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Schlüter®-DITRA 25
Csempe burkolás és vízszigetelés fafelületeken
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Schlüter®-DITRA 25
A funkciók áttekintése egy pillantásra

A beépítésre vonatkozó útmutatások

Informatív.
Mindenkinek, aki többet akar tudni!
Sikerült kedvet csinálnunk a Schlüter-Systems termékeihez?
Akkor most biztosan többet szeretne megtudni róluk. 
A leggyorsabban ez az Interneten keresztül működik. 
A www.schlueter.hu címen további információkat 
is találhatnak egy kattintással.
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A Schlüter®-DITRA 25 nyomásálló polietilén 
lemez, fecskefarok-szerűen kialakított ferde 
falú mélyedésekkel, amelynek a hátuljára 
fátyolszövetet kasíroztak. A fátyolszövet a le-
meznek az alapfelületre felhordott csempera-
gasztóba való beágyazódására szolgál. 
Egyúttal megakadályozza, hogy a hátsó ol-
dalon rendelkezésre álló légjáratok megtelje-
nek ragasztóval. A fátyolszövet lehetővé teszi 
azt is, hogy nagyon vékony ragasztóréteget 
alkalmazzunk. A lemez felső oldalán a csem-
peragasztó a csupán 2,5 mm mély ferde falú 
négyzetes alakú mélyedésekbe kapaszkodik. 
E csekély mélység révén itt is csak kevés ra-
gasztó felhasználására van szükség. 
A Schlüter®-DITRA 25 nyomásálló és a lera-
gasztást követően azonnal terhelhető a 

csempe burkolással, így nem keletkeznek 
állásidők. Lemezjellegénél fogva folyamatos 
rétegvastagságot ad.

Rétegelválasztás: A ferde, fecskefarok-for-
májú mélyedések minden irányban lehetővé 
teszik, hogy egyenletesen leépüljön a feszült-
ség a burkolandó felület és a csempeburko-
lat között. Burkolható szigetelés: A Schlüter®-
DITRA 25 vízálló polietilén-fóliából áll. 
Páranyomás-kiegyenlítés: A Schlüter®-
DITRA 25 lemez alsó oldalán a fecskefa-
rok-formájú Schlüter®-DITRA 25 mélyedések 
között egymással kommunikáló légjáratok 
alakulnak ki, amelyek a nedvesen burkolt fe-
lületeknél lehetővé teszik a páranyomás-ki-
egyenlítődést.
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Schlüter®-DITRA 25
Csempe burkolás fafelületeken

Schlüter®-DITRA 25
A felhasználás bemutatása lépésről lépésre

A fából készült padlószerkezeteket joggal tekintik kritikusnak a csempe burkolás szempontjából. A természetes anyag a hőmérséklet és a levegő 
nedvességtartalmának ingadozása hatására hajlamos az alakváltozásra, és ezáltal károk keletkezhetnek a csempeburkolatban. Segítséget ilyenkor 
a burkolható Schlüter®-DITRA 25 rétegelválasztó lemez beépítése jelent, ami a burkolandó felületet elválasztja a járólaptól és a burkolandó felület 
alakváltozásai miatt fellépő feszültségeket semlegesíti.

A burkolandó felületek

Forgács- és furnérlapok
A forgács- és furnérlapok különösen komoly alakváltozásnak vannak 
kitéve a nedvesség hatására (és a levegő erősen ingadozó nedves-
ségtartalma miatt). Ezért olyan OSB forgács- és furnérlapokat hasz-
náljunk, amelyeket impregnáltak a nedvesség behatolásának kivédé-
sére. A felületek kialakítására a lapokat alapvetően használhatjuk bel-
térben a padlón és a falon egyaránt. A lapok vastagságát úgy válasz-
szuk meg, hogy a különböző teherhordó szerkezetekkel kombinálva 
kielégítő formatartással rendelkezzenek. A rögzítésről kellően kis távol-
ságokban alkalmazandó csavarozással gondoskodjunk. A toldást 
nútféderes csatlakozással biztosítsuk és ragasztással erősítsük. 
A határoló építőelemekhez 10 mm-es szegélyfugát alakítsunk ki. 
A Schlüter®-DITRA 25 semlegesíti a burkolat irányába felmerülő fe-
szültségeket, és emellett megakadályozza a nedvesség behatolását is. 

Pallókból kialakított fapadló: kellő teherbíró képességgel rendelkező, 
csavarral rögzített fapallókból készüljön, nútféderes fapadlók esetén 
alapvetően lehetséges a közvetlen csempével történő burkolás. 
A Schlüter®-DITRA 25 lefektetése előtt a burkolandó fafelület mutas-
son egyensúlyi nedvességtartalmat. Eddig jól bevált azonban, hogy itt 
is alakítsunk ki egy plusz réteget forgács- vagy furnérlemezekből. 
Az egyenetlen padlókat előzetesen megfelelő kiegyenlítő beavatko-
zással tegyük egyenletessé. 

Kérem, vegyék figyelembe a 6.1. számú termékismertetőben szereplő 
útmutatásokat is.

1. A hanghidak keletkezésének meg-
akadályozására a padlótól a falhoz 
történő átmeneteknél ragasszunk 
fel Schlüter®-BEKOTEC-BRSK 810 
szegélycsíkokat. 

2. Ezt követően az OSB vagy a for-
gács- és furnérlapokat csavarozzuk 
le a padlóra, hogy terhelhető felületet 
kapjunk.

7. A munka elején felragasztott szegély-
csíkot vágjuk vissza a szőnyegvágó 
késsel. A csempeburkolat a lerakást 
követően nem érintkezhet közvetle-
nül a fallal vagy a felmenő beépített 
elemekkel.

8. A padlótól a falhoz történő átmenetnél 
a Schlüter®-KERDI-KEBA szigetelő 
szalagot a Schlüter®-KERDI-COLL két 
komponensű ragasztóval ragaszthat-
juk fel biztonságosan. 

3. A toldásokat nútféderes csatlako-
zással biztosítsuk és ragasztással 
erősítsük.

4. Ezután a lapokat impregnáljuk és ta-
padóhidat képzünk, hogy a nedves-
ség hatására bekövetkező alakválto-
zásokat elkerüljük.

9. A toldások területét ugyancsak leszi-
geteljük Schlüter®-KERDI-KEBA-val 
és Schlüter®-KERDI-COLL-lal.

10. A korrekt fal- ill. padló-lezárá-
sok kialakításához alkalmazzunk 
Schlüter®-DILEX profi lokat.

5. A lapokra a vékonyágyas csempe-
ragasztó-habarcsot fogas kanállal (3 
x 3 mm vagy 4 x 4 mm fogazással) 
hordjuk fel.

6. Erre a Schlüter®-DITRA 25 burkol-
ható szigetelést és rétegelválasztást 
teljes felületen és pontosan illeszke-
dően ragasszuk le.

11. A profi lt csemperagasztóval rögzít-
sük.

12. Közvetlenül a Schlüter®-DITRA 25 
leragasztását követően a csem-
péket teljes felületükön megkenve 
vékonyágyas csemperagasztóval, 
ragasszuk le Ditra 25 lemezre.

A megoldás:
Burkolható lemezszigetelés rétegelválasztás, 
továbbá páranyomás-kiegyenlítés

A Schlüter®-DITRA 25 többrétegű szigetelés-
ként rendelkezik építés-felügyeleti engedéllyel az 
alábbi kategóriákban történő használathoz: 

A A használati és takarítóvíz által igénybe vett 
fal- és padlófelületekre nedves helyiségekben, 
mint pl. az uszodákban a járófelületek és 
nyilvános tusolók. 

C Korlátozott mértékben vegyi igénybevételnek 
is kitett fal- és padlófelületek, pl. nagyüzemi 
konyhák.
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8. A padlótól a falhoz történő átmenetnél 
a Schlüter®-KERDI-KEBA szigetelő 
szalagot a Schlüter®-KERDI-COLL két 
komponensű ragasztóval ragaszthat-
juk fel biztonságosan. 

3. A toldásokat nútféderes csatlako-
zással biztosítsuk és ragasztással 
erősítsük.

4. Ezután a lapokat impregnáljuk és ta-
padóhidat képzünk, hogy a nedves-
ség hatására bekövetkező alakválto-
zásokat elkerüljük.

9. A toldások területét ugyancsak leszi-
geteljük Schlüter®-KERDI-KEBA-val 
és Schlüter®-KERDI-COLL-lal.

10. A korrekt fal- ill. padló-lezárá-
sok kialakításához alkalmazzunk 
Schlüter®-DILEX profi lokat.

5. A lapokra a vékonyágyas csempe-
ragasztó-habarcsot fogas kanállal (3 
x 3 mm vagy 4 x 4 mm fogazással) 
hordjuk fel.

6. Erre a Schlüter®-DITRA 25 burkol-
ható szigetelést és rétegelválasztást 
teljes felületen és pontosan illeszke-
dően ragasszuk le.

11. A profi lt csemperagasztóval rögzít-
sük.

12. Közvetlenül a Schlüter®-DITRA 25 
leragasztását követően a csem-
péket teljes felületükön megkenve 
vékonyágyas csemperagasztóval, 
ragasszuk le Ditra 25 lemezre.

A megoldás:
Burkolható lemezszigetelés rétegelválasztás, 
továbbá páranyomás-kiegyenlítés

A Schlüter®-DITRA 25 többrétegű szigetelés-
ként rendelkezik építés-felügyeleti engedéllyel az 
alábbi kategóriákban történő használathoz: 

A A használati és takarítóvíz által igénybe vett 
fal- és padlófelületekre nedves helyiségekben, 
mint pl. az uszodákban a járófelületek és 
nyilvános tusolók. 

C Korlátozott mértékben vegyi igénybevételnek 
is kitett fal- és padlófelületek, pl. nagyüzemi 
konyhák.
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Schlüter®-DITRA 25
A funkciók áttekintése egy pillantásra

A beépítésre vonatkozó útmutatások

Informatív.
Mindenkinek, aki többet akar tudni!
Sikerült kedvet csinálnunk a Schlüter-Systems termékeihez?
Akkor most biztosan többet szeretne megtudni róluk. 
A leggyorsabban ez az Interneten keresztül működik. 
A www.schlueter.hu címen további információkat 
is találhatnak egy kattintással.
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