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Dlouhá životnost pro dlažbu a přírodní kámen
Schlüter®-DITRA
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Univerzální podklad  
pro dlažby
Schlüter®-DITRA
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Další informace
Ceník | Prospekt | Homepage | Youtube

Snadná montáž Kritické podklady

Podklady jsou považovány za kritické pro pokládku dlaž-

by, pokud jsou citlivé na vlhkost nebo podléhají změnám 

tvaru.

 • O dřevěných materiálech je obecně známo, že jsou  

citlivé na vlhkost a podléhají změnám tvaru.

 • Sádrové stavební materiály jsou rovněž citlivé na  

vlhkost a mají jiný koeficient roztažnosti než keramické 

materiály.

 • Cementový potěr a beton se během tvrdnutí zpočátku 

silně smršťují, následně ještě dochází dlouhodobě ke 

zbytkovému smršťování.

 • Plovoucí potěry

 • Topné potěry z důvodu střídavého tepelného namáhání

 • Na balkonech a terasách jsou potěry vystaveny zvláště 

vysokému namáhání způsobenému změnami teplot.

 • Při sanačních pracích jsou podklady často popraskané 

nebo musejí být dopracovány (smíšené podklady).

1. Vhodné tenkovrstvé lepidlo se na podklad nanáší ozube-

nou stěrkou.

2. Pásy DITRA se přiříznou a uloží se s nosnou střiží do 

rozetřeného tenkovrstvého lepidla.

3. Pomocí hladítka nebo přítlačného válečku se DITRA  

jedním směrem postupně v celé ploše přitlačí na lepidlo. 

Pásy se spojují na sraz.

Izolace s DITRA: Po pečlivém utěsnění spojů rohoží a 

napojení na zabudované a přilehlé stavební díly lze DITRA 

použít jako odzkoušenou izolaci v těsném spojení s dlažbou.

4. Pro spojení rohoží se oblasti spojů přestěrkují těsnícím 

lepidlem Schlüter-KERDI-COLL-L a celoplošně se přelepí 

min. 12,5 cm širokou páskou Schlüter-KERDI-KEBA. Izo-

lační páska musí pásy DITRA přesahovat minimálně o 5 cm.

5. Izolační páska KERDI se používá i na napojení podlaha/

stěna. Na podlahách se lepí zplna přímo na DITRA a v 

oblasti stěn přímo na podklad nebo předchozí kontaktní 

izolaci.

6. Bezprostředně po nalepení rohože DITRA lze pokládat 

dlažbu do tenké vrstvy lepidla.

Pro kritické podklady je DITRA jako separace a izolace 

bezpečným řešením.
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Díky celé řadě funkcí se rohož Schlüter-DITRA používá 

na celém světě jako univerzální podklad pro pokládku 

dlažby. Díky nové geometrii je nyní zpracování DITRA 

ještě jednodušší.

Výhody na první pohled:

Není to pěkný pohled: trhliny v dlažbě. Příčinou jsou  

většinou změny tvaru a tvorba trhlin v podkladu. Dnes 

víme, že se beton a potěr při tvrdnutí smršťují a že  

později dochází ke změnám tvaru a vyklenutí. Mnoho 

dalších podkladů rovněž podléhá změnám tvaru a je  

citlivých na vlhkost. Pokud je dlažba nalepena přímo na 

takovéto podklady, je vznik škod naprogramován. 

Již 35 let zajišťuje Schlüter-DITRA bezpečnou separa-

ci keramické dlažby a desek z přírodního kamene od 

podkladu. V nespočetné řadě aplikací tak zajišťuje trvale 

hezké a nepoškozené podlahové krytiny. Patentovaná 

technologie udržuje pohyby způsobené změnami tvaru 

podkladu mimo podlahovou krytinu. Rovněž zatížení, 

např. hmotností, jsou bezpečně odvedena do podkladu.

A to ještě není všechno: Rohož slouží spolu s krytinou 

navíc i jako izolace. Vlhkost nemá šanci proniknout do 

podkladu. DITRA je komplexní ochranou pro Vaši dlaž-

bu. Je univerzálním podkladem pro dlažbu i obklad a 

slouží zároveň jako separační vrstva, kontaktní izolace a 

vrstva pro vyrovnání tlaku páry.

		 Snadná, bezpečná a rychlá pokládka

		 Easycut-rastr pro snadné řezání – jednoduché 

a rychlé řezání

		 Easyfill-Design – snadné nanesení lepidla na 

dlaždice díky integrovaným místům pro odvod 

vzduchu

		 Lepší ukotvení lepidla na dlaždice díky modifi-

kovaným zářezům

		 Snadné odvíjení z role

		 Osvědčený rozsah funkcí: izolace – separace – 

vyrovnání tlaku vodní páry – přenos zatížení – 

rozvod tepla

Schlüter®-DITRA Odlehčení pro dlažbuZAOSTŘENO NA

Funkce DITRA

Kontaktní separace

Schlüter-DITRA separuje obklad od pod-

kladu. Kvadratické zkosené výlisky v de-

signu Easyfill umožňují ve všech směrech 

stejné odbourání pnutí mezi podkladem 

a dlažbou. 

Kontaktní izolace

DITRA je vodotěsný polypropylenový 

pás s relativně vysokou odolností proti 

pronikání vodních par. Při odborném 

zpracování spojů a napojení na stěnu 

a na vestavěné díly lze pomocí DITRA 

zhotovit ověřenou kontaktní izolaci ve 

spojení s dlažbou nebo obkladem.

Vyrovnání tlaku páry

Na spodní straně rohože DITRA se mezi 

čtvercovými prohlubněmi DITRA vytvářejí 

vzájemně propojené vzduchové kanálky, 

které umožňují vyrovnávání tlaku páry při 

pokládce na vlhký podklad.

Nízká konstrukční výška

Díky celkové výšce pouhých 3,5 mm je 

DITRA ideální nejen pro novostavby, ale i 

pro rekonstrukce stávajících objektů.

Přenášení zatížení

Tenkovrstvým lepidlem vyplněné pro-

hlubně v DITRA přenášejí působící 

mechanické namáhání dlažby přímo do 

podkladu. Dlažbu položenou na DITRA 

je tedy možno odpovídajícím způsobem 

zatěžovat. 

Překlenutí trhlin

DITRA přemosťuje trhliny v podkladu 

(max. do 2 mm) a zajistí, že nedojde k 

jejich přenosu do dlažby.

Přilnavost

DITRA zajišťuje díky ukotvení nosné střiže 

v tenké vrstvě lepidla na podkladu a me-

chanickému ukotvení tenké vrstvy lepidla 

ve zkosených výliscích spolehlivé spojení 

mezi podkladem a dlažbou. DITRA tak 

lze použít pro podlahy i stěny. U obkladů 

lze v případě potřeby navíc použít ukot-

vení na hmoždinky.

Rozvod tepla

U vytápěných podlahových konstrukcí 

s keramikou zajistí vzduchové kanálky,  

vytvořené pomocí DITRA, rychlé a rov-

noměrné rozdělení tepla pod dlažbou.

Kompenzuje pnutí mezi podkladem a dlažbou.


