


Значението на управлението на влагата
За да осигурите трайната красота на новата си баня и да защитите вашата инвестиция, 
цялостната хидроизолационна системата е от съществено значение.
Противно на общоприетото схващане, фугите и фугиращите смеси (дори запечатащи 
фугиращи смеси) не са водоустойчиви. Влага прониква в тези зони и се събира в кухините 
на стената или подовата конструкция. Това е основната причина за течове и мухъл. За да 
създадете облицована с плочки баня, която ще издържи цял живот, отдолу е необходима 
хидроизолационна система .

Плочка: Перфектният избор за банята
Плочката е не само вечна и красива, но и издръжлива, хигиенична и лесна за почистване, което я прави 
идеална за мокри помещения.



Schluter ®-Душ система е интегрирано семейство продукти което 
подобрява традиционната система чрез опростяване на облицовъчните  
дейности.

Процесът започва с инсталирането на твърда подложни панели (напр. 
гипсови панели или подложни плоскости) на стени и или замаска с 
наклонено, или сглобяемо KERDI-SHOWER-ST душ корито на пода. Тези 
материали осигуряват основата  за хидроизолационната система.

Сега започва полагането за хидроизолацията. KERDI-DRAIN е сифон Сега започва полагането за хидроизолацията. KERDI-DRAIN е сифон 
монтиран отгоре върху замазката или душ коритото. След това 
хидроизолационната мембрана KERDI се свързва към повърхностите на 
стените и основата, включително KERDI-DRAIN. KERDI-DRAIN 
разполага с голям, интегриран свързващ фланец, която осигурява 
сигурна връзка с хидроизолацията KERDI мембрана. 

За разлика от хидроизолационните материали, използвани в За разлика от хидроизолационните материали, използвани в 
традиционна система, плочката може да бъде поставена директно върху 
мембраната KERDI използвайки тънък слой лепило на циментова 
основа.

Това прави Schluter ® - Душ система уникална. Хидроизолационна Това прави Schluter ® - Душ система уникална. Хидроизолационна 
система е монтирана върху подложните материали, а не отдолу. Това 
елиминира потенциала за проникване на влага в замазката или 
подложните плоскости по стените и по този начин позволява покритие 
на плочки да изсъхне между употребите. 

Интегрираният Schluter ®-Душ Система елиминира течовете, намалява Интегрираният Schluter ®-Душ Система елиминира течовете, намалява 
потенциала за отлагане на варовик и растеж на мухъл в системата и 
драстично намалява общото време за инсталиране, за да се гарантира 
успех и да се направи инсталация на баня по-лесен от всякога.

Свързана хидроизолация
Schluter® -Душ система

Традиционният метод за инсталиране на облицовъчни плочки е  
трудоемък процес, изискващи много стъпки, за да се гарантира 
успех.

Първо, замазката се изгражда с наклон към отвора на Първо, замазката се изгражда с наклон към отвора на 
канализацията. Отгоре се поставя хидроизолационна мембрана и се 
зауства към канала. Тя се полага върху борда и нагоре по стените на 
около 5-6 см. Над нея по стените се полага противовлажна бариера / 
напр. импрегнирана хартия или пластамсови листове/, които 
застъпват края на мембраната.

Доколкото това завършва хидроизолационната инсталация, се Доколкото това завършва хидроизолационната инсталация, се 
изисква допълнителна предварителна работа, тъй като 
хидроизолационните материали, използвани в тази система не 
позволяват прекият монтаж на плочки. 
Над хидроизолационната основа се изгражда замаска и мазилка по 
стените. Тези материали осигуряват поддържащ слой и свързваща 
повърхност за плочките. 
Противно на общоприетото схващане, самото покритие на плочки не Противно на общоприетото схващане, самото покритие на плочки не 
е така водоустойчиво. Когато банята се използва, вода и пари ще 
проникне в замазката и подложката на плочките върху стени. Тази 
влага трябва да премине през замазката до наклонената 
хидроизолационна основата и я отведе в канализацията. По този 
начин монтажа може да бъде описан като Система „water-in/wa-
ter-out“. 

При редовна употреба на банята, замазкат може да остане напоена, 
особено ако предварителните дейности за пропуснати или сифоните 
в канализацията се запушват. Без начин да се оттече, водата ще 
продължи да се натрупва. 

Непрекъснатото присъствие на влагата увеличава потенциала за 
отлагане на варовик и растеж на плесен в рамките на системата.

Метод на панорамната облицовка
Традиционната система

Хидроизолацията е основата на успешна баня с плочки. Чувствителни към влага строителни материали като дървено 
рамкиране, шперплат или OSB обшивка, гипсокартон и др. трябва да бъдат защитени от проникване на вода и водни 
пари. Мокрите зони увеличават потенциала за растеж на плесен, ако не се осигурява ефективно управление на 
влагата. Ключът към контрола на плесени е контрол на влагата.

Традиционната баня срещу Schluter ® баня



хидроизолационни вътрешни и външни ъгли хидроизолационни яки за тръбихидроизолационна лента

Аксесоари

KERDI-BOARD е панел от екструдиран пенополистирол, 
който е мантира директно върху рамката с болтове и 
заменя гипс или циментова плоскост за създаване на 
душ стени.
• Водоустойчив и пароустойчив, няма да насърчи 
растежа на плесен
• Равен, удароустойчив и твърд
• Не съдържа цимент или фибростъкло за инсталация • Не съдържа цимент или фибростъкло за инсталация 
без прах
• Лек и лесен за рязане с нож, прави инсталацията 
лесна

KERDI е листова полиетиленова хидроизолационна 
мембрана и противовлажна бариера, която се полага 
върху твърдата подложка по стените и основата за 
банята.
• Избягва проникването на вода и пари в кухините на 
стените за предотвратяване на мухъл и плесен
• Защитава чувствителни към влага строителни • Защитава чувствителни към влага строителни 
материали като дървeно рамкиране, шперплат и OSB
• Изработен от неорганични материали, KERDI няма да 
способства растеж на мухъл
• Гъвкав и лесен за инсталиране, плочката се монтира 
директно върху мембраната

Schluter®-Systems предлага две възможности за създаване на напълно водоустойчиви душ стени:

Хидроизолация

Типично приложение за душ

Сглобяемо корито на душ кабина 

Сифони

Сглобяема борд душ кабина

Хидроизолационни ъгли

Уплътнения на тръби и смесители 

Хидроизолационна лента

Водоустойчиви строителни панели    или    Хидроизолираща мембрана



KERDI-LINE е нископрофилен линеен подов сифон, специално проектиран за свързващи хидроизолационни възли. 
Корпусът на сифона разполага с интегрирана яка, изработена от KERDI, за да се осигури проста и сигурна, 
водонепроницаема връзка около канала. 
Универсалност на дизайна
С KERDI-LINE подът е наклонен в една равнина, което позволява използването на плочки с голям формат. KER-
DI-LINE се предлага в редица от дължини и могат да бъдат монтирани в близост до стени или на междинни места, 
което допълнително увеличава възможностите за дизайн.
Разрушаване на бариерите
Ниският профил на KERDI-LINE го прави идеален за пространства с отворена концепция без препядствия, 
включително такива, предназначени за използване от инвалидни колички.
Красивият дизайн отговаря на функцията и достъпността!
Зашеметяващи решетки
Изберете от два дизайна на решетка от полирана неръждаема стомана или хром за модерен външен вид или 
изберете версията без рамки за плочки и скрит дренаж.

KERDI-DRAIN е подов сифон с интегриран свързващ фланец, който осигурява голяма 
контактна зона за сигурно връзка към хидроизолационната мембрана KERDI в най- горната 
част на монтажа.
Намалява времето за монтаж и труд
Елиминира предварителната работа, при изграждането на двустепенна замазка.  
Приспособим
Подходящ както за основа от замазка, така и за пенопластово корито  KERDI-SHOWER-ST.
Идеален за нови конструкции и реконструкции.Идеален за нови конструкции и реконструкции.
Проектиран специално за плочки
Напълно регулируемата решетка (по вертикална, странично и по наклонена) опростява 
оформлението и монтажа на плочките.
Квадратната решетка свежда до минимум неудобните срезове около сифона.





KERDI-SHOWER-KIT е вашето цялостно решение за изграждане на напълно водоустойчива 
баня, който е готов за плочки.

Ново! KERDI-BOARD-KIT съдържа панели KERDI-BOARD и всички останали компоненти 
необходимо за създаване на напълно водоустойчиво и влагозащитено пространство около 
вани и акрилни основи за душ.

Облицована  пейка под душа ви - да! Независимо дали включвате душ-пейка по 
функционални причини или просто за комфорт, след като веднъж добавите 
местата за сядане в банята, никога няма да се върнете на традиционната баня.

• Леки и устойчиви
• Наклонена повърхност за предотвратяване на задържането на вода

Душ бордюрите обикновено са в рамка от дърво, покрито с обшивка от гипс фазер или 
циментова плоча. Сглобяемите бордюри елиминират всички подготвителни работи за бърза и 
лесна инсталация.
• Лек и стабилен
• Устойчиви, за да поемат теглото на стъклени блокове, врати за душ и стъклени прегради
• Комбинирайте повече бордюри, за да изградите по-големи душове или ги подрежете по 
размер за по-малки пространства.

Дръжте всичко под душа добре подредено с предварително изработена ниша за душ, която е напълно 
изолирана, бърза за инсталиране и интегриране с душови възли KERDI и KERDI-BOARD.

• Довършете душ ниша с профил по ваш избор
• По-големите размери включват сглобяем, регулируем рафт

• Премахване на необходимостта от изграждане на 
бетонно легло
• Бързо и лесено за инсталиране
• Отличен перфектен наклон
• Може да се нарязва на размери или да се 
разширява.

Комплекти

Душ пейки

Душ бордюри

Душ ниши

Наклонени душови корита

Сглобяеми 
Компоненти за Баня
Сглобяеми душ корита, бордюри, пейки и 
ниши предоставят лесна алтернатива на 
бетонова основи и други конструкции за 
бързи и лесни инсталации на бани.



Притежава същите характеристики като системата DITRA-HEAT, с добавяне на по-плътна 
свързваща подложка,  което осигурява две допълнителни предимства: контрол на звука и 
термично прекъсване и 70% по-бързо загряване върху бетонни основи

Една особеност, която веднага отделя обикновена баня от изключителната, е
топъл плочен под. С DITRA-HEAT подовите плочки са не само топли, но и по-издръжливи тъй 
като тази система включва вградена подложка за предотвратяване на напукани плочки и фуги 
и в добавка на хидроизолацията, управление на влагата и устойчивост на натоварването - 
покрива всички общи предизвикателства в банята.

• Електрическото подово затопляне придава основна нотка на лукс в банята
• Интегрираната технология за поемане на линейни и напречни разширения,  предпазват • Интегрираната технология за поемане на линейни и напречни разширения,  предпазват 
плочките от напукване
• Зоните за отопление се настройват лесно
• Лесен за инсталиране; няма нужда от щипки, крепежни елементи или изравняващи 
съединения смеси
• Минималната дебелина на монтажа позволява лесни преходи към по-ниски повърхностни 
покрития

DITRA-HEAT  Електрическа система за подово отопление

Луксозен и топъл

Профили за вътрешни ъгли
DILEX профили с извита повърхност, която осигурява 
лесна за почистване алтернатива за вътрешните ъгли 
на стената и пода!

Профили за външни ъгли и плочки
Изложените краища на плочките са неестетични и Изложените краища на плочките са неестетични и 
податливи на отчупване. Квадратния профил QUADEC и 
заоблен профил RONDEC защитава краищата на 
плочките за визуално привлекателност и дълготрайни 
резултати. Профилните кантове премахват 
необходимостта от специална керамични облицовъчни 
парчета, така че можете да изберете практически всяка 
плочка в шоурума.плочка в шоурума.

Детайли правят разликата
Подходящите ъгли и крайни капачки са достъпни за 
повечето Schluter® профили. Тези аксесоари премахват 
необходимостта от скосяване премахвайки големи фуги 
и остри ръбове, опростяване на инсталацията и 
осигуряват изпипан, професионален резултат.

Недодвластната на времето красота на керамичните и каменните плочки може да донесе релаксиращо СПА 
усещане за дома. Schluter®  профилите са подходящи за създаване на санитарни преходи и защита на ръбовете на 
плочките във влажните зони.

Малък детайл, Голям финал




