
Colocação de cerâmica de grande formato com tecnologia
Schlüter®-DITRA

Formatos grandes, espessuras fi nas
O desacoplamento garante uma colocação segura e garantida.



Secagem Neutralização de tensões Suporte Base

Um novo repto para a colocação correcta.

Cerâmica em formatos cada vez maiores
Os formatos das peças cerâmicas cada vez são maiores, tanto nos revestimentos como nos pavimentos. Peças cerâmicas maiores e juntas 
de aplicação mínimas, requerem métodos que garantam uma aplicação perfeita. A tecnologia Schlüter®-DITRA facilita e garante a aplicação 
destas lâminas cerâmicas.

As juntas de colocação entre as peças ce-
râmicas favorecem a secagem do cimento 
cola e a sua reação. O uso de grandes for-
matos reduz a quantidade destas juntas, o 
que tem infl uência directa no processo de 
endurecimento dos adesivos cimentosos.

A solução: 
Sistemas de microventilação e dre-
nagem passiva em contacto direc-
to com a cerâmica com Schlüter®-
DITRA-DRAIN.

Nos pavimentos de grande formato é muito 
difícil absorver as tensões entre o suporte e 
a cerâmica. Estas tensões são as causas 
para o aparecimento de fi ssuras no reves-
timento cerâmico. Para garantir um pavi-
mento livre de fi ssuras é necessário adoptar 
soluções específi cas.

A solução:
Sistemas de desacoplamento com 
tecnologia Schlüter®-DITRA em con-
tacto directo com a cerâmica.

Os grandes formatos „não perdoam“ as 
imperfeições do suporte. A sua aplicação 
requer suportes estáveis, planos e livres de 
tensões.

A solução:
sistemas de transmissão de carga 
ao suporte
O uso de lâminas de desacoplamento 
com a tecnologia Schlüter®-DITRA per-
mite corrigir pequenas imperfeições do 
suporte e evita processos dispendiosos 
para a sua regularização.

Conclusão:
 � A colocação de grandes formatos exige o desacoplamento do acabamento cerâmico ao suporte e uma correcta distri-
buição de cargas.
 � A aplicação de sistemas de desacoplamento, em contacto directo com a cerâmica, está especifi camente recomendada 
pelos maiores fabricantes de cerâmica, e pelas principais associações de aplicadores de cerâmica de todo o mundo.
 � Para uma maior tranquilidade, aconselha-se a utilização de sistemas construtivos certifi cados e comprovados.
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Um novo repto para uma colocação correcta

Sistemas Schlüter-Systems ensaiados em laboratório, comprovados em obra.

Os grandes formatos, não exigem apenas uma atenção particular durante o processo de armazenagem, mas também na sua manipulação. 
O que por si só já implica alterações quanto à aplicação. 
As baixas espessuras requerem sistemas de separação do suporte em contacto com a cerâmica, que ao mesmo tempo garantam a distri-
buição homogénea das cargas. Para as peças de baixa espessura são especialmente indicados sistemas de desacoplamento.

Desde as suas origens, a Schlüter-Systems 
procura um controlo constante da qualida-
de dos seus produtos.
Os nossos laboratórios em Iserlohn (Ale-
manha) dispõem do único „Robinson Floor 
Tester“ na Europa, que permite verifi car a 
capacidade de suportar cargas em movi-
mento dinâmico dos sistemas construtivos 
com cerâmica.

Schlüter-Systems certifi cou a idoneida-
de técnica dos sistemas Schlüter-DITRA 
25, Schlüter®-DITRA-DRAIN e Schlüter®-
DITRA-HEAT. após exaustivos ensaios labo-
ratoriais para cerâmica de baixa espessura 
a partir de 6 mm.

Além disso, a pedido dos maiores produ-
tores de cerâmica, foram submetidos com 
êxito aos severos ciclos de prova, que si-
mulam as condições de uso em ambientes 
residenciais e comerciais, vários produtos 
com espessuras inferiores a 6mm.

Cerâmicas em espessuras cada vez mais fi nas
Graças a modernas técnicas de produção, é possível fabricar cerâmica de baixa espessura e de grandes formatos, algo impensável há uns 
anos atrás. Hoje em dia, a indústria cerâmica disponibiliza uma ampla gama de peças cerâmicas em formatos superiores a 60 cm e com 
espessuras inferiores a 6 mm.

Produtos dos principais fabricantes 
de cerâmica foram especifi camente 
testados e certifi cados, para uso em 
ambientes residenciais e comerciais 
em combinação com a tecnologia 
Schlüter®-DITRA

i

Robinson-Floor-Tester
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A solução correcta para qualquer uso

Schlüter®-DITRA – Resumos das principais funções e características

Desde 1987, que os sistemas com a tecno-
logia Schlüter-DITRA, absorvem as tensões 
entre o suporte e a cerâmica, garantindo 
pavimentos isentos de fi ssuras.
Com a evolução, a gama de produtos com 
a tecnologia Schlüter®-DITRA, disponibiliza 
vária opções adicionais em função do uso 
previsto.

Schlüter®-DITRA 25, é um sistema cons-
trutivo comprovado em obra há mais de 30 
anos, que permite uma óptima transmissão 
de cargas.
Por outro lado, Schlüter®-DITRA-DRAIN é o 
único sistema do mercado, que combina o 
desacoplamento com uma drenagem com 
capilariedade passiva e micro-ventilação 
por baixo da cerâmica, logo está especial-

mente indicado para cerâmica de grandes 
formatos em espaços exteriores. Finalmen-
te, Schlüter®-DITRA-HEAT combina de um 
modo único as funções de desacoplamento 
e impermeabilização, com o prazer e con-
forto do aquecimento elétrico de pavimen-
tos e paredes.

Schlüter®-BEKOTEC permite efectuar beto-
nilhas de baixa espessura e isentas de ten-
sões, deformações e sem necessidade de 
realizar juntas de movimento ou fracciona-
mento. Um suporte perfeito para a aplicação 
de cerâmica de grande formato.
Schlüter®-KERDI-BOARD é um suporte pla-
no, estável, nivelado e estanque, que permite 
projectar e realizar estruturas a três dimen-
sões, preparadas para serem revestidas a 
cerâmica de grande formato. 

Além da tecnologia Schlüter®-DITRA disponibiliza outros sistemas, 
que facilitam a correcta colocação de grandes formatos.

Schlüter®-BEKOTEC Schlüter®-KERDI-BOARD

Sistema 
aderido ao 

suporte

Sistema 
aderido à 
cerâmica

Desacopla-
mento

Distribuição 
homogénea 
de cargas

Impermea-
bilização 

certifi cada

Distribuição uniforme 
do calor em sistemas 

de aquecimento 
radiante

Ancoragem 
para cabos 
de aqueci-

mento

Equilíbrio da 
pressão de 

vapor

Drenagem e 
Micro-Venti-

lação

Schlüter®-DITRA 25 • • • • • • – • –

Schlüter®-DITRA-DRAIN • • • • – • – • •

Schlüter®-DITRA-HEAT • • • • • • • • –

Quer saber mais?

Contacte o seu distribuidor ou informe-se facilmente na internet.
Em www.schluter.pt encontrará mais informação com um só clic.

i

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

Gabinete de apoio ao cliente Portugal · Aveiro Business Center · R. da Igreja, 79 · 3810-744 Aveiro
Tel.: +351 234 720 020 · Fax: +351 234 240 937 · info@schluter.pt · www.schluter.pt A
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