A biztonságos burkolható lemezszigetelés
Schlüter ®- KERDI

intelligens komplett rendszer
egyszerűen és gyorsan beépíthető

csempéhez és természetes kőhöz egyaránt
rugalmas és ellenáll az öregedésnek

tekercsben kapható, vastagsága állandó, repedésáthidaló
a gyakorlatban több mint 15 éve bizonyít

Schl üter ® -K ER D I

A tekercsben kapható biztonságos szigetelés a szigetelési
munkát olyan könnyűvé teszi, mintha tapétáznánk!
A Schlüter ®-KERDI egy repedéseket áthidalni képes, puha polietilénből készült
szigetelőanyag, melyet mindkét oldalán különleges fátyolborítással láttak el, hogy biztosan beleragadjon a csemperagasztóba.
A Schlüter ®-KERDI-t a különböző hidegburkolatokhoz, többrétegű szigetelésre fejlesztették ki. Alkalmas burkolható üzemi és
használati vízszigetelésként, mint pl. medencék, zuhanyzók vagy ipari területek.

A szigetelőanyagot megfelelő csemperagasztóval ragaszthatjuk fel a sík felületre.
A csempelerakás vékonyhabarcsba közvetlenül a Schlüter ®-KERDI-re történik.
A csempe mellett más kenhető burkolóanyag vagy vakolat-réteg is kerülhet rá.
Schlüter®-KERDI-DS változat a nagy
pára-diffúziós ellenállása okán alkalmas
csempeburkolatokhoz
párazárásként
történő felhasználásra.

3 A Schlüter ®-KERDI különösen alkalmas szigetelőanyagként
ott, ahol a falon és a padlón is csempeburkolat van.

i
A Schlüter®-KERDI a következő igénybevételi kategóriákra vonatkozó építésügyi
hatóság általi alkalmazási engedélyekkel rendelkezik:
Abdichtung im
Verbund mit
Fliesen- und
Plattenbelägen
P-48420602.012
SFV
Großburgwedel

AA
 használati és tisztításra használt víz által igénybe vett fal- és
padlófelületekre vizes helyiségekben, mint pl. uszodák járófelületei és
közös tusolók.
BÚ
 szómedencék fal- és padlófelületei ivóvíz-jellegű vízzel feltöltve külső
és belső térben.
C Korlátozott vegyi terhelésnek kitett helyiségek falai és padlózata, pl.
nagyüzemi konyhák.

Végiggondoltuk az Önök érdekében:
íme a teljes Schlüter®-KERDI választék!
Alkotóelemek:
Schlüter®-KERDI-KEBA
szigetelő szalag
Schlüter®-KERDI-FLEX szigetelő
szalag dilatációs sávval
Schlüter®-KERDI-KM
csőkarima
Schlüter®-KERDI-KERECK
sarokidomok
Schlüter®-KERDI-FIX
szerelő-szigetelő ragasztó
Schlüter®-KERDI-DRAIN
padlóösszefolyók
Schlüter®-KERDI-COLL
toldó -szigetelő ragasztó

A Schlüter®-KERDI-It gyakorlati szakem
berekkel közösen fejlesztettük ki. Ennek
megfelelően minden részletkérdésre tisztán
kivitelezhető megoldást kínálunk. A külső és
belső sarkokhoz vannak előre gyártott idomok, csövek átvezetéséhez pedig cső-karimák. A toldásoknál és sarokillesztéseknél
különböző szélességekben: 8,5, 12,5, 15,
18,5 és 25 cm rendelkezésre áll a KERDIBAND szalag. Dilatációs fugák és rugalmas
szegélyfugák szigeteléséhez használjon
Schlüter®-KERDI-FLEX-szalagot 12,5 cm
vagy 25 cm szélességben.
A szigetelő szalag biztonságos ragasztásához használja a Schlüter®-KERDI-COLL
toldó-szigetelő ragasztót.

A burkolható szigeteléseknek a vízelvezetéshez való egyszerű és biztonságos csatlakoztatása érdekében rendelkezésre áll a
Schlüter®-KERDI-DRAIN padlóösszefolyó
rendszer.

A Schlüter®-KERDI-FIX segítségével a
Schlüter®-KERDI csatlakoztatása más
építőele
mekhez, úgymint ajtókhoz, ab
lakokhoz,
lemez-burkolatokhoz
vagy
Schlüter®-BARA szegély-profilokhoz.

S c h l üter ® -KE RDI

Lépésről lépésre a biztonságos szigetelésig!
14 A felületnek, amelyet szigetelni kell,
tisztának, síknak és teherbírónak kell
lennie. A Schlüter®-KERDI-t ollóval,
vagy szőnyegvágóval vágjuk a megfelelő
méretre.
24 A tekercsek felragasztáshoz használjon
olyan vékonyágyas csemperagasztót,
ami alkalmas az alapfelületre. Általában
megfelel a kereskedelemben kapható
csemperagasztó, amit 4 x 4 milliméteres glettvassal kell felhordani a teljes
alapfelületre.

34 Ragassza össze a Schlüter®-KERDIlemezeket legalább 5 centiméteres átfe
déssel. Alternatívaként tompán össze is
illesztheti a lemezeket és középen egy
Schlüter®-KERDI-szalaggal 12,5 centi
méteres szélességben átragaszthatja.
A toldások és átfedések biztonságos
ragasztásához használja a Schlüter®KERDI-COLL toldó ragasztót.
A Schlüter®-KERDI-szalag speciális
sarokkialakításokhoz is alkalmas.

44 A külső és belső sarkoknál az előre
gyártott Schlüter®-KERDI-idomokat,
cső-átvezetéseknél
a
Schlüter®KERDI-KM csőmandzsettákat lehet
használni.
54 Mihelyt a Schlüter®-KERDI szigete
lőréteg elkészült, a csempeburkolatot
a vékonyágyas csemperagasztóval
közvetlenül a Schlüter®-KERDI—re le
lehet rakni, várakozási idő nélkül.

64 A padlófelületek vízelvezetésére a
a
Schlüter®Schlüter®-rendszer
KERDI-DRAIN révén speciális pad
lóösszefolyó-választékot
kínál,
ami
lehetővé teszi a Schlüter®-szigetelési
rendszer biztonságos csatlakoztatását
(ezzel kapcsolatban lásd a speciális
termék-információkat).

i
Részletes leírásokat., és a
feldolgozásra vonatkozó útmutatókat
a termékismertető anyagainkban
találhatnak:
8.1
8.2
8.3
8.4

Schlüter®-KERDI
Schlüter®-KERDI-DRAIN
Schlüter®-KERDI-FIX
Schlüter®-KERDI-COLL

illetve az építésügyi hatóság megfelelő
tanúsítványában.
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A KERDI termékcsalád áttekintő ábrája

Schlüter®-KERDI / -KERDI-DS

Schlüter®-KERDI-KEBA

Schlüter®-KERDI-FLEX

Schlüter®-KERDI-KM

Schlüter®-KERDI-KERECK

Schlüter®-KERDI-KERECK

Schlüter®-KERDI-FIX

Schlüter®-KERDI-COLL

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Csőátvezetések köré mandzsetta

alkalmas a Schlüter®-KERDI szigetelő lemezek
széleinek leragasztására és szerelvények szigetelt
csatlakozásaihoz

csatlakozások, toldások szigetelésére falnál és
padlónál

Előre gyártott külső sarok

egy kétkomponensű oldószermentes, akrilátdiszperziós alapú tömítő ragasztóanyag, mely
cementes reaktív port tartalmaz.
Alkalmas a Schlüter®-KERDI lemezek átlapolásainak és illesztéseinek leragasztására és szigetelésére

rugalmas szigetelő szalag dilatációs fugák feletti
szigeteléshez

Előre gyártott belső sarok

A Schlüter®-KERDI pontszerű padlóösszafolyók
rendelkeznek széles peremű vékonyágyas
feltéttel, így jól folytonosíthatók a burkolható
lemezszigetésekkel és más szigetelésekkel. Való
biztonságos bekötésére.
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fali és padlócsempe illesztések szigeteléséhez

