
Schlüter-BARA-RTK/-RTKEG je ukončovací profil pro hrany balkonů 
a teras s již nosným a vyspádovaným povrchem. Profil je vyroben 
z barevně lakovaného hliníku a je opatřen drážkou pro připevnění 
žlabového systému Schlüter-BARIN. 

Dodávané prvky

barevný klíč: 
HB - světle béžová, RB - srnčí hnědá, SB - černohnědá, PG - pastelově šedá,  
BW - sněhobílá, GM - šedá metalíza

HB RB SB PG BW GM

Schlüter-DITRA 25 je speciálně profilovaná, polyetylénová fólie se 
čtvercovými, rybino vitě vylisovanými prohlubněmi. Tkanina, která 
je nakašírovaná na rubové straně, slouží pro přilepení rohože k 
podkladu lepidlem na obklady a dlažbu. Na vrchní straně se lepidlo 
ukotví v prohlubních.

Separace: Schlüter-DITRA 25 vyrovnává pnutí mezi podkladem a 
dlažbou.

Izolace: Schlüter-DITRA 25 nepropouští vodu a chrání podklad 
před vlhkostí.

Vyrovnání přetlaku vodní páry: Schlüter-DITRA 25 vytváří na 
rubové straně průchozí vzduchové kanálky, které vyrov návají přetlak 
vodní páry z podkladu.

Další systémová řešení

Chcete se dozvědět více o dalších Schlüter-Systems výrobcích a 
systémových řešeních pro pokládání dlažby a obkladů? U našich 
distribučních partnerů lze získat následující brožurky. Další informace 
nabízí naše internetová stránka www.schlueter-systems.cz.

Řez balkonem

1 podklad ve spádu

2 Schlüter®-BARA-RTK

3	 Schlüter®-DITRA 25

4 Schlüter®-KERDI-KEBA

5 Schlüter®-DILEX-EKE

6 Schlüter®-QUADEC / -RONDEC / -JOLLY

7 Schlüter®-BARIN

8 Dlaždice keramické nebo z přírodního kamene
  U dlažeb s délkou hrany ≥ 30 x 30 cm doporučujeme  

Schlüter-DITRA-DRAIN

 Schlüter®-BARA-RTKEG

Skladba s ukončovacím profilem 	Schlüter-BARA-RTKEG

Schlüter®-konstrukce balkonu Schlüter®-konstrukce balkonu

Popis rohože

Schlüter®-DITRA 25

Schlüter®-DITRA 25 dodávané balení

Schlüter®-DITRA 25

šířka: 100 cm

délka: 5 m / 30 m v rolích

Detailní řešení

Schlüter®-konstrukce balkonu

Schlüter®-BARA-RTK ukončovací  profil, hliník

délka: 2,5 m

barvy: BW – GM – HB – PG – RB – SB

Schlüter®-BARA-RTK/E 90 vnější roh, 90°

barvy: BW – GM – HB – PG – RB – SB

Schlüter®-BARA-RTK/E 135 vnější roh, 135°

barvy: BW – GM – HB – PG – RB – SB

Schlüter®-BARA-RTK/I 90 vnitřní kout, 90°

barvy: BW – GM – HB – PG – RB – SB

Schlüter®-BARA-RT/V spojka

barvy: BW – GM – HB – PG – RB – SB

Schlüter®-BARA-RT/EK koncovka

barvy: BW – GM – HB – PG – RB – SB

Schlüter®-BARA-RTKEG ukončovací  profil, hliník

délka: 2,5 m

barvy: GM – PG

Schlüter®-BARA-RTKEG/E 90° vnější roh, 90°

barvy: GM – PG

Schlüter®-BARA-RTKEG/E 135° vnější roh, 135°

barvy: GM – PG

Schlüter®-BARA-RTKEG/I 90° vnitřní kout, 90°

barvy: GM – PG

Schlüter®-BARA-RTKE/V koncovka

barvy: GM – PG

Schlüter®-DILEX
Systém profilů pro 

 trvale bezúdržbové dilatační 
 a koutové spáry

Schlüter®-DITRA 25
Izolační a separační rohož pro pokládání 
dlažby a obkladů na problematické pod-
klady (např. dřevěné, sádrové nebo trhli-
nami poškozené podklady) 

Schlüter®-TREP
Protiskluzné schodové profily

Schlüter®-RONDEC a -QUADEC
 Systém dekorativních profilů pro 
 ochranu vnějších hran obkladů

Schlüter®-KERDI
Jednoduchá a spolehlivá izolace

Schlüter®-BEKOTEC-THERM 
Keramická klima podlaha

Schlüter®-konstrukce balkonu

Kompletní řešení pro novostavby  
a rekonstrukce balkonů
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Takovému poškození předejdete Schlüter-balkonovým systémem

1. Ukončovací profil Schlüter-BARA-RTK se uloží kotevním rame-
nem do tenké vrstvy lepidla na hranu balkonu a zplna se přestěr-
kuje. Pro vnitřní kouty a vnější rohy jsou k dispozici hotové díly. 
Konce profilů se spojí na sraz s cca 5 mm mezerou a překryjí se 
nasazením spojek. 

2. Do čerstvého lepidla na obklady a dlažbu naneseného po celé 
ploše ozubenou stěrkou 3 x 3 mm se uloží Schlüter-DITRA 
25, předem nařezaná nožem na koberce. Rohož DITRA 25 
se přiloží až ke kotevnímu rameni profilu RTK.

3. S pomocí hladítka se Schlüter-DITRA 25 po celé ploše přitlačí do 
lepidla. Postupuje se přitom vždy jen jedním směrem. Jednotlivé 
pásy se k sobě přikládají na sraz. 
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4. Spoje Schlüter-DITRA 25 se utěsní přelepením 12,5 cm širokou 
izolační páskou Schlüter-KERDI-KEBA, která  se zplna zatlačí do 
nastěrkovaného těsnícího lepidla Schlüter-KERDI-COLL-L.

5. Rovněž napojení na profil se provede 18,5 cm širokou izolační 
páskou Schlüter-KERDI-KEBA, která se přilepí až přes drážky 
lepicí příruby Schlüter-BARA-RTK těsnícím lepidlem Schlüter-
KERDI-COLL-L. Pro zakrytí hrany obkladu lze namísto profilu 
BARA-RTK alternativně osadit balkonový ukončovací profil 
BARA-RTKEG.

6. V místě přechodu podlaha stěna se celoplošně nalepí Schlüter-
KERDI-KEBA na podlaze na rohož DITRA 25 a na stěně přímo 
na podklad. Šířka této izolační pásky je zpravidla 25 cm. Pro 
přilepení se použije Schlüter-KERDI-COLL-L.

7.  Bezprostředně poté lze pokládat dlaždice do tenké vrstvy lepi-
dla. Lepidlo na obklady a dlažbu se nanáší ozubenou stěrkou s 
dostatečně velkým ozubením  na rohož DITRA 25 a  a zplna se 
do něj pokládají dlaždice. Dlaždice mohou být na hraně ukon-
čené s hranou okapničky profilu Schlüter-BARA-RTK nebo mít 
přesah cca 10 mm. 

8. Po dokončení dlažby lze k profilu Schlüter-BARA připevnit 
žlabový systém Schlüter-BARIN šrouby, které jsou součástí 
dodávky. Pomocí podélných otvorů se vytvoří spád žlabu.

Při všech pracích je nutno dodržovat platné pokyny pro montáž 
uvedené v příslušných technických listech výrobků a pro pokládku 
dlažby.

Všechny používané materiály musí být mrazuvzdorné,  
povětrnosti odolné a vhod né pro použití v exteriéru.

č.
vý

r. 
55

1 
13

3 
– 

Vy
dá

ní
 1

2/
21

Schlüter®-konstrukce balkonu Schlüter®-konstrukce balkonu

Schlüter®-balkonový systém

pro balkony bez závad

Spolehlivá izolace 
v několika pracovních krocích:

Spolehlivá izolace 
v několika pracovních krocích:

Spolehlivá izolace 
v několika pracovních krocích:

Kontrolní seznam materiálů pro nákup

Mráz, sníh a déšť dají zabrat každé-
mu balkonu. Pnutí způsobené teplot-
ními rozdíly konstrukci balkonů trvale 
zatěžuje. Jedině odborným provede-
ním, které takové podmínky splňuje, 
lze poškozením předcházet. Použití 
Schlüter-balkonového systému Vám 
umožní vytvořit bezvadnou konstruk-
ci. Podkladem je obvykle cementový 
potěr nebo srovnatelně nosný podklad 
s dostatečně vyspádovaným povr-
chem. Po obvodu se osadí  ukončo-
vací profil Schlüter-BARA, na který je  
i dodatečně možné přišroubovat žla-
bový systém 

Schlüter-BARIN. Použitím lepidla na obklady a dlažbu se pak přímo 
na podklad přilepí izolačně-separační rohož Schlüter-DITRA 25, 
která izoluje a chrání před pronikáním vlhkosti do konstrukce. Díky 
své speciální struktuře je schopna vyrovnávat rozdílné pnutí mezi 
podkladem a dlažbou, vznikající působením teplotních rozdílů. 
Použité lepidlo, spárovací hmota a dlažba musí být samozřejmě 
mrazuvzdorné a povětrnosti odolné.
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Váš odborný prodejce:

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-0 · Fax: +49 2371 971-111

export@schlueter.de · www.schlueter.cz

Pro trvale bezvadnou dlažbu na balkon potřebujete následující  
materiály: 

*	*	Schlüter®-DITRA 25 

*	*	Schlüter®-KERDI-KEBA

*	*	Schlüter®-KERDI-COLL-L těsnící lepidlo

*	*	Schlüter®-DILEX-EKE - profil pro koutovou soklovou spáru

*	*	Schlüter®-DILEX-BWS - profil pro dilatační spáru v dlažbě

*	*	Schlüter®-BARA-RTK - ukončovací profil

*	*	Schlüter®-BARA-RTKEG - ukončovací profil

*	*	Schlüter®-BARIN - žlabový systém

*	*	mrazuvzdorné dlaždice keramické nebo z přírodního kamene

*	*	mrazuvzdorné lepidlo na obklady a dlažbu


