
Anvendelse og funktion 

Schlüter-DITRA er en polypropylen-bane 
med Easycut-skæregitter og underskårne, 
kvadratiske fordybninger i Easyfill-udførelse, 
som på bagsiden er forsynet med bærevæv. 
Schlüter-DITRA anvendes i forbindelse med 
flisebelægninger som tætning, damptrykud-
ligningslag i tilfælde af fugt på bagsiden og 
afkoblingslag ved problematiske underlag. 
Underlaget skal være jævnt og bærende. Til 
limning af DITRA påføres en tyndmørtel, der 
er tilpasset underlaget, med en tandspar-
tel (anbefaling 3 x 3 mm eller 4 x 4 mm). 
DITRA limes på hele overfladen med vævet 
på bagsiden, hvorved vævet er mekanisk 
forankret i limen. Herved skal klæbemidlets 
bearbejdningstid overholdes. 
Flisebelægningen lægges professionelt i 
overensstemmelse med de gældende regler 
ved hjælp af tyndlagsmørtelmetoden direkte 
på DITRA, hvor tyndlagsmørtelen forankrer 
sig selv i DITRA-måttens underskårne fir-
kantede fordybninger.

Sammenfatning af funktionerne: 

a) Isolering 
Schlüter-DITRA isolerer 
belægningen fra underlaget 
og neutraliserer dermed 
spændinger mellem under-
lag og flisebelægning, som 

opstår ud af forskellige formændringer. 
Spændingsrevner fra underlaget undgås og 
overføres ikke til flisebelægningen. 

b) Tætning 
Schlüter-DITRA er en vand-
tæt polypropylenbane med 
relativt høj vanddamp-dif-
fusionstæthed. Når DITRA 
anvendes korrekt ved sam-

linger samt ved vægtilslutninger og tilslutnin-
ger til indbyggede dele, kan DITRA anvendes 
til at skabe en korrekt tætning med flisebe-
lægningen.
Schlüter-DITRA kan anvendes i overens-
stemmelse med tætningsstandarderne 
18531-5* og 18534, der gælder i Tyskland. 
Vandpåvirkningsklasser: W0-I til W3-I*. 
Desuden har DITRA et generelt byggetil-
synscertifikat (abP). 
Der må kun anvendes systemtestet tynd-
lagsmørtel til områder, hvor der kræves et 
abP-certifikat (generelt byggetilsynscerti-
fikat). Tyndlagsmørtlerne og de tilhørende 
testcertifikater kan fås på adressen i dette 
datablad.
Schlüter-DITRA beskytter dermed under-
konstruktionen imod skader fra indtræn-
gende fugt eller aggressive stoffer. 

3,5 mm

Schlüter®-DITRA
Udlægningsmåtte

Afkobling, forsegling, damptrykudligning 6.1
Produktdatablad

* med abP. For yderligere oplysninger om brug og 
installation bedes du kontakte den tekniske salgs-
afdeling.
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c) Damptrykudligning 
Schlüter-DITRA gør det 
muligt at udligne damp-
trykket i tilfælde af fugt-
indtrængning bagfra på 
grund af de luftkanaler, der 

forbliver åbne på undersiden. 

d) Lastfordeling 
(indledning af last) 
Fliser, som anbringes med 
DITRA på gulvområdet, 
skal være mindst 5 x 5 cm 
store, og have en tykkelse 

på mindst 5,5 mm. Schlüter-DITRA over-
fører færdselsbelastninger, der virker på 
flisebelægningen, direkte til underlaget via 
bunden af de firkantede fordybninger, der 
er fyldt med tyndlagsmørtel. Dermed har de 
flisebelægninger, som er placeret på DITRA 
en tilsvarende høj modstandsdygtighed over 
for belastninger. I tilfælde af store trafikbe-
lastninger (f.eks. i kommercielle områder) 
samt høje forventede punktbelastninger 
(f.eks. fra koncertflygeler, gaffeltruck, reol-
systemer) skal fliserne have tilstrækkelig 
tykkelse og trykstabilitet til det pågældende 
anvendelsesområde. Anvisningerne og 
pladetykkelsen i henhold til ZDB-bulletinen 
"Keramiske gulvbelægninger med høj meka-
nisk bæreevne", der er gældende i Tyskland, 
skal overholdes. 
I meget belastede områder skal fliserne 
indlejres over hele overfladen. Stødbelast-
ning med hårde genstande bør undgås ved 
keramiske belægninger. 

e) Adhæsionsevne 
Schlüter-DITRA sørger for 
en god adhæsionsevne 
mellem flisebelægningen 
og underlaget ved at for-
ankre vævet med tyndlags-

mørtel på underlaget og ved mekanisk at 
forankre tyndlagsmørtlen i de underskærede 
firkantede fordybninger. Schlüter-DITRA kan 
derfor anvendes på vægge og gulve. Ved 
vægbeklædning kan der om nødvendigt 
anbringes yderligere forankringsdyvler.

Materiale 

Schlüter-DITRA er en polypropylen-film med 
underskårne, kvadratiske fordybninger i 
Easyfill-udførelse og Easycut-skæregitter. 
På bagsiden er der monteret et bærevæv. 
Tykkelsen målt over ribbenstrukturen er ca. 
3,5 mm. Polypropylen er ikke UV-stabilt på 
lang sigt, og derfor bør permanent, intensivt 
sollys undgås under opbevaring. 

Materialeegenskaber og  
anvendelsesområder
Schlüter-DITRA er uforgængelig, strækbar. 
og skaber revnebroer. Desuden er det 
meget modstandsdygtigt over for virknin-
gerne af vandige opløsninger, salte, syrer og 
alkalier, mange organiske opløsningsmidler, 
alkoholer og olier. 
Under angivelse af den forventede koncen-
tration, temperatur og indvirkningstid, så 
skal stabiliteten overfor specielle objektspe-
cifikke krav testes særskilt. Vanddamp-dif-
fusionstætheden er relativt høj. Materialet er 
fysiologisk uskadeligt. 
Schlüter-DITRA anvendes i en lang række 
forskellige applikationer. Hvorvidt det er 
muligt at anvende profilen i forbindelse med 
kemiske eller mekaniske belastninger, skal 
undersøges i hvert enkelt tilfælde. I det efter-
følgende findes kun generelle henvisninger. 
På DITRA-monterede underlag kan syste-
met bevirke, at der opstår en vis hul lyd, 
når man man går på underlaget med hårde 
skosåler, eller når der bankes på underlaget 
med en hård genstand. 
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Bemærk 

Den i forbindelse med DITRA forarbejdede 
tyndlagsmørtel og belægningsmaterialet skal 
være egnet til det enkelte indsatsområde og 
opfylde de nødvendige krav. Udendørs skal 
disse materialer være vandtætte, frost- og 
vejrbestandige. 
Ved lægning af fugtfølsomme belægnings-
materialer (f.eks. natursten eller kunsthar-
piksbundne fliser) og i tilfælde af bagudrettet 
fugt (f.eks. fra unge afretningslag) bør DITRA 
anvendes som membran. Ved installation af 
DITRA, f.eks. udendørs, kan det være nød-
vendigt at træffe særlige beskyttelsesforan-
staltninger, f.eks. skygge mod direkte sollys. 
Anvendelsen af hurtigt tørrende tyndlags-
mørtel kan være fordelagtigt i forbindelse 
med bestemte arbejdsopgaver. Ved ganga-
realer, f.eks. til transport af materialer, skal 
der lægges gangbrædder på DITRA for at 
beskytte dem. 

Henvisninger til udvidelsesfuger: 
Schlüter-DITRA skal adskilles over eksiste-
rende udvidelsesfuger. Hvis DITRA anven-
des som tætning, skal stødfugerne dækkes 
med Schlüter-KERDI-FLEX. 
Udvidelsesfugerne fra underlaget skal 
indarbejdes i flisebelægningen i henhold 
til de gældende forskrifter. Ellers skal store 
flisebelægningsområder over DITRA-måtten 
inddeles i henhold til de gældende regler for 
udvidelsesfuger i felter. I udendørs områder 
(balkoner og terrasser) bør feltstørrelser med 
en kantlængde på 3 m ikke overskrides. 
Afhængigt af underbygningen kan det 
dog også være nødvendigt med mindre 
felter. Vi henviser til brugen af de forskellige 
profiltyper Schlüter-DILEX. Over adskillel-
sesfuger i bygninger skal, i henhold til de 
forventede bevægelser, tilsvarende profiler 
som Schlüter-DILEX-BT eller DILEX-KSBT 
arrangeres. 
Ved belægningskanter, f.eks. til stigende 
komponenter eller vægtilslutninger, skal ind-
spændinger udelukkes. Kantfuger og tilslut-
ningsfuger skal være i overensstemmelse 
med de gældende faglige regler og være 
tilstrækkeligt dimensioneret til at udelukke 
indeklemning. Vi henviser til brugen af de for-
skellige profiltyper fra Schlüter-DILEX-serien. 

Underlag til  
Schlüter®-DITRA:

Underlag, som DITRA skal udlægges 
på, skal principielt kontrolleres for deres 
egnethed i forhold til f.eks. jævnhed, bære-
evne, renhed og kompatibilitet. Fjern de 
bestanddele af overfladen, som hæmmer 
vedhæftning. Inden installationen af DITRA 
skal der ske udligning af ujævnheder, eller 
en justering af højde og hældning. 

Beton 
Beton gennemgår med tiden en for-
mændring via indskrumpning (svind). Ved 
beton og spændingsbeton kan der yder-
mere opstå spændinger via afbøjning. Ved 
at bruge DITRA absorberes de resulterende 
spændinger mellem betonen og fliserne (i 
gulv- og vægområderne), så fliserne kan 
lægges umiddelbart efter, at betonen har 
opnået tilstrækkelig stabilitet. 

Cementafretningslag 
I henhold til gældende regler skal cementaf-
retningslag være mindst 28 dage gamle og 
have et fugtindhold på under 2 CM-%, før 
fliserne lægges. Især flydende afretningslag 
og opvarmede afretningslag har dog en 
tendens til at deformeres og revne senere, 
f.eks. på grund af belastninger og tempe-
raturændringer. 
Når du bruger DITRA, kan fliserne lægges 
på friske cementgulve, så snart de kan 
betrædes.
Ved eventuel senere optrædende revnedan-
nelser og deformationer i afretningslaget, 
neutraliseres disse via DITRA, og overføres 
ikke til flisebelægningen.

Calciumsulfatafretningslag 
ved et calciumsulfat-afretningslag (anhy-
drit-afretningslag) må der efter gældende 
forskrifter maksimalt være 0,5 CM-% rest-
fugtighed. Ved anvendelse af DITRA kan 
der allerede ved en restfugtighed på under 
2 CM-%, lægges en flisebelægning. 
Om nødvendigt skal afretningslagets over-
flade behandles i henhold til faglige forskrifter 
samt til producentens specifikationer (slibes, 
grundes). DITRA kan limes med hydraulisk 
hærdende eller andre egnede tyndlagsmørt-
ler. Pudslaget beskyttes gennem DITRA 
imod fugtintrængning på overfladen. Calci-
umsulfatafretningslag er følsomme over for 
fugt, så afretningslaget skal beskyttes mod 
yderligere indtrængen af fugt, f.eks. mod 
indtrængen af fugt bagfra.

Schlüter®-DILEX-BWB på Schlüter®-DITRA

Schlüter®-DILEX-EK på Schlüter®-DITRA

Schlüter®-DILEX-AKWS på Schlüter®-DITRA
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Varme pudslag 
Anvendelsen af DITRA kan også ske på 
varme afretningslag, i henhold til de før-
nævnte henvisninger (cement, calciumsul-
fat). Ved anvendelse af DITRA kan belæg-
ningskonstruktionen allerede opvarmes 7 
dage efter færdiggørelsen. Begyndende 
ved 25 °C kan forløbstemperaturen derved 
dagligt øges med maks. 5 °C op til den 
ønskede brugstemperatur af maks. 40 °C. 
De luftkanaler, der dannes af DITRA, giver en 
hurtig og jævn varmefordeling under fliserne. 
Henvisning: 
Til gulvvarme henviser vi til vores Schlüter-
BEKOTEC-THERM-system som keramisk 
klimagulv. 
Schlüter-DITRA anbefales også til afkobling 
af gulvvarmesystemer, der er fremstillet af 
tynde elektriske varmemåtter. Schlüter-
DITRA kan placeres enten under eller over 
varmemåtten. Den bedste afkoblings-
funktion opnås dog, når den lægges over 
varmemåtten. 
Schlüter-DITRA-HEAT, en speciel afkob-
lingsmåtte til elektrisk gulv-/vægtemperatur-
styring, er udviklet til at rumme systemrelate-
rede varmekabler. Se produktdatablad 6.4.

Tørt afretningslag
Efter en professionel installation i overens-
stemmelse med producentens anvisninger 
for de tørre afretningselementer kan det 
maksimale fliseformat vælges så stort som 
ønsket ved brug af DITRA.

Murværk / blandede underlag 
Fuldt fuget murværk af teglsten, kalksand-
sten, cementbundne sten, gasbeton eller 
lignende er generelt velegnet som underlag 
for DITRA. Ujævnheder skal udjævnes på 
forhånd. Især i forbindelse med renoveringer, 
ombygninger og tilbygninger består under-
laget ofte af forskellige materialer (blandet 
murværk), som har tendens til at danne 
revner i grænsefladerne på grund af forskel-
lige deformationer. Med DITRA overføres de 
deraf følgende spændinger og revner ikke til 
flisebelægningen. 

Gipspuds / gipsblokke 
Gipsunderlag skal anses for at være tørre 
efter afprøvning i henhold til de anerkendte 
regler, og overfladen skal om nødvendigt 
forbehandles med en grunder. DITRA kan 
limes med hydraulisk hærdende eller andre 
egnede tyndlagsmørtler. 

Altaner / terrasser 
Schlüter-DITRA som afkoblingsmåtte neu-
traliserer de spændinger mellem underlaget 
og flisebelægningen, der opstår som følge 
af hyppige og kraftige temperaturskift på 
altaner. Desuden kan DITRA overtage funk-
tionen som eneste tætning i kombination 
med flisebelægning på udkragede balkoner 
og terrasser i kontakt med jorden, som kun 
er udsat for fodgængertrafik (bemærk vej-
ledningen om tætning). Underlaget (beton, 
afretningslag) skal have en tilstrækkelig 
hældning.
Hvis gamle belægninger har tilstrækkelig 
bæreevne og den nødvendige hældning, 
kan den eksisterende belægningsstruktur 
anvendes direkte som underlag i renove-
ringstilfælde. Ellers skal du fjerne alle løse 
eller utilstrækkeligt fastsiddende dele, inden 
du limer DITRA, og udjævne eventuelle 
manglende områder eller hældninger med 
egnet færdigblandet mørtel. 
Ved belægninger med kantlængder ≥ 30 x 
30 cm anbefales det at anvende Schlüter-
DITRA-DRAIN (se også produktdatablad 
6.2).

Tagterrasser 
Tagterrasser over opholds- og brugsrum og 
andre rum samt overdækkede arealer skal 
først udformes som flade tage i overens-
stemmelse med de gældende faglige regler 
for tagkonstruktioner. 
For termisk isolerede opholds- og brugsrum 
(samt rum med forventede temperaturfor-
skelle til det fri) kræves der en dampspærre 
samt en øvre tætning som en standard-
konform konstruktion. Hvis det er relevant, 
skal afvigende nationale standarder og/eller 
gældende bulletiner overholdes. Der skal 
installeres et afløbssystem (Schlüter-TROBA 
eller Schlüter-TROBA-PLUS) over den øver-
ste tætning. Der lægges et afretningslag 
ovenpå som et lag til lastfordeling. DITRA 
limes på overfladen af afretningslaget som 
afkobling til fliserne og som fugtbeskyttelse 
for afretningslaget. Schlüter-DITRA som 
afkoblingsmåtte neutraliserer spændinger 
mellem underlaget og flisebelægningen, 
der opstår som følge af hyppige og kraftige 
temperaturskift på terrasser.
Til belægninger med kantlængder ≥ 30 x 
30 cm anbefaler vi DITRA-DRAIN (se også 
produktdatablad 6.2). 
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Kunststofbelægninger og 
belægninger 
Overfladerne skal altid være bærende og af 
en sådan beskaffenhed eller forbehandlet, at 
et egnet klæbemiddel hæfter på dem, hvori 
DITRA-bærevævet kan forankres. Forinden 
skal klæbemidlets forenelighed med under-
laget og DITRA testes. 

Spån- og kompressionsplader 
Disse materialer er især udsat for for-
mændringer på grund af påvirkning fra fugt 
(også stærkt svingende luftfugtighed). Derfor 
bør der anvendes spån- eller kompressi-
onsplader, som er imprægneret imod fugt. 
Pladerne kan som udgangspunkt anvendes 
både som underlag ved indendørs vægge 
og gulve. Pladernes tykkelse skal vælges 
således, at de i forbindelse med en egnet 
bærekonstruktion er tilstrækkeligt formsta-
bile. Fastgørelsen skal sikres gennem sam-
menskruning i tilsvarende korte afstande. 
Stødene skal fremstilles med not- og 
fjederforbindelse og skal være limet. Ved 
tilgrænsende byggekomponenter skal 10 
mm afstand for kantfugerne overholdes. 
Schlüter-DITRA neutraliserer de spændin-
ger, der optræder ved flisebelægningen, 
og forhindrer tilmed indtrængning af fugt. 

Plankegulve 
Ved tilstrækkeligt bæredygtige, sammen-
skruede trægulve med not- og fjerforbin-
delse er en direkte anbringelse af keramiske 
belægninger principielt muligt. Før lægning 
af DITRA skal træunderlaget have et afba-
lanceret fugtindhold. Her har det vist sig 
at være en fornuftig løsning at anvende et 
ekstra lag spånplader eller kompressions-
plader. Forinden bør ujævne gulve udlignes 
via egnede udligningsforanstaltninger. 

Støbeasfalt-afretningslag
Schlüter-DITRA gør det muligt at montere 
keramiske belægninger på bærende, stan-
dardkonforme, uopvarmede, uopvarmede 
støbeasfaltgulve indendørs. Overfladerne 
skal være slebet eller på anden måde være 
således, at den tyndlagsmørtel, der anven-
des til limning af DITRA, hæfter tilstrækkeligt 
godt. 

Forarbejdning 

1. Underlaget skal være fri for bestanddele, 
som nedsætter klæbeevnen, og være 
fast og jævnt. Eventuelle udligningsforan-
staltninger skal foretages inden lægning 
af DITRA. 

2. Valget af det klæbemiddel, der skal 
anvendes til DITRA, afhænger af under-
lagets type. Klæbemidlet skal hæfte på 
underlaget og fæstnes mekanisk i bære-
vævet på DITRA. Ved de fleste underlag 
kan der anvendes hydraulisk hærdende 
tyndlagsmørtel. Til dette formål er det 
fordelagtigt at justere tyndlagsmørtlen til 
en flydende konsistens. Det skal kontrol-
leres, om materialerne er forenelige med 
hinanden.

3. Tyndlagsmørtel påføres på underlaget 
med en tandspartel (anbefaling 3 x 3 
mm eller 4 x 4 mm, mørtelbehov ca. 1,5 
kg/m²). 

4. DITRA-banerne, der forinden er skåret 
til, indlejres over hele overfladen sammen 
med bærevævet i det påførte klæbemid-
del og presses straks ind i klæbemidlet 
ved hjælp af et friktionsbræt eller en 
trykrulle, idet der arbejdes i én retning. 
Blandt andet er en excentersliber også 
velegnet til dette formål. Der skal tages 
hensyn til tørretiden. Det er tilrådeligt at 
justere DITRA nøjagtigt, når du lægger 
det ud, og at lægge det stramt ned med 
let træk. 
Easycut-skæregitteret reducerer måttens 
genskabelseskræfter kraftigt.
For at lette behandlingen er det nyttigt 
med en hjælpende person. De enkelte 
paneler lægges ende mod ende. 
Bemærk: Hvis Schlüter-DITRA også 
anvendes som en tætning ud over 
afkobling, skal samlinger og forbindel-
ser efterbehandles med de tilhørende 
systemkomponenter, se vejledningen for 
tætninger.
Det samme gælder, når Schlüter-DITRA 
anvendes på friske underlag i forbindelse 
med misfarvningsfølsomme overfladebe-
lægninger. 

5. For at undgå beskadigelse på det anbragte 
DITRA, eller for at undgå, at det løsner sig 
fra underlaget, anbefales at beskytte det 
mod mekaniske overbelastninger ved at 
lægge gangbrætter (først og fremmest 
i færdselszoner til materialetransport). 
Ligeledes kan det være nødvendigt 
med beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. 
i tilfælde af direkte sollys eller nedbør i 
det fri. Eventuel vandansamling i fordyb-
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ningerne skal fjernes, inden der påføres 
tyndlagsmørtel. 

6. Umiddelbart efter limningen af DITRA-måt-
ten kan fliserne lægges ved hjælp af tynd-
lagsmetoden med en tyndlagsmørtel, 
der er tilpasset kravene til belægningen. 
Spartlens tanddybde skal være tilpasset 
efter fliseformatet. Den åbne udlægnings-
tid for tyndlagmørtlen skal overholdes. 
Fliserne er stort set indlejret heri over hele 
overfladen. Især ved belægninger, der er 
udsat for store mekaniske belastninger 
og i udendørs områder, skal man være 
opmærksom på at sikre en fuld udlæg-
ning i overensstemmelse med de faglige 
forskrifter. 
Bemærk: De firkantede fordybninger 
kan fyldes med tandspartelens glatte 
side (mørtelbehov ca. 2,0 kg/m2), og 
tyndlagsmørtlen kan formes direkte med 
den passende tandafstand i ét arbejdstrin. 
Alternativt er det tilrådeligt, afhængigt af 
formatets størrelse eller stedets forhold, 
først at fylde fordybningerne med den 
fliselim, der anvendes til udlægningen. Når 
den spartlede overflade kan betrædes, 
kan du begynde at lægge fliserne med 
det samme. Bemærk venligst, at under-
laget skal være støvfrit før montering; om 
nødvendigt skal overfladen støvsuges på 
forhånd eller grundes i tvivlstilfælde. 
Det skal kontrolleres, om materialerne 
er forenelige med hinanden. Ved anven-
delse af belægningsmaterialer med en 
sidelængde ≥ 30 cm anbefaler vi en 
hurtigt hærdende fliselim med krystallinsk 
vandbinding til hurtig styrkeudvikling og 
tørring af mørtlen.

7. Ved bevægelsesfuger som feltbegræns-
nings-, kant- og forbindelsesfuger skal 
de tilsvarende anvisninger i dette data-
blad og de sædvanlige faglige forskrifter 
overholdes.

Tætning  
med Schlüter®-DITRA 

Ved omhyggelig forsegling af måttens 
samlinger og tilslutninger til installationsdele 
og opragende bygningsdele kan DITRA 
anvendes til at skabe en korrekt tætning i 
forbindelse med flisebelægningen. Schlüter-
DITRA kan anvendes i overensstemmelse 
med tætningsstandarderne 18531-5 og 
18534, der gælder i Tyskland. Vandpåvirk-
ningsklasser: W0-I til W3-I. Desuden har 
DITRA et generelt byggetilsynscertifikat 
(abP). 

På områder, hvor der skal arbejdes i over-
ensstemmelse med abP (generelt byg-
getilsynscertifikat), må der kun anvendes 
systemtestet tyndlagsmørtel. Tyndlags-
mørtlerne og de tilhørende testcertifikater 
kan fås på adressen i dette datablad. Til 
belastningsklasse B "Svømmebassiner" 
anbefaler vi vores Schlüter-KERDI vand-
tætningsmembran (se produktdatablad 8.1 
Schlüter-KERDI).
Schlüter-DITRA beskytter det lagte underlag 
imod beskadigelse gennem indtrængende 
fugt og aggressive stoffer. Ved måttefuger 
spartles fugeområderne med Schlüter-
KERDI-COLL-L tætningslim og limes over 
hele overfladen med min. 12,5 cm bred 
KERDI-KEBA. 
Til forseglingen af gulv-/vægtilslutninger 
limes KERDI-KEBA ved gulvet på DITRA 
og ved vægområdet direkte på underlaget 
i tilsvarende bredde.
Overdækningen af tætningsbåndene skal 
være mindst 5 cm. 
Også tilslutninger ved faststående monte-
ringsdele som f.eks. dørelementer, vindue-
selementer og profiler til balkonkanter af 
metal, træ eller kunststof lader sig funkti-
onsmæssigt fremstille med KERDI-KEBA. 
Hertil påføres først Schlüter-KERDI-FIX på 
monteringdelenes klæbeflader.
Restbredden klæbes på hele overfladen 
med KERDI-COLL-L på DITRA.
KERDI-FIX´s egnethed til det enkelte materi-
ale hos monteringsdelene skal testes.
Ved tilstedeværende udvidelsesfuger eller 
adskillelsesfuger ved bygninger skal DITRA 
adskilles og overklæbes med KERDI-FLEX 
ved stødforbindelserne.
KERDI-FLEX skal ligeledes indsættes hos 
fleksible kant-ender. Alternativt kan man 
her også anvende KERDI-KEBA, når en 
tilsvarende løkke bliver lavet.

Bemærkning om afdræning af 
undergrunden: 
Med Schlüter-KERDI-DRAIN og Schlüter-
KERDI-LINE er der udviklet særlige dræn-
systemer til tilslutning til samlingstætninger. 
Schlüter-DITRA kan påføres hurtigt og 
sikkert ved hjælp af KERDI-manchetterne.
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Schlüter®-DITRA i overblik

generelle produktegenskaber

Materiale Polypropylen

Tykkelse 3,5 mm

Bredde 0,995 m

Længde 5,1 hhv. 30,2 m

Vægt 535 g/m²

Opbevaringsbetingelser
ikke UV-stabilt på lang sigt, undgå permanent,  

intensivt sollys under opbevaring
Klæbemiddelbehov (tørvægt) *

Limning af DITRA ca. 1,5 kg/m²

Udfyldning af fordybningerne ca. 1,5 - 2,0 kg/m²

tekniske egenskaber

Bearbejdningstemperatur må ikke forarbejdes under +5 °C

Temperaturbestandighed  -30 °C til +70 °C (kortvarigt til +80°C)

Termisk modstandsevne R= 0,048m²*k/W

Sd-værdi >100 m

Brandklasse iht. EN 13501-1 E

Minimumsformat 5x5 cm

Mindste flisetykkelse 5,5 mm

Certificeringer / godkendelser

AbP bestået

VOC A+

Anvendelsesområder for Schlüter®-DITRA

Belastningsgruppe 
*

Eksempel for  
anvendelsesområder

krævet  
brudbelastning 
af belægning                               

(DIN EN ISO 10545-4)

maksimalt  
pres

Kategori **

��		I
Boliger, badeværelser på hoteller,  

sundhedstjenesterum
        < 1.500 N EK-W und EK-H

��		II
Administration, erhvervsområder,  

storkøkkener, salgslokaler -  
overkørsel med luftdæk

1.500 - 3.000 N      < 2 N/mm² EK-G

��		III

 Handel og industri, engroshandel, 
butikscentre -  

Kørsel med superelastic, 
massivt gummi, Vulkollan dæk

3.000 - 5.000 N   2 - 6 N/mm²

EK-M��		IV
som gruppe III -  

Kørsel med polyamidruller
5.000 - 8.000 N 6 - 20 N/mm²

��		V

 Erhverv og industri,  
områder med tung last,  

monterings- og lagerhaller - 
Kørsel med luftdæk

         > 8.000 N   > 20 N/mm²

*anslåede forbrugsværdier for standard tyndlagsmørtel. Værdierne kan variere afhængigt af det anvendte produkt og forholdene på stedet

* i henhold til ZDB-bulletin "Keramiske belægninger, der udsættes for høje mekaniske belastninger".  

** i henhold til ZDB-bulletin "Lægning af fliser på afkoblingssystemer indendørs"
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Produktoversigt

A  Schlüter®-KERDI-KEBA (bånd)
 Tykkelse= 0,1 mm

Længde = m  5 30
Bredde =  8,5 cm • •
Bredde = 12,5 cm • •
Bredde = 15,5 cm • •
Bredde = 18,5 cm • •
Bredde = 25,5 cm • •

Schlüter®-KERDI-FLEX 
  Tykkelse = 0,3 mm

Længde = m  5 30
Bredde = 12,5 cm • •
Bredde = 25,5 cm • •

B

Schlüter®-KERDI-FIX  
(monteringslim) G = grå, BW = brillianthvid

Farve G BW
Patron 290 ml • •
se produktdatablad 8.3

F

Schlüter®-KERDI-DRAIN  
(gulvafløb)

se produktdatablad 8.2

G

 Schlüter®-KERDI-COLL-L
 (tætningsklæber)

Beholder 4,25 kg
Beholder 1,85 kg
se produktdatablad 8.4

E

Schlüter®-KERDI-LINE  
(linjeafløb) 

se produktdatablad 8.7

Schlüter®-KERDI-SHOWER 
(hældningsplader) 

se produktdatablad 8.6 og 8.8

Schlüter®-KERDI-TS 
(badekarforsegling)  

se produktdatablad 8.9

H

I

J

H

I

I

J

B

C

D

D

F

G

E

A  Schlüter®-DITRA

Længde = m  5,1 30,2
Bredde = 0,995 m  • •A

C

Schlüter®-KERDI-KM /-MV /-PAS 
(rørkraver/-sæt)  Tykkelse = 0,1 mm

se produktdatablad 8.1 

C

Schlüter®-KERDI-KERECK  
 Tykkelse = 0,1 mm

Indvendigt hjørne 2 St. 10 St. 50 St. 
færdig formstøbt del 90° • • •
færdig formstøbt del 135° •   
Udvendigt hjørne 2 St. 10 St. 50 St. 
færdig formstøbt del • • •

Schlüter®-KERDI-KERECK  
 Tykkelse = 0,1 mm

Indvendigt hjørne 5 St.  
Præfabrikeret sektion •  
Udvendigt hjørne 5 St.  
Præfabrikeret sektion •

D

D
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Tekstmodul til licitationer:

_____m² Schlüter-DITRA som 
  afkoblingsmåtte
  tætnings- og afkoblingsmåtte
til flisebelægninger af en revneoverdækkende 
polypropylenfolie med underskårne firkan-
tede udsparinger i Easyfill-udførelse samt 
et Easycut-skæregitter og bagbeklædning 
af væv på eksisterende, jævne og bærende 
undergulve på
  gulv, bestående af _____________________
  væg, bestående af ____________________  
med dertil egnet
  fliselim efter leverandørens eget valg
  Fliselim, type _________________________

limes professionelt i overensstemmelse med 
producentens anvisninger.
Tilslutninger til rørgennemføringer og gulvindløb

  skal medregnes i enhedspriserne.
  beregnes særskilt som tillæg.

Materiale: __________________________ €/m² 
Løn: _______________________________ €/m² 
Samlet pris: ________________________ €/m²

Tekstmodul til licitationer:

_____løbende meter Schlüter-KERDI-KEBA 
som tætningsbånd af polyethylenfilm med fle-
ecevæv integreret på begge sider til tætning af

  stumpsamlinger
  gulv/væg-forbindelser
  tilslutninger

mod faste installationsdele af tætningsmembra-
nen Schlüter-DITRA skal limes korrekt i over-
ensstemmelse med producentens anvisninger.
Ind- og udvendige hjørner

  skal medregnes i enhedspriserne.
  beregnes særskilt som tillæg.

Bredde af KERDI-KEBA:
L 8,5 cm  L 12,5 cm  L 15 cm
L 18,5 cm L 25 cm
Materiale: ___________________________€/m 
Løn:  _______________________________€/m
Samlet pris: _________________________€/m

Tekstmodul til licitationer:

_____løbende meter Schlüter-KERDI-FLEX som 
et meget fleksibelt tætningsbånd med fleecevæv 
limet på begge sider til tætning af

  fleksible stumpsamlinger
  fleksible gulv/væg-forbindelser
  fleksible tilslutninger

mod installationsdele af tætningsmembranen  
Schlüter-DITRA skal limes korrekt i overensstem-
melse med producentens anvisninger.
Bredde af KERDI-FLEX:
L 12,5 cm  L 25 cm
Materiale: ___________________________€/m
Løn:  _______________________________€/m
Samlet pris: _________________________€/m

Tekstmodul til licitationer:

_____ stk. Schlüter-KERDI-KM som en poly-
ethylenrørmuffe med fleecevæv integreret på 
begge sider og limes professionelt i overens-
stemmelse med producentens anvisninger.
Materiale: _________________________ €/stk.
Løn:  _____________________________ €/stk.
Samlet pris: _______________________ €/stk.
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