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Schlüter®-DITRA 25
Układanie płytek na podłożach drewnianych
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Schlüter®-DITRA 25
Przegląd funkcji

Wskazówki montażowe

Informacyjnie
Dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej!

Czy udało nam się przekonać Państwa do wyrobów Schlüter-Systems?
Na pewno chcielibyście Państwo dowiedzieć się jeszcze więcej. Najszybszym sposobem dotarcia do 
informacji jest internet.  
Pod adresem www.schlueter.pl znaleźć można dalsze informacje.
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Schlüter®-DITRA 25 jest odporną na ściska-
nie folią polietylenową z podciętymi w formie 
jaskółczego ogona zagłębieniami, które od 
spodniej strony pokryte są włókniną. Włóknina 
ta służy do zakotwienia maty w kleju do pły-
tek na podłożu. Jednocześnie zapobiega ona 
zaklejeniu znajdujących się pomiędzy war-
stwami kanałów powietrznych klejem do pły-
tek. Włóknina umożliwia układanie na bardzo 
cienkiej warstwie kleju.
Od górnej strony maty klej ulega zakotwieniu 
w mających jedynie głębokość 2,5 mm pod-
ciętych kwadratowych zagłębieniach. Dzięki 
tak niewielkiej głębokości także tutaj potrzeba 
tylko niewiele kleju. Schlüter®-DITRA 25 jest 
odporna na ściskanie i zaraz po jej przykleje-
niu można przystępować do układania płytek 
– nie traci się czasu na odczekiwanie.

Oddzielenie zespolone: podcięte w formie 
jaskółczego ogona zagłębienia umożliwiają 
równomierną redukcję naprężeń we wszyst-
kich kierunkach pomiędzy podłożem a po-
sadzką z płytek.

Uszczelnienie zespolone: Schlüter®-DITRA 
25 wykonana jest z wodoszczelnej folii polie-
tylenowej.

Wyrównanie ciśnienia pary wodnej: 
Od spodniej strony maty Schlüter®-DITRA 25 
tworzą się pomiędzy podciętymi w formie ja-
skółczego ogona zagłębieniami Schlüter®-
DITRA 25 połączone ze sobą kanały po-
wietrzne, które w przypadku układania na 
wilgotnych podłożach umożliwiają wyrówna-
nie ciśnienia pary wodnej.
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Schlüter®-DITRA 25
Układanie płytek na podłożach drewnianych

Schlüter®-DITRA 25
Obróbka krok po kroku

Podłogi drewniane uważane są słusznie jako krytyczne podłoża pod płytki. Drewno jako naturalny materiał ma tendencje do odkształceń pod 
wpływem zmian temperatur i wilgoci, co prowadzić może do szkód w posadzkach z płytek. Pomocą w takich przypadkach może być wbudowa-
nie maty oddzielającej Schlüter®-DITRA 25, która oddziela podłoże od posadzki i neutralizuje w ten sposób naprężenia i odkształcenia podłoża.

Podłoża
Płyty wiórowe i prasowane

Płyty wiórowe i prasowane podlegają w szczególnym stopniu od-
kształceniom powodowanym wpływem wilgoci (także pod wpływem 
znacznych zmian wilgotności powietrza). Dlatego też stosować należy 
płyty wiórowe i prasowane, które zabezpieczone są przed wilgocią 
przez impregnację. Płyty stosować można zasadniczo zarówno jako 
podłoże na ścianach, jak i na podłodze wewnątrz budynków. Grubość 
płyt należy dobierać tak, aby połączenia ich z konstrukcją nośną były 
wystarczająco stabilne. Należy je mocować wkrętami w odpowiednio 
niewielkich rozstawach. Połączenia należy wykonywać na pióro i 
wpust i należy je kleić. Należy pozostawić około 10 milimetrową 
szczelinę w miejscach styku z graniczącymi elementami budowla-
nymi. Schlüter®-DITRA 25 neutralizuje występujące naprężenia pod 
posadzką z płytek i zapobiega także przedostawaniu się wilgoci.

Podłogi z desek drewnianych

W przypadku podłóg z desek o dostatecznej nośności, mocowanych 
wkrętami i łączonych na pióro i wpust zasadniczo możliwe jest także 
bezpośrednie układanie posadzek ceramicznych na takim podłożu. 
Przed układaniem Schlüter®-DITRA 25 należy zapewnić uzyskanie 
zrównoważonej wilgotności podłoża drewnianego. Sprawdzonym 
rozwiązaniem jest jednakże ułożenie dodatkowej warstwy z płyt wió-
rowych lub prasowanych. Nierówne podłoża należy przedtem wyrów-
nać stosując odpowiednie przedsięwzięcia.

Prosimy o przestrzeganie przy tym także wskazówek zawartych w 
naszym prospekcie 6.1.

1. Aby wyeliminować mostki akustyczne 
w miejscu połączenia podłogi ze ścia-
ną przykleja się paski izolacji brzego-
wej Schlüter®-BEKOTEC-BRSK 810.

2. Następnie mocuje się płyty wiórowe 
lub prasowane za pomocą wkrętów, 
aby uzyskać odpowiednio nośne 
podłoże.

7. Ułożone na początku paski brzegowe 
przycina się na odpowiednią wyso-
kość za pomocą nożyka. Posadzka 
z płytek po ułożeniu nie może w żad-
nymi miejscu mieć bezpośredniego 
kontaktu ze ścianą lub innymi wystają-
cymi ponad powierzchnię elementami 
budowlanymi.

8. W miejscu połączenia podłogi ze 
ścianą dokładnie przykleja się taśmę 
uszczelniającą Schlüter®-KERDI-KEBA 
stosując w tym celu dwuskładnikowy 
klej Schlüter®-KERDI-COLL.

3. Łączenia płyt należy wykonywać na 
pióro i wpust i płyty należy pomiędzy 
sobą sklejać.

4. Następnie należy poddać płyty impre-
gnacji, aby chronić je przed odkształ-
ceniami pod wpływem wilgoci.

9. Miejsca styków maty także należy 
uszczelnić za pomocą Schlüter®-
KERDI-KEBA i Schlüter®-KERDI-COLL.

10. Aby uzyskać czyste połączenia po-
między ścianą i posadzką można za-
stosować profi le Schlüter®-DILEX.

5. Na płyty nanosi się ząbkowaną kielnią 
(zaleca się ząbki 3 x 3 mm lub 4 x 4 mm) 
zaprawę cienkowarstwową.

6. Na tak przygotowaną warstwę na-
kleja się dokładnie, powierzchniowo 
oddzielenie i uszczelnienie zespolone 
Schlüter®-DITRA 25.

11. Profi l przykleja się klejem do płytek.

12. Bezpośrednio po ułożeniu Schlüter®-
DITRA 25 można przystąpić do po-
wierzchniowego klejenia płytek me-
todą cienkowarstwową.

Rozwiązanie:
Uszczelnienie zespolone, oddzielenie i wyrównanie 
ciśnienia pary wodnej

Schlüter®-DITRA 25 posiada aprobatę do sto-
sowania jako oddzielenie zespolone do następu-
jących klas odporności:

A Poddawane oddziaływaniu wody użytkowej 
 i do czyszczenia powierzchni ścian i posa- 
 dzek w pomieszczeniach wilgotnych, np.  
 korytarze w pływalniach lub publicznych  
 prysznicach

C Powierzchnie ścian i posadzek w pomiesz- 
 czeniach z ograniczonymi oddziaływaniami  
 chemicznymi, np. w kuchniach przemysło- 
 wych.
 


