
Schlüter®-KERDI-BOARD

Konstrukční deska a kontaktní izolace



Schlüter®-KERDI-BOARD

Schlüter®-KERDI-BOARD
Lehká a nepropustná. Chytrá konstrukční deska.

Stručně shrnuto:

Lehká, skladná a snadno zpracovatelná - na 
rozdíl od tradičních konstrukčních desek, 
které na stavbách často nedělají mnoho 
radosti, lze s pomocí Schlüter-KERDI-
BOARD hravě zvládnout i náročné konstruk-
ce. Umožňuje to rozsáhlý a promyšlený 
výrobní program a mimořádně chytrá kon-
strukce desky. 

KERDI-BOARD navíc představuje univerzální 
podklad pro obkládání a ve spojení s naším 
izolačním systémem Schlüter-KERDI vytváří 
spolehlivou kontaktní izolaci.

	y rovný, tvarově stálý a pevný v ohybu

	y  odolný proti vodě a teplotám

	y funkčně spolehlivá kontaktní izolace

	y  parobrzda

	y  tepelně izolační

	y  povrch se střiží k účinnému zakotvení  
do tenké vrstvy lepidla

	y  rychlé a snadné zpracování

	y  lehký, jednoduchá přeprava a  
manipulace 

	y  neobsahuje cement ani skelná vlákna

	y lze snadno uchopit

	y bezprašné a snadné řezání  
(odlamovacím nožem)

	y  natištěný rastr pro řezání

	y  použitelný na každý druh podkladu

	y vhodný pro samostatné dělící stěny, 
odkládací plochy, obložení van, potrubí 
a pod

	y k dodání prefabrikované niky

Schlüter-KERDI-BOARD k tomu nabízí tyto vlasnosti:

•  odolný proti vodě a teplotám

•  použitelný na všechny podklady

•   povrch se střiží k účinnému  
zakotvení do tenké vrstvy lepidla

•   funkčně spolehlivá kontaktní izolace

•  bezprašné a snadné řezání 

•  natištěný rastr pro řezání

•  lehký, jednoduchá přeprava

•  lze snadno uchopit



Podklad pro obklady z keramiky a přírodního kamene

Rozměry a údaje o balení Schlüter®-KERDI-BOARD

Tloušťka desky 5 mm 9 mm 12,5 mm 19 mm 28 mm 38 mm 50 mm

1 balení 10 desek 10 desek 10 desek 6 desek 4 desky 3 desky 3 desky

Obsah jedné palety
14 balení
140 desek 

8 balení
80 desek 

6 balení
60 desek 

7 balení
42 desek

7 balení
28 desek

7 balení
21 desek

5 balení
15 desek

Rozměr 125 x 62,5 cm
m² / paleta
kg / deska

 109,20
 0,64

 62,40
 0,77

 46,80
 0,79

 32,76
 0,94

 21,84
 1,20

 16,38
 1,44

 11,70
 1,75

Rozměr 260 x 62,5 cm
m² / paleta
kg / deska

 226,80
 1,34

 129,60
 1,60

 97,20
 1,65

 68,04
 1,95

 45,36
 2,50

 34,02
 3,00

 24,30
 3,65

Poznámka:
Mnoho podkladů u novostaveb a při 
sanacích není vhodných pro obklady a 
dlažby, zejména v oblastech, namáha-
ných vodou. Tyto často vyžadují rozsáhlé 
dodatečné práce a izolační úpravy.
Se Schlüter-KERDI-BOARD je velmi 
snadné zhotovit podklad pro obkládání, 
ať již se jedná o  zdivo, nosnou konstruk-
ci ze dřeva nebo kovu, smíšené nebo 
staré podklady při sanacích. 

• povrch se střiží

• zpevňující vrstva neobsahující cement

• extrudovaná tvrzená pěna

• zpevňující vrstva neobsahující cement

• povrch se střiží

•   rovný, tvarově stálý  
a pevný v ohybu

•  parobrzda

•  tepelně izolační

•   neobsahuje cement  
ani skelná vlákna



Schlüter®-KERDI-BOARD
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Schlüter®-KERDI-BOARD
Chytrá konstrukční deska.

pro dělící stěny

pro niky a odkládací plochy v mokrých 
prostorách

na stěny hrubé stavby nebo smíšené 
podklady

na nosné konstrukce

pro kuchyňské pracovní desky

pro obložení vanpro umyvadlové pulty a regály

pro zakrytí potrubí

pro zaoblené a obloukové stěny

Další podrobné informace a pokyny pro zpracování najdete v technickém listu výrobku  12.1.
Navštivte naše internetové stránky www.kerdi-board.de


