
Váš odborný prodejce:

Pro dlažbu nebo obklad s izolací potřebujete následující materiály: 

*	Schlüter®-KERDI 

*	Schlüter®-KERDI-KM  manžety na potrubí

*	Schlüter®-KERDI-KERECK-F  
přířezy pro vnitřní kouty a vnĕjší rohy

*	Schlüter®-KERDI-KEBA izolační pásky

*	Schlüter®-KERDI-DRAIN podlahové vpusti

*	Schlüter®-KERDI-COLL těsnící lepidlo

*	dlaždice a obkladačky

*	spárovací hmota

*	lepidlo na obklady a dlažbu

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn 
Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · www.schlueter-systems.com

Schlüter-Systems · Servisní kancelář Praha · Prvního pluku 621/ 8a · CZ-186 00 Praha 8
Tel.: +420 224 891 384 · Fax: +420 224 891 386

servis_praha@schlueter.de · www.schlueter.cz

Schlüter®-KERDI

Spolehlivá izolace koupelny  
v několika málo pracovních krocích

Schlüter®-KERDI Schlüter®-KERDI
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Schlüter®-KERDI

Popis

Kontrolní seznam materiálů pro nákup

Schlüter®-KERDI je izolační pás z mĕkkého polyetylénu, zakrývající 
drobné trhlinky, který je oboustrannĕ opatřen speciální střiží sloužící  
k účinnému zakotvení do lepidla na obklady a dlažbu. Materiál je fy-
ziologicky neškodný a při likvidaci zbytků nevzniká žádný nebezpečný 
odpad.

Dodávané  balení

Schlüter®-KERDI

šířka: 100 cm

délka: 5 m / 30 m v rolích

Schlüter®-KERDI-KEBA izolační pásky

šířka: 8,5 / 12,5 / 15,0 / 18,5 / 25,0 cm

délka: 5 m / 30 m v rolích

Schlüter®-KERDI-KM manžety na potrubí

sada: 5 ks

Schlüter®-KERDI-KERECK-F přířezy pro rohy a kouty

Předpřipravené vnĕjší rohy sada 2ks / sada 10 ks

Předpřipravené vnitřní kouty sada 2ks / sada 10 ks

Schlüter®-KERDI-COLL těsnicí lepidlo

Dvousložková kombinace 1,85 kg / 4,25 kg

Další systémová řešení

Chcete se dozvĕdĕt 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.com.

Schlüter®-DILEX
Systém profilů pro trvale bezúdržbové 

dilatační a okrajové spáry

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

Schlüter®-RONDEC, -QUADEC, -JOLLY
Systém dekorativních profilů pro ochranu 

vnĕjších hran obkladů

Schlüter®-balkonový systém
Kompletní řešení pro novostavbu  

a rekonstrukce balkonů a teras

Schlüter®-BEKOTEC-THERM 
Keramická klima podlaha

Schlüter®-KERDI-LINE
Liniové odvodnění



Schlüter®-KERDI Schlüter®-KERDI

Je všechno dobře izolované?

Mnozí vĕří, že dlažba a obklady jsou vo-
dotĕsné. To platí jen částečnĕ: spárami 
proniká vlhkost do podkladu. Násled-
kem je poškození stavebních materiálů 
pronikající vlhkostí. Tomu se vyhnete 
použitím izolačního pásu Schlüter®- 
KERDI. 
Ne nadarmo předepisují technic-
ká pravidla vodotěsnou izolaci pro 
mokré provozy jako jsou umývár-
ny a sprchy. Pod obklady a dlažby 
se doporučuje tzv. kontaktní izolace. 
Takovou vhodnou kontaktní izolací  
v přímém spojení s obkladem nebo dlaž-
bou je Schlüter®-KERDI. Její zhotovení je 
velmi snadné, rychlé, spolehlivé a trvalé. 
Vlhkost pak už nemá žádnou šanci!

Jednoduchým postupem  
ke spolehlivé izolaci:

Schlüter®-KERDI

Popis

Schlüter®-KERDI-KM
Manžeta na potrubí

pro spolehlivé připojení prostupů potrubí 
s průmĕrem 25 mm. 

 
Schlüter®-KERDI-KERECK/FI
Vnitřní kout

Svařené přířezy pro snadné utĕsnĕní 
vnitřních koutů.

Schlüter®-KERDI-KERECK/FA
Vnĕjší roh

Svařené přířezy pro snadné utĕsnĕní 
vnĕjších rohů.

Spojení podlaha/stĕna (sokl)
V místĕ přechodu podlaha/stĕna vytáh-
nĕte Schlüter®-KERDI na stĕnu a pře-
lepte svislým pásem s přesahem min.   
5 cm nebo spojte na sraz a přelepte 
zplna páskou Schlüter®-KERDI-KEBA 
s použitím těsnícího lepidla Schlüter®-
KERDI-COLL.

Jednoduchým postupem  
ke spolehlivé izolaci: 

Podklady ve sprchách, za umyvadly a u van 
jsou v mokrých provozech vystaveny působení 
vlhkosti. Před poškozením je účelnĕ ochrání 
kontaktní izolace Schlüter®-KERDI.

Pro odvodnĕní podlah dodává Schlü-
ter-Systems speciální sortiment podla-
hových vpustí  Schlüter®-KERDI-DRAIN, 
umožňující jejich vzájemné spolehlivé 
vodotĕsné spojení. (Vyžádejte si naše po-
drobnĕjší prospekty). 

Izolace v koupelně 1. Plocha, která se bude izolovat, musí být čistá, rovná a nosná. 
Schlüter®-KERDI uříznĕte nožem nebo nůžkami v požadovaném 
rozmĕru. Pro usnadnění řezání je Schlüter®-KERDI opatřen na 
jedné straně rastrem pro řezání.

2.  Pro přilepení pásů použijte lepidlo na obklady a dlažbu, vhodné  
k podkladu. Zpravidla to bývá bĕžné, hydraulicky tuhnoucí lepi-
dlo, které na podklad celoplošnĕ naneste ozubenou stĕrkou  
4 x 4 mm.

3. Pásy Schlüter®-KERDI nalepte s přesahem min. 5 cm. Alternativnĕ 
mohou být pásy uloženy na sraz a přes spoj přelepeny páskou 
Schlüter®-KERDI-KEBA v šířce 12,5 cm. Páska Schlüter®-KERDI-
KEBA je vhodná i pro přechody u soklů apod. Pro spoje přeplá-
továním nebo přelepené izolační páskou se použije těsnící lepidlo 
Schlüter®-KERDI-COLL.

4. Pro vnitřní kouty a vnější rohy můžete použít hotové přířezy a 
tvarovky Schlüter®-KERDI-KERECK-F a pro prostupy potrubí 
manžety Schlüter®-KERDI-KM. 

5. Po přilepení kontaktní izolace, můžete obkladačky a dlaždice 
ukládat bez čekání přímo na Schlüter®-KERDI do hydraulicky 
tuhnoucího lepidla.

Schlüter®-KERDI-DRAIN




