne odczekanie uprzedniego związania
Schlüter-KERDI.

6 Do odwodnienia powierzchni posadzek
wykonanych z produktów Schlüter-Systems
oferujemy specjalny asortyment wpustów
ściekowych Schlüter-KERDI-DRAIN, umożliwiający pewne przyłączenie uszczelnienia
zespolonego KERDI (odpowiednie materiały
informacyjne możecie Państwo u nas uzyskać).
Szczegółowe opisy produktów i wskazówki wykonawcze znajdziecie Państwo w naszych informacjach
technicznych 8.1 Schlüter®-KERDI, 8.2 Schlüter®-KERDI-DRAIN, 8.3 Schlüter®-KERDI-FIX, 8.4 Schlüter®KERDI-COLL-L, 8.7 Schlüter®-KERDI-LINE jak również w odpowiednich certyfikatach.
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Przegląd rodziny produktów KERDI

Schlüter®-KERDI-200 / -KERDI-DS

Schlüter®-KERDI-KEBA

Schlüter®-KERDI-FLEX

Schlüter®-KERDI-KM / -MV

Schlüter®-KERDI-KERECK

manszety uszczelniające do przejść rurowych

prefabrykowane narożniki zewnętrzne

Schlüter®-KERDI-LINE

Schlüter®-KERDI-FIX

Schlüter®-KERDI-COLL-L

Schlüter®-KERDI-DRAIN

do wykonywania uszczelnień zespolonych z
posadzkami i okładzinami z płytek na ścianach i
podłogach

nadaje się do klejenia i uszczelniania połączeń
pasm uszczelniających Schlüter-KERDI

do uszczelniania połączeń na styk i przyłączeń
pomiędzy podłogą, a ścianą

jest dwuskładnikowym klejem uszczelniającym
na bazie dyspersji akrylowej nie zawierającej
rozpuszczalników i cementowego proszku reaktywnego. Nadaje się on do klejenia i uszczelniania
zakładów i styków pasm Schlüter-KERDI

Elastyczna taśma uszczelniająca do uszczelniania
miejsc ponad dylatacjami

Kompletny zestaw odwodnienia liniowego do
pryszniców bez brodzika.

system podłogowych wpustów ściekowych do
niezawodnego połączenia uszczelnienia zespolonego Schlüter-KERDI lub innych systemowych
uszczelnień zespolonych z instalacją odwadniającą

Państwa partner handlowy:

Schlüter®-KERDI-BOARD

sind modulare Systeme zum Bau von bodenebenen Duschen mit keramischen Fliesen. In
mehreren Abmessungen stehen Gefälleboards
systemkonform für die zentrierte Entwässerung
Schlüter-KERDI-DRAIN
bzw.
für
die
Linienentwässerung Schlüter-KERDI-LINE zur
Verfügung.

Schlüter-KERDI-BOARD to uniwersalne podłoże do
układania płytek na wszelkiego rodzaju ścianach,
służący także bezpośrednio jako uszczelnienie
zespolone.
Schlüter-KERDI-BOARD nadaje się również jako
podłoże pod zaprawę szpachlową i tynkarską.
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Schlüter®-KERDI-SHOWER /
-SHOWER-L

