
Schlüter®-DITRA 25
Obklady a dlažba na problematických podkladech

Separace ve spojení | kontaktní izolace |  
vyrovnání tlaku vodní páry



Funkce: Schlüter-DITRA 25 je tlakovĕ stálá 
polyetylenová fólie s hlubokými, rybinovitĕ 
tvarovanými čtvercovými výlisky, která je na 
rubové stranĕ kašírovaná tkaninou. Tato tka-
nina slouží pro ukotvení rohože k pod kladu, 
v lepidle pro obklady a dlažbu. 
Zabraňuje přitom zaplnĕní vzduchových 
kanálků na rubové stranĕ lepidlem. Tkanina 
umožňuje pokládání do velmi tenké vrstvy 
lepidla. Na lícové stranĕ rohože se lepidlo 
zakotví v rybinovitĕ seříznutých, čtvercových 
výliscích, které jsou hluboké jen 2,5 mm. Díky 
této malé hloubce je i zde nízká spotřeba 
lepidla.
Schlüter-DITRA  25 je tlakovĕ stálá a po 
přilepení je okamžitĕ pochozí pro pokládání 
dlažby, proto nedochází k žádným časovým 
prodlevám.

Separace ve spojení: Čtvercové, rybinovitĕ 
seříznuté výlisky umožňují rovnoměrně neu-
tralizovat pnutí mezi podkladem a dlažbou ve 
všech smĕrech.

Kontaktní izolace: Schlüter-DITRA  25 je 
vodotĕsná polyetylenová fólie. 

Vyrovnání tlaku vodní páry: Na rubové 
stranĕ Schlüter-DITRA 25 vznikají mezi čtver-
covými výlisky DITRA 25 vzájemnĕ propojené 
vzduchové kanálky, které při položení rohože 
na vlhké podklady umožňují vyrovnání tlaku 
vodní páry.

Čtvercová struktura přináší mnoho výhod

Detaily Schlüter®-DITRA 25: 
Snadné řešení pro problematické oblasti

Schlüter-DITRA 25 oddĕluje dlažbu od 
pod-kladu, tvoří izolační vrstvu tĕsnĕ spo-
jenou s dlažbou a vrstvu vyrovnávající tlak 
vodní páry 1. Doporučení pro zhotovení 
izolace ve spojích na sraz a přechodech 
na stĕnu: spoj B, manžeta u prostupu 
potrubí C, vnitřní kout D, vnĕjší roh E, 
napojení na stĕnu F. Rohože DITRA 25 
tvoří spolehlivou a funkční izolaci, tĕsnĕ 
spoje nou s dlažbou, i na balkonech G. 
Pro ukončení hran balkonů doporučujeme 
profil Schlüter-BARA-RTKEG. Na něj lze 
připevnit hliníkový žlab Schlüter-BARIN v 
odpovídající barvě 8.

i
Schlüter®-DITRA  25 bylo uděleno stavebně 

technické osvědčení pro kontaktní izolaci vhodnou 

v následujících třídách vlhkostního zatížení: 

A  plochy stěn a podlah v mokrém prostředí 

namáhané užitkovou a čistící vodou jako 

např. chodby plováren a veřejné sprchy

C   plochy stěn a podlah v prostředí s ome-

zeným chemickým namáháním jako 

např. velkokuchyně
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Výrobek & montáž



Podrobný popis a montážní návod naleznete v našem technickém 
listu 6.1. Schlüter®-DITRA 25.

Pečlivým utĕsnĕním spojů rohože a napojení na navazující konstrukce lze rohoží Schlüter-DITRA 25 vytvořit kontaktní izolaci proti netlakové vodĕ.

Izolace se Schlüter®-DITRA 25

1 Lepidlo na dlažbu naneseme a rozetřeme 
na podklad ozubenou stĕrkou 3 x 3 nebo 
4 x 4 mm.

2 Pás Schlüter-DITRA 25 zařízneme podle 
požadovaného rozmĕru a tou stranou, na 
které je nosná tkanina, ji celou plochou ulo-
žíme do předem naneseného lepidla.

3 Hladítkem rohož Schlüter-DITRA  25 
celoplošnĕ zatlačíme jedním smĕ rem do 
lepidla. Jednotlivé pásy položíme na vzájem 
na sraz.

4 Schlüter-DITRA 25 se v oblasti srazů pře-
stěrkuje těsnicím lepidlem Schlüter- KERDI-
COLL-L a přelepí se v celé ploše izolační 
páskou Schlüter-KERDI-KEBA. Izolační 
páska musí pásy Schlüter-DITRA  25 vždy 
překrývat min. o 5 cm.

7 Bezprostřednĕ po přilepení Schlüter-
-DITRA 25 k podkladu lze pokládat dlažbu 
do tenkého lože. Pročešeme v jednom pra-
covním procesu vyplníme čtvercové výlisky 
hladkou stranou ozubené stĕrky lepidlem 
a zároveň naneseme tenkou vrstvu lepidla, 
kterou pročešeme ozubenou stĕrkou.

5 Izolační pásku Schlüter-KERDI použí-
váme i pro přechod podlaha/stĕna. Lepí se 
na Schlüter-DITRA 25 a na stĕnĕ přímo na 
podklad do plné vrstvy lepidla. 
Dodáváme šířky: 8,5 cm / 12,5 cm / 15 cm / 
18,5 cm / 25 cm.

8 Do sytĕ naneseného lepidla uložíme 
dlažbu. Výška ozubení stĕrky musí odpovídat 
formátu dlaždice. Přitom dbáme na čas, po 
který je možno lepidlo nanášet (otevřená 
doba).

6 Pro vytvoření trvalých, bezúdržbo vých 
dilatačních spár v přechodu podlaha/stĕna 
doporučujeme pro fil Schlüter-DILEX-EK.

9 V souladu s platnými pravidly je nutno 
dilatační spáry v podkladu dodržet v dlažbĕ. 
Jinak se musí velkoplošné dlažby položené 
na rohoži Schlüter-DITRA 25 podle platných 
pravidel rozdĕlit dilatačními spárami na dílčí 
pole. Doporučujeme dilatační profily řady 
Schlüter-DILEX.
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Bezproblémové zpracování Schlüter®-DITRA 25
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Text pro výbĕrové řízení:

_____ m2 Schlüter-DITRA 25 jako 
 separační rohož
 izolační a separační rohož pro obklady a dlažbu z poly etylénové 

fólie přemosťující trhliny, s rybinovitĕ seříznutými čtvercovými 
výlisky, na rubu opatřené nosnou tkaninou na stávající rovný a 
nosný podklad na

 podlahu, sestávající z__________________________________
 stĕnu, sestávající z ____________________________________
vhodným
 lepidlem na obklady a dlažbu podle volby nabízejícího
 lepidlem na obklady a dlažbu, typu _______________________
při dodržení návodu výrobce odbornĕ přilepit.
Napojení na prostupy potrubí a podlahové vpusti 
 jsou do jednotkové ceny započítány.
 budou zvlášť uhrazeny.
Materiál: _________________________________________ Kč/m2 
Mzda:  __________________________________________ Kč/m2 
Celková cena: ____________________________________ Kč/m2

DITRA 25-Rolle (30 m x 1 m = 30 m2) Euro-paleta
Art.-Nr. 6 rolí
DITRA 25 30 M 180 m2

DITRA 25-Rolle (5 m x 1 m = 5 m2) Euro-paleta
Art.-Nr. 22 rolí
DITRA 25 5 M 110 m2

Kontaktní izolace v tĕsném spojení s dlažbou pro interiér a 
exteriér

Pomocí Schlüter-DITRA 25 lze vytvořit rychlé a spolehlivé izolace v 
tĕsném spojení s dlažbou jak v interiéru, tak na balkonech a terasách. 
DITRA 25 také spolehlivĕ ochrání před pronikající vlhkostí i podklady 
citlivé na vlhkost, jako např. dřevo a sádrové materiály.

Oddĕluje dlažbu od podkladu

Schlüter-DITRA 25 se tak stává ideální pomůckou pro pokládání na 
problematické podklady, jako:

 nevyzrálé betonové plochy
 nevyzrálé cementové potĕry
 anhydritové potĕry s ménĕ než 2 % zbytkové vlhkosti
 jiné nosné druhy potĕru
 litý asfalt
 dřevotřískové a lisované desky
 stará dlažba
 pevné umĕlohmotné krytiny nebo vrstvy
 kombinované podklady, např. při přestavbách
 sádrová omítka / sádrovec
 smíšené zdivo (předem vyrovnat)
 nosné izolační materiály (vnitřní prostory)
 kov

Vyrovnání tlaku vodní páry u vlhkého podkladu

Díky vzájemnĕ propojeným vzduchovým kanálkům na rubové stranĕ 
lze vyrovnávat vznikající tlak vodní páry z vlhkých podkladů. A tak ani 
dlažby na nevyzrálých nebo vlhkých potĕrech a jiných betonových 
podkladech nejsou žádným problémem.
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Váš odborný prodejce:


