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Schlüter-SyStemS presenta una 
sèrie de novetats dins de la 
seva àmplia gamma de sistemes 
d’impermeabilització i construc-
ció de zones humides. Destaquen 
la làmina d’impermeabilització 
Schlüter®-Kerdi amb una nova i 
pràctica quadrícula, la nova sèrie 
my Kerdi-line i l’escalfament elèctric 
ditra-heat-e per a parets.

Sistema 
d’impermeabilització 
Schlüter®-Kerdi

El sistema d’impermeabilització 
Schlüter®-Kerdi s’utilitza des de fa 
més de 25 anys per a la col·locació 
de ceràmica i pedra natural. És un 
sistema ràpid i senzill d’instal·lar, que 
ofereix màxima seguretat gràcies al 

seu espessor uniforme i a l’adhesiu de 
segellat Schlüter®-Kerdi-Coll. A més 
disposa de peces especials, com per 
exemple, cantonades i maniguets per 
al segellat de les preses d’aigua, que 
permeten solucions intel·ligents per a 
detalls constructius crítics.

L’àrea d’impermeabilització Schlüter-
SyStemS presenta amb Schlüter®-Kerdi-
coll-l una nova variant de l’adhesiu 
impermeable bicomponent, que dis-
posa d’un temps obert estès i que 
facilita la seva aplicació a temperatures 
elevades.

Per a la construcció completa de 
dutxes d’obra, Schlüter-SyStemS ofe-
reix el sistema de desguassos lineals 
Schlüter®-Kerdi-line. Ara amb my 
Kerdi-line es poden ennoblir els ele-
gants desguassos lineals d’acer inoxi-

dable amb un toc molt personal. Els 
clients poden demanar de fàbrica enre-
gistraments individuals, que s’apliquen 
sobre els marcs i reixetes dels desguas-
sos lineals. No hi ha límits de creativitat, 
ja que es poden gravar petits textos, 
símbols i logotips. D’aquesta forma, hotels 
o instal·ladors poden aplicar el seu logotip 
sobre els desguassos lineals, però també 
clients finals poden realitzar les seves 
idees decorant la seva dutxa de forma 
precisa i duradora.

Segons el model Schlüter®-Kerdi-line es 
pot aplicar el gravat làser sobre la reixeta 
i el marc (Kerdi-line-A) o solament sobre 
el marc (Kerdi-line-B i C). Els clients 
poden triar entre tres tipus de gravat: 
massís blanc, massís negre i traçat negre. 
D’aquesta forma es disposa sempre del 
mètode més adequat per crear una canal 
de dutxa amb un toc únic.

Un escalfament ràpid dels paviments 
contribueix a dissenyar habitatges salu-
dables i confortables. Amb el sistema 
d’escalfament elèctric Schlüter®-ditra-
heat-e es pot escalfar en poc temps 
superfícies concretes a la temperatura 
desitjada de forma individual. A partir 
d’ara, el sistema ditra-heat-e a més, com-
pleix la funció d’impermeabilització, per 
la qual cosa és ideal per a la instal·lació 
en plats de dutxa d’obra. A més arriba 
l’escalfament elèctric intel·ligent també 
per a parets. Schlüter-SyStemS presenta 
sets nous, que permeten l’ús del sis-
tema de forma ràpida i senzilla per a 
instal·lacions en parets i crear d’aquesta 
forma superfícies càlides de ceràmica 
i pedra natural. A més el nou termòstat 
Schlüter®-ditra-heat-e-r facilita la regu-
lació de temperatura de forma còmoda a 
través d’una nova pantalla tàctil.    n
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