
Construção de varandas e terraços
Variantes 1 - 8



	 Laje de Betão Armado
a 	 Betonilha inclinada  

  A condição para o funcionamento da 
construção é a existência de uma inclinação 
suficiente  
(1,5 - 2%) para a drenagem. 

 Schlüter®-BARA-RTKEG 
  Perfil de escoamento com bordo de 

gotejamento e dispositivo de retenção  
para o sistema de canais de escoamento 
Schlüter®-BARIN.

 Schlüter®-DITRA 25
  Lâmina especial de polietileno que cumpre 

as funções de impermeabilização conjunta, 
desacoplamento conjunto e compensação da 
pressão de vapor.

 Schlüter®-KERDI-KEBA
  Fita de vedação em polietileno com geotextil 

incorporado que garante a aderência mecânica 
da cola vedante Schlüter®-KERDI-COLL-L para 
obter ligações de parede, de membranas e 
outras ligações.

 Schlüter®-DILEX-EKE ou -EF
  Perfil angular de uma peça para ligações 

flexíveis piso/parede de varandas  
(para terraços: Schlüter®-DILEX-EK).

 Schlüter®-RONDEC / -JOLLY ou -QUADEC
  Perfis para remates limpos da cerâmica junto 

ao solo. Disponível em muitas cores diferentes e 
com superfícies diferentes. 
Material: aço inoxidável ou alumínio

 Schlüter®-BARIN
  Sistema de canais de escoamento em alumínio 

lacado para a drenagem de varandas e terraços 
com um sistema completo de acessórios.

 Colocação de tijoleira de cerâmica  
 ou pedra natural 
  com argamassa fina hidráulica resistente à água 

e ao gelo.

Construção de pavimentos com Schlüter®-DITRA 25

Conjunto impermeável – Desacoplamento conjunto – Compensação da pressão de vapor sobre uma superfície inclinada com capacidade de suporte.
Schlüter-DITRA 25 é uma impermeabilização em conjunto com revestimentos de tijoleira e pedra natural. Além da função de impermeabi-
lização, DITRA 25 tem a função de desacoplamento que neutraliza tensões entre a base e o pavimento de tijoleira que ocorrem devido às 
mudanças de temperatura. Os restos de humidade da base (p. ex. betonilha fresca) são drenados através da função de compensação da 
pressão de vapor do DITRA 25.

A estrutura aqui representada apenas é válida para 
varandas salientes e terraços rentes ao chão (com 
remates modificados).

Foto da página de título : com autorização da RAK Ceramics GmbH
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Schlüter®-BARA-RW

Schlüter-BARA-RW é um perfil de escoamento angular 
em aço inoxidável ou alumínio lacado para remate das 
zonas de escoamento suspensas em varandas e terra-
ços.

Schlüter®-BARA-RAK
Schlüter-BARA-RAK é um perfil de escoamento com 
bordo de gotejamento para instalar na argamassa de 
regularização pronta. O perfil tem um dispositivo de 
retenção para fixação do sistema de canais Schlüter- 
BARIN. Na passagem embutida para o bordo de gote-
jamento pode ser colocado um Schlüter-JOLLY como 
remate dos cantos de cerâmica. A cerâmica também 
pode, no entanto, ser aplicada com saliências.

Schlüter®-BARA-RTKEG

Schlüter-BARA-RTKEG é um perfil de escoamento com 
topo de gotejamento para instalar na argamassa de re-
gularização pronta. O perfil tem um dispositivo de re-
tenção para fixação do sistema de canais Schlüter- 
BARIN. É utilizado para a estrutura de construção do de-
sacoplamento conjunto Schlüter-DITRA 25. Devido ao 
canto fechado obtém-se um remate de tijoleira perfeito

Schlüter®-BARA-RTK
Schlüter-BARA-RTK é um perfil de escoamento com 
topo de gotejamento para instalar na argamassa de 
regularização pronta. O perfil tem um dispositivo de re-
tenção para a fixação dos sistemas de canais Schlüter- 
BARIN. Na transição da zona mais baixa com o per-
fil de escoamento é possível aplicar um perfil Schlüter- 
JOLLY como topo final da peça cerâmica. Não obstan-
te, as peças cerâmicas também podem ser instaladas a 
sobressaír.

Variantes para a execução de rebordos
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	 Laje de Betão Armado
a 	 Betonilha inclinada  

  A condição para o funcionamento da 
construção é a existência de uma inclinação 
suficiente (1,5 - 2%) para a drenagem.

 Schlüter®-BARA-RTKE 
  Perfil de escoamento com bordo de gotejamento 

e dispositivo de retenção para o sistema de 
canais de escoamento Schlüter®-BARIN. Através 
das aberturas é garantida uma secção de 
drenagem e ventilação suficientemente grande. 

  As fendas de drenagem devem ser mantidas 
abertas!

 Schlüter®-KERDI
  Impermeabilização conjunta em polietileno. 

Colagem das juntas com cola vedante 
Schlüter®-KERDI-COLL-L

 Schlüter®-KERDI-KEBA
 Fita de vedação em polietileno com geotextil 

incorporado que garante a aderência 
mecânica da cola vedante Schlüter®-KERDI-
COLL-L para obter ligações de parede, de 
membranas e outras ligações. 

a  Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
  Lâmina de drenagem conjunta de polietileno, 

colocada em argamassa de camada fina, com  
as funções de impermeabilização conjunta,  
ventilação por baixo e desacoplamento 
conjunto.

b  Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
  Lâmina de drenagem conjunta especial para 

grandes superfícies e construções de escadas.
 Schlüter®-DILEX-EKE ou -EF
  Perfil angular de uma peça para ligações 

flexíveis piso/parede de varandas 
(para terraços: Schlüter®-DILEX-EK).

 Tijoleiras de remate
 Schlüter®-BARIN
  Sistema de canais de escoamento em alumínio 

lacado para a drenagem de varandas e terraços 
com um sistema completo de acessórios.

 Tijoleiras de cerâmica/cerâmica  
 comprimida ou pedra natural
  Para varandas e terraços de uso doméstico ou 

moderado, aplicam-se os seguintes requisitos 
mínimos:  

 •   Schlüter®-DITRA-DRAIN 4   
Formato a partir de 5 x 5 cm  
Espessura a partir de 5 mm  

 •   Schlüter®-DITRA-DRAIN 8  
Formato a partir de 10 x 10 cm  
Espessura a partir de 8 mm 

  Pode-se colocar cerâmica de grande formato, 
com cimento cola de capa fina de base 
hidráulica, resistente à água e à intempérie. 

Construção de pavimentos com Schlüter®-KERDI e Schlüter®-DITRA-DRAIN

Impermeabilização conjunta - Drenagem conjunta – Desacoplamento conjunto
A estrutura de suporte formada na superfície com inclinação suficiente é protegida contra a penetração de água com uma impermeabiliza-
ção conjunta Schlüter-KERDI. A drenagem conjunta Schlüter-DITRA-DRAIN é aplicada na impermeabilização conjunta com argamassa fina. 
Com DITRA-DRAIN o pavimento de cerâmica aplicado em conjunto é ventilado por baixo em toda a superfície, o que causa uma secagem/
um endurecimento rápido e uniforme da base de argamassa fina. As tensões que surgem são neutralizadas através da função de desaco-
plamento de DITRA-DRAIN.

A estrutura aqui representada apenas é válida para 
varandas salientes e terraços rentes ao chão (com 
remates modificados).
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Schlüter®-DITRA-DRAIN
Schlüter-DITRA-DRAIN é uma drenagem conjunta segu-
ra e de efeito duradouro com capilares de passagem. A 
aplicação é efectuada na argamassa sobre o conjunto 
impermeável Schlüter-KERDI, ou outro conjunto imper-
meável adequado, aplicado sobre a inclinação.

Schlüter®-KERDI

Schlüter-KERDI é uma membrana de impermeabilização 
de polietileno, que está revestida de ambos os lados 
com um velo com geotextil incorporado em ambas as fa-
ces que garante a aderância mecânica do cimento cola. 
Esta é especialmente indicada para impermeabilizações 
em conjunto com revestimentos de cerâmica junto à pa-
rede e ao solo.

Schlüter®-BARA-RT

Schlüter-BARA-RT ist é um perfil de escoamento em T 
em alumínio lacado para remate das zonas de escoa-
mento livres em varandas e terraços. O lado do remate 
superior cobre o bordo do revestimento, o inferior forma 
um bordo de gotejamento e cobre a junta na drenagem 
conjunta Schlüter-DITRA-DRAIN.
Deve ser observada a possibilidade de escoamento!

Schlüter®-BARA-RTKE

 Schlüter-BARA-RTKE  é um perfil de escoamento com 
bordo de gotejamento para a colocação num soalho 
pronto inclinado. O perfil tem um dispositivo de retenção 
para fixação do sistema de canais Schlüter-BARIN. O per-
fil BARA-RTKE é particularmente adequado para estrutu-
ras de construção com a drenagem conjunta Schlüter- 
DITRA-DRAIN. Devido ao canto perfurado obtém-se um 
remate de tijoleira perfeito.
As fendas de drenagem devem ser mantidas abertas!

Schlüter®-BARA-RW

Schlüter-BARA-RW é um perfil de escoamento angular 
em aço inoxidável ou alumínio lacado para remate das 
zonas de escoamento suspensas em varandas e terra-
ços.
Deve ser observada a possibilidade de escoamento!



Schlüter®-DITRA-DRAIN 8 Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 Schlüter®-DITRA-DRAIN 8 Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
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	 Laje de Betão Armado
a 	 Betonilha inclinada  

  A condição para o funcionamento da constru-
ção é a existência de uma inclinação suficiente  
(1,5 - 2%) para a drenagem. 

 Schlüter®-BARA-RTK 
  Perfil de escoamento com bordo de gotejamen-

to e dispositivo de retenção para o sistema de 
canais de escoamento Schlüter®-BARIN.

 Impermeabilização de construções  
segundo a norma DIN 18531

 Schlüter®-TROBA-PLUS 
  Drenagem de superfícies com capilares de pas-

sagem para a drenagem eficaz de água infiltra-
da e ventilação por baixo em toda a superfície.

 Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN 
  Camada de distribuição de baixa espessura 

como sistema para betonilhas flutuantes sem 
fissuras e funcionais. (Betonilha de cimento  
CT – C25 – F4 ou argamassa de granulado).

a  Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
  Lâmina de drenagem conjunta de polietileno, 

colocada em argamassa de camada fina, com 
as funções de impermeabilização conjunta,  
ventilação por baixo e desacoplamento conjunto.

b  Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
  Lâmina de drenagem conjunta especial para 

grandes superfícies e construções de escadas.
 Schlüter®-KERDI-KEBA
  Fita de vedação em polietileno com geotextil 

incorporado que garante a aderência mecânica 
da cola vedante Schlüter®-KERDI-COLL-L para 
obter ligações de parede, de membranas e 
outras ligações.

 Schlüter®-DILEX-EKE ou -EF
  Perfil angular de uma peça para ligações  

flexíveis piso/parede de varandas 
(para terraços: Schlüter®-DILEX-EK ou -RF).

 Schlüter®-RONDEC / -JOLLY ou -QUADEC
  Perfis para remates limpos da cerâmica junto 

ao solo. Disponível em muitas cores diferentes  
e com superfícies diferentes. 
Material: aço inoxidável ou alumínio

j Schlüter®-BARA-RT
  Perfil de escoamento com lado de remate e 

bordo de escoamento.
 Observar a possibilidade de drenagem!
k Schlüter®-BARIN
  Sistema de canais de escoamento em alumínio 

lacado para a drenagem de varandas e terraços 
com um sistema completo de acessórios.

 Tijoleiras de cerâmica/cerâmica  
 comprimida ou pedra natural
  Colocação – mesmo tamanhos grandes - com 

argamassa fina hidráulica resistente à água e às 
alterações climáticas

Construção de pavimentos com Schlüter®-TROBA-PLUS, Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN e 

Schlüter®-DITRA-DRAIN 

Impermeabilização – Camada de distribuição de baixa espessura - Drenagem conjunta – Desacoplamento conjunto 
A estrutura de suporte tem de ser formada com uma superfície inclinada e é protegida contra a penetração de água por uma impermeabilização 
segundo a norma DIN 18531. Entre a impermeabilização e a camada de distribuição de carga (betonilha em cimento) coloca-se Schlüter- 
TROBA-PLUS como drenagem para a água infiltrada. A camada de distribuição de carga é executada de forma fina no Schlüter-BEKOTEC-
-DRAIN. Entre a betonilha e o pavimento de tijoleira é aplicada a drenagem conjunta com capilares de passagem Schlüter-DITRA-DRAIN em 
argamassa fina. Assim consegue-se uma ventilação por baixo em toda a superfície do pavimento o que leva a uma secagem/um endurecimen-
to rápido e uniforme da argamassa fina. As tensões que surgem são neutralizadas através da função de desacoplamento de DITRA-DRAIN.

A estrutura aqui representada apenas é válida para varandas 
salientes e terraços rentes ao chão (com remates modifica-
dos). As estruturas de construção de açoteias têm de ser 
executadas com um isolamento e a respectiva impermeabili-
zação em conformidade com as normas em vigor.
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Schlüter®-TROBA-PLUS
 Schlüter-TROBA-PLUS  é uma drenagem de superfícies 
de efeito duradouro que rompe os capilares e evacua a 
água de forma segura. Os nós em forma de cones trun-
cados estreitos são altamente resistentes e estão cober-
tos com um velo forrado permeável à água. Estes nós 
elevam o revestimento em toda a superfície, formando 
uma zona de drenagem uniforme.
Deve ser observada a possibilidade de escoamento!

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN

Schlüter-BEKOTEC-DRAIN  é a técnica de construção 
segura de pavimentos, como sistema para betonilhas 
flutuantes e betonilhas exteriores sem fissuras e funcio-
nais com revestimentos cerâmicos e em pedra natural.

Schlüter®-BARA-RW

 Schlüter-BARA-RW  é um perfil de escoamento angular em 
aço inoxidável ou alumínio lacado para remate das zonas de 
escoamento suspensas em varandas e terraços.
Deve ser observada a possibilidade de escoamento!

Schlüter®-DITRA-DRAIN

Schlüter-DITRA-DRAIN é uma drenagem conjunta segu-
ra e de efeito duradouro com capilares de passagem. A 
aplicação é efectuada na argamassa sobre o conjunto 
impermeável Schlüter-KERDI, ou outro conjunto imper-
meável adequado, aplicado sobre a inclinação.

Schlüter®-BARA-RT

Schlüter-BARA-RT é um perfil de escoamento em T em 
alumínio lacado para remate das zonas de escoamento 
livres em varandas e terraços. O lado do remate superior 
cobre o bordo do revestimento, o inferior forma um bor-
do de gotejamento e pode cobrir a junta na drenagem 
de superfícies Schlüter-TROBA-PLUS.
Deve ser observada a possibilidade de escoamento!

Variantes para a execução de rebordos
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	 Laje de Betão Armado
a 	 Betonilha inclinada  

  A condição para o funcionamento da 
construção é a existência de uma inclinação 
suficiente  
(1,5 - 2%) para a drenagem. 

 Schlüter®-BARA-RTK 
  Perfil de escoamento com bordo de 

gotejamento e dispositivo de retenção  
para o sistema de canais de escoamento 
Schlüter®-BARIN.

 Impermeabilização de construções  
segundo a norma DIN 18531 
Alternativa: Impermeabilização com

 Schlüter®-KERDI
 Schlüter®-TROBA-PLUS 8G 
  Drenagem de superfícies com capilares 

de passagem e com tecido de rede para 
o escoamento eficaz de água infiltrada e 
ventilação por baixo em toda a superfície.

 Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN 
  Argamassa fina, como sistema para pavimentos 

de tijoleira e pedra natural sem fissuras e 
funcionais, aplicada fresca com uma camada 
de contacto na base de argamassa de cimento 
ou de granulado e com elevada permeabilidade 
à água.

 Schlüter®-KERDI-KEBA
 Fita de vedação em polietileno com geotextil 

incorporado que garante a aderência mecânica 
da cola vedante Schlüter®-KERDI-COLL-L para 
obter ligações de parede, de membranas e 
outras ligações. 

 Schlüter®-RONDEC / -JOLLY ou -QUADEC
  Perfis para remates limpos da cerâmica junto 

ao solo. Disponível em muitas cores diferentes e 
com superfícies diferentes. 
Material: aço inoxidável ou alumínio

 Schlüter®-BARA-RT
  Perfil de escoamento com lado de remate e 

bordo de escoamento.
 Observar a possibilidade de drenagem. 
 Schlüter®-BARIN
  Sistema de canais de escoamento em alumínio 

lacado para a drenagem de varandas e terraços 
com um sistema completo de acessórios.

j Tijoleira de cerâmica ou placas de  
 pedra natural
  Aplicação fresca na camada de distribuição  

de carga.

Construção de pavimentos com Schlüter®-TROBA-PLUS 8G e Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN

Impermeabilização – Drenagem de superfícies – Construção de pavimentos baixa espessura – Argamassa de granulado
A estrutura de suporte tem de ser formada com uma superfície inclinada e é protegida contra a penetração de água por uma impermea-
bilização segundo a norma DIN 18531. Entre a impermeabilização e a camada de distribuição de carga (betonilha em cimento) coloca-se 
Schlüter-TROBA-PLUS 8G como drenagem de superfícies para a água infiltrada. A camada de distribuição de carga de argamassa de 
granulado é executada de forma baixa espessura no Schlüter-BEKOTEC-DRAIN. O pavimento de tijoleira é aplicado fresco na base de ar-
gamassa fresca.

A estrutura aqui representada apenas é válida para 
varandas salientes e terraços rentes ao chão (com re-
mates modificados). As estruturas de construção de 
açoteias têm de ser executadas com um isolamento 
e a respectiva impermeabilização em conformidade 
com as normas em vigor.
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Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
 Schlüter-TROBA-PLUS-G é uma drenagem de superfí-
cies de efeito duradouro que rompe os capilares e eva-
cua a água de forma segura. Os nós em forma de cones 
truncados estreitos são altamente resistentes e estão co-
bertos com um tecido de rede forrado permeável à água. 
Estes nós elevam o revestimento em toda a superfície, 
formando uma zona de drenagem uniforme. Schlüter- 
TROBA-PLUS 8G é especialmente adequado para a 
combinação com betonilhas de drenagem. 

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN

Schlüter-BEKOTEC-DRAIN é a técnica de construção 
segura de pavimentos, como sistema para betonilhas flu-
tuantes e betonilhas exteriores sem fissuras e funcionais 
com revestimentos cerâmicos e em pedra natural. 

Schlüter®-BARA-RKL

Schlüter-BARA-RKL é um perfil de escoamento angular 
com orifícios de drenagem em alumínio lacado. É indi-
cado para lajes de grande formato, que são colocadas, 
à escolha, sobre saibro/gravilha solta ou apoios sobre-
levados.
As fendas de drenagem devem ser mantidas abertas!

Schlüter®-BARA-RT

Schlüter-BARA-RT é um perfil de escoamento em T em 
alumínio lacado para remate das zonas de escoamento 
livres em varandas e terraços. O lado do remate superior 
cobre o bordo do revestimento, o inferior forma um bor-
do de gotejamento e pode cobrir a junta na drenagem 
de superfícies Schlüter-TROBA-PLUS 8G.
Deve ser observada a possibilidade de escoamento!

Schlüter®-BARA-RKLT

Schlüter-BARA-RKLT é um perfil de escoamento com 
orifícios de drenagem em alumínio lacado. Também é 
adequado para lajes de grande formato. BARA-RLKT 
possui uma câmara de perfil em T para a fixação do sis-
tema de canais Schlüter-BARIN.
As fendas de drenagem devem ser mantidas abertas!

Variantes para a execução de rebordos
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	 Laje de Betão Armado
a 	 Betonilha inclinada  

  A condição para o funcionamento da 
construção é a existência de uma inclinação 
suficiente  
(1,5 - 2%) para a drenagem. 

 Schlüter®-BARA-RTK 
  Perfil de escoamento com bordo de 

gotejamento e dispositivo de retenção para o 
sistema de canais de escoamento  
Schlüter®-BARIN.

 Impermeabilização de construções  
segundo a norma DIN 18531

 Fita de isolamento de bordo
 Schlüter®-TROBA-PLUS
 Lâmina de drenagem para uma drenagem  

duradoura de água infiltrada.
 Schlüter®-BARA-RW
 Perfil de escoamento angular.
 Camada de distribuição de carga (betonilha)

a  Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
  Lâmina de drenagem conjunta de polietileno, 

colocada em argamassa de camada fina, com 
as funções de impermeabilização conjunta,  
ventilação por baixo e desacoplamento  
conjunto.

b  Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
  Lâmina de drenagem conjunta especial para 

grandes superfícies e construções de escadas.
 Schlüter®-KERDI-KEBA
 Fita de vedação em polietileno com geotextil 

incorporado que garante a aderência mecânica 
da cola vedante Schlüter®-KERDI-COLL-L para 
obter ligações de parede, de membranas e outras 
ligações. 

j Schlüter®-DILEX-EKE ou -EF
 Perfil angular de uma peça para ligações  

flexíveis piso/parede de varandas 
(para terraços: Schlüter®-DILEX-EK).

k Schlüter®-RONDEC / -JOLLY ou -QUADEC
 para remates limpos da cerâmica junto ao solo. 

Disponível em muitas cores diferentes e com 
superfícies diferentes. Material: aço inoxidável ou 
alumínio

 Schlüter®-BARIN
 Sistema de canais de escoamento em 

alumínio lacado para a drenagem de varandas 
e terraços com um sistema completo de 
acessórios

m  Tijoleira de cerâmica ou placas de pedra 
natural 

  Colocação – mesmo tamanhos grandes - com 
argamassa fina hidráulica resistente à água e às 
alterações climáticas.

  Barreira contra o vapor segundo a norma  
DIN 18531

 Isolamento

Construção de pavimentos com Schlüter®-TROBA-PLUS e Schlüter®-DITRA-DRAIN

Impermeabilização - Drenagem - Camada de distribuição de carga - Drenagem conjunta - Desacoplamento conjunto
A estrutura de suporte tem de ser formada com uma superfície inclinada e é protegida contra a penetração de água por uma impermeabili-
zação da construção segundo a norma DIN 18531. Entre a impermeabilização e a camada de distribuição de carga (betonilha em cimento) 
coloca-se Schlüter-TROBA-PLUS como drenagem para a água infiltrada. As diferentes dilatações dos materiais entre a cerâmica/pedra 
natural e o soalho em cimento, originadas pelas mudanças de temperatura, são neutralizadas através da função de desacoplamento de 
Schlüter-DITRA-DRAIN, que se coloca sobre o soalho em cimento.

k

m
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Schlüter®-TROBA-PLUS
Schlüter-TROBA-PLUS é uma drenagem de superfícies 
de efeito duradouro que rompe os capilares e evacua a 
água de forma segura. Os nós em forma de cones trun-
cados estreitos são altamente resistentes e estão cober-
tos com um velo forrado permeável à água. Estes nós 
elevam o revestimento em toda a superfície, formando 
uma zona de drenagem uniforme. 
Deve ser observada a possibilidade de escoamento!

Schlüter®-DITRA-DRAIN

Schlüter-DITRA-DRAIN é uma drenagem conjunta segu-
ra e de efeito duradouro com capilares de passagem. A 
aplicação é efectuada na argamassa sobre o conjunto 
impermeável Schlüter-KERDI, ou sobre outro conjunto 
impermeável adequado aplicado sobre a inclinação.

Schlüter®-BARA-RW

 Schlüter-BARA-RW  é um perfil de escoamento angular 
em aço inoxidável ou alumínio lacado para remate das 
zonas de escoamento suspensas em varandas e terra-
ços.
Deve ser observada a possibilidade de escoamento!

Schlüter®-BARA-RT

Schlüter-BARA-RT é um perfil de escoamento em T em 
alumínio lacado para remate das zonas de escoamento 
livres em varandas e terraços. O lado do remate superior 
cobre o bordo do revestimento, o inferior forma um bor-
do de gotejamento e pode cobrir a junta na drenagem 
de superfícies Schlüter-TROBA-PLUS.
Deve ser observada a possibilidade de escoamento!

Variantes para a execução de rebordos
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	 Laje de Betão Armado
a 	 Betonilha inclinada  

  A condição para o funcionamento da 
construção é a existência de uma inclinação 
suficiente  
(1,5 - 2%) para a drenagem. 

 Schlüter®-BARA-RKLT
 Perfil de escoamento angular com aberturas  

de drenagem para lajetas soltas.
 As fendas de drenagem devem ser mantidas 

abertas!
 Impermeabilização de construções  

segundo a norma DIN 18531
 Alternativa: Impermeabilização com
 Schlüter®-KERDI
 Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
 Lâmina de drenagem para uma drenagem  

duradoura de água infiltrada, protegendo  
simultaneamente a impermeabilização. 

 Schlüter®-TROBA-STELZ-DR
 Anéis de cofragem para argamassa de camada 

fina sobre Schlüter®-TROBA-PLUS 8G. Podem 
ficar como cofragem perdida ou ser reutilizados.

 Fita de isolamento de bordo
 Schlüter®-KERDI-KEBA
 Fita de vedação em polietileno com geotextil 

incorporado que garante a aderência mecânica 
da cola vedante Schlüter®-KERDI-COLL-L para 
obter ligações de parede, de membranas e 
outras ligações. 

  Placas monobloco de grande formato 
Lajetas de betão, lajetas de pedra natural e 
peças em cerâmica.

 Schlüter®-BARIN
 Sistema de canais de escoamento em alumínio 

lacado para a drenagem de varandas e terraços 
com um sistema completo de acessórios.

j Schlüter®-RONDEC / -JOLLY ou -QUADEC
 Perfis para remates limpos da cerâmica junto 

ao solo. Disponível em muitas cores diferentes e 
com superfícies diferentes. 
Material: aço inoxidável ou alumínio

Colocação solta sobre Schlüter®-TROBA-STELZ-DR e Schlüter®-TROBA-PLUS 8G

Impermeabilização – Drenagem de superfícies – Pontos de argamassa fina
A estrutura de suporte tem de ser formada com uma superfície inclinada e é protegida contra a penetração de água por uma impermeabili-
zação da construção segundo a norma DIN 18531 ou, em alternativa, com Schlüter-KERDI. Sobre a impermeabilização é aplicada a drena-
gem de superfícies resistente à pressão Schlüter-TROBA-PLUS 8G para o escoamento da água infiltrada e como camada de suporte para 
lajetas monobloco. Além disso, TROBA-PLUS 8G cria a camada de separação e protecção da impermeabilização. As lajetas são aplicadas 
nos pontos de cruzamento das juntas (e consoante a carga também na zona a meio das lajetas) em superfícies definidas de argamassa fina 
efectuadas sobre os anéis de fixação reutilizáveis Schlüter-TROBA-STELZ-DR.

A estrutura aqui representada apenas é válida para 
varandas salientes e terraços rentes ao chão (com re-
mates modificados). As estruturas de construção de 
açoteias têm de ser executadas com um isolamento 
e a respectiva impermeabilização em conformidade 
com as normas em vigor.
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Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

Schlüter-TROBA-STELZ-DR são anéis de cofragem 
para argamassa de camada fina sobre Schlüter-TROBA- 
PLUS 8G. Depois da aplicação da argamassa de cama-
da fina, os anéis podem ficar como cofragem perdida ou 
ser retirados e reutilizados.

Schlüter®-BARA-RKL/RKLT

Schlüter-BARA-RKL e -RKLT são perfis de pingadeira 
em alumínio lacado com perfurações para um sistema 
de drenagem. Os perfis são adequados para a aplicação 
de lajetas de grande formato sobre godo, brita ou sobre 
suports stelz. BARA-RKL 35 e 40 são particularmente 
indicados para a aplicação de peças de pedra de 2 cm 
de espessura. BARA-RKLT dispõe de uma câmara em 
forma de T para a fixação do sistema de caleiras BARIN. 
As fendas de drenagem devem ser mantidas abertas!

Schlüter®-BARA-RT

Schlüter-BARA-RT é um perfil de escoamento em T em 
alumínio lacado para remate das zonas de escoamento 
livres em varandas e terraços. O lado do remate superior 
cobre o bordo do revestimento, o inferior forma um bor-
do de gotejamento e cobre, eventualmente, a junta para 
a drenagem de superfícies Schlüter-TROBA-PLUS 8G.
Deve ser observada a possibilidade de escoamento!

Schlüter®-BARA-RK

Schlüter-BARA-RK é um perfil de remate em T. O lado 
do remate anterior tem um lado de gotejamento realça-
do que cobre a junta para a drenagem de superfícies 
Schlüter-TROBA-PLUS 8G.
Deve ser observada a possibilidade de escoamento!

Schlüter®-TROBA-PLUS 8G

Schlüter-TROBA-PLUS 8G é uma drenagem de superfí-
cies de efeito duradouro que rompe os capilares e eva-
cua a água de forma segura. Os nós em forma de cones 
truncados estreitos são altamente resistentes e estão 
cobertos com um tecido de rede forrado permeável à 
água. Estes nós elevam o revestimento em toda a super-
fície, formando uma zona de drenagem uniforme.

Variantes para a execução de rebordos
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	 Laje de Betão Armado
a 	 Betonilha inclinada  

  A condição para o funcionamento da 
construção é a existência de uma inclinação 
suficiente  
(1,5 - 2%) para a drenagem. 

 Schlüter®-BARA-RKLT
 Perfil de escoamento angular com aberturas  

de drenagem para lajetas soltas.
 As fendas de drenagem devem ser mantidas 

abertas!
 Impermeabilização de construções  

segundo a norma DIN 18531 
Alternativa: Impermeabilização com

 Schlüter®-KERDI
 Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
 Lâmina de drenagem para uma drenagem 

duradoura de água infiltrada, protegendo 
simultaneamente a impermeabilização. 

 Schlüter®-TROBA-STELZ-MR
 Anéis de plástico em polietileno para o 

enchimento posterior com argamassa fresca  
(preferencialmente betonilha drenante).

 Fita de isolamento de bordo
 Schlüter®-KERDI-KEBA
 Fita de vedação em polietileno com geotextil 

incorporado que garante a aderência mecânica 
da cola vedante Schlüter®-KERDI-COLL-L para 
obter ligações de parede, de membranas e 
outras ligações. 

 Placas monobloco de grande formato
  Lajetas de betão, lajetas de pedra natural e 

peças em cerâmica.
 Schlüter®-BARIN
 Sistema de canais de escoamento em alumínio 

lacado para a drenagem de varandas e terraços 
com um sistema completo de acessórios.

j Schlüter®-RONDEC / -JOLLY ou -QUADEC
 Perfis para remates limpos da cerâmica junto 

ao solo. Disponível em muitas cores diferentes e 
com superfícies diferentes. 
Material: aço inoxidável ou alumínio

Colocação solta sobre anéis de argamassa Schlüter®-TROBA-STELZ

Impermeabilização – Drenagem de superfícies – Apoios sobrelevados de argamassa
A estrutura de suporte tem de ser formada com uma superfície inclinada e é protegida contra a penetração de água por uma imper-
meabilização da construção segundo a norma DIN 18531. Sobre a impermeabilização coloca-se Schlüter-TROBA-PLUS 8G. Schlüter- 
TROBA-STELZ-MR são anéis de plástico que servem como apoio na colocação de lajetas de grande formato em varandas e terraços. Os 
anéis de plástico de 25 mm de altura são preenchidos nos pontos de cruzamento das juntas com argamassa onde são depois colocadas 
as lajetas.

A estrutura aqui representada apenas é válida para 
varandas salientes e terraços rentes ao chão (com re-
mates modificados). As estruturas de construção de 
açoteias têm de ser executadas com um isolamento 
e a respectiva impermeabilização em conformidade 
com as normas em vigor.
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Schlüter®-TROBA-STELZ

Schlüter-TROBA-STELZ-MR serve como cofragem para 
a fabricação de apoios sobrelevados em argamassa 
para a aplicação de lajetas em varandas e terraços. O 
material não apodrece, é fisiologicamente inofensivo e 
suporta betuminosos.
Os anéis Schlüter-TROBA-STELZ podem ser unidos me-
diante um encaixe telescópico, de modo a obter sem 
qualquer problema um ajuste em altura do revestimento, 
independentemente da inclinação local da base.

Schlüter®-BARA-RKLT

Schlüter-BARA-RKLT é um perfil de escoamento com 
orifícios de drenagem em alumínio lacado. É indicado 
para lajetas de grande formato, que são colocados, à 
escolha, sobre saibro/gravilha solta ou apoios sobrele-
vados. BARA-RLKT possui uma câmara de perfil em T 
para a fixação do sistema de canais Schlüter-BARIN.
As fendas de drenagem devem ser mantidas abertas!

Schlüter®-BARA-RKL

Schlüter-BARA-RKL é um perfil de escoamento com ori-
fícios de drenagem em alumínio lacado. É indicado como 
remate de bordo para varandas e terraços com lajes de 
grande formato, que são colocados, à escolha, sobre sai-
bro/gravilha solta ou apoios sobrelevados.
As fendas de drenagem devem ser mantidas abertas!

Schlüter®-BARA-RWL

Schlüter-BARA-RWL é um perfil de escoamento angular 
com orifícios de drenagem em alumínio lacado. É indica-
do como remate de bordo para varandas e terraços com 
lajes de grande formato, que são colocados, à escolha, 
sobre em saibro/gravilha solta ou apoios sobrelevados.
As fendas de drenagem devem ser mantidas abertas!

Schlüter®-TROBA-PLUS 8G

Schlüter-TROBA-PLUS 8G é uma drenagem de superfí-
cies de efeito duradouro que rompe os capilares e eva-
cua a água de forma segura. Os nós em forma de cones 
truncados estreitos são altamente resistentes e estão 
cobertos com um tecido de rede forrado permeável à 
água. Estes nós elevam o revestimento em toda a super-
fície, formando uma zona de drenagem uniforme.
Deve ser observada a possibilidade de escoamento!

Variantes para a execução de rebordos
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	 Laje de Betão Armado
a 	 Betonilha inclinada  

  A condição para o funcionamento da 
construção é a existência de uma inclinação 
suficiente (1,5 - 2%) para a drenagem. 

 Schlüter®-BARA-RKLT
 Perfil de escoamento angular com aberturas  

de drenagem para lajes soltas.
 As fendas de drenagem devem ser mantidas 

abertas!
 Impermeabilização de construções  

segundo a norma DIN 18531
 Alternativa: Impermeabilização com
 Schlüter®-KERDI
 Schlüter®-TROBA 
 Lâmina de drenagem para uma drenagem 

duradoura de água infiltrada e para a protecção 
simultânea da impermeabilização. 

 Saibro ou gravilha
 (Limitado à zona de escoamento)
 Fita de isolamento de bordo 
 Schlüter®-KERDI-KEBA
 Fita de vedação em polietileno com geotextil 

incorporado que garante a aderência mecânica 
da cola vedante Schlüter®-KERDI-COLL-L para 
obter ligações de parede, de membranas e 
outras ligações. 

 Placas monobloco de grande formato  
Blocos de betão, de pedra natural e elementos 
de cerâmica

 Schlüter®-BARIN
 Sistema de canais de escoamento em alumínio 

lacado para a drenagem de varandas e terraços 
com um sistema completo de acessórios.

j Schlüter®-RONDEC / -JOLLY ou QUADEC
 Perfis para remates limpos da cerâmica junto 

ao solo. Disponível em muitas cores diferentes e 
com superfícies diferentes. 
Material: aço inoxidável ou alumínio

Colocação solta sobre Schlüter®-TROBA em saibro/gravilha

Impermeabilização – Drenagem de superfícies – Saibro/gravilha
A estrutura de suporte tem de ser formada com uma superfície inclinada e é protegida contra a penetração de água por uma impermeabili-
zação da construção segundo a norma DIN 18531. Entre a impermeabilização e a camada de saibro ou gravilha é aplicado Schlüter-TROBA 
como camada de protecção e separação da impermeabilização. Esta camada protege a impermeabilização contra danos mecânicos e im-
pede o assentar das pedrinhas de saibro/gravilha. Através da função de drenagem, a água infiltrada é escoada de forma rápida e segura, de 
modo a que não se possa formar “betão de gelo”.

A estrutura aqui representada apenas é válida para 
varandas salientes e terraços rentes ao chão (com re-
mates modificados). As estruturas de construção de 
açoteias têm de ser executadas com um isolamento 
e a respectiva impermeabilização em conformidade 
com as normas em vigor.
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Schlüter®-BARA-RKLT

Schlüter-BARA-RKLT é um perfil de escoamento com 
orifícios de drenagem em alumínio lacado. É adequado 
para elementos de placas de grandes formatos que po-
dem ser aplicados numa camada de brita solta, apenas 
ligados nos bordos, ou em apoios sobrelevados. BARA-
-RLKT possui uma câmara de perfil em T para a fixação 
do sistema de canais Schlüter-BARIN.
As fendas de drenagem devem ser mantidas abertas!

Schlüter®-TROBA/-TROBA-PLUS
Schlüter-TROBA A  e Schlüter-TROBA-PLUS B  são 
drenagens de superfície seguras e duradouras para a 
colocação sobre impermeabilizações aplicadas horizon-
talmente com pendente. A água infiltrada sobre a imper-
meabilização pode ser eliminada sem exercer qualquer 
pressão através das cavidades das lâminas de drena-
gem, no sentido dos pontos de drenagem. Para além 
disto, a membrana de isolamento é protegida de forma 
eficaz contra danos.

A B

Schlüter®-BARA-RKL

Schlüter-BARA-RKL é um perfil de escoamento com ori-
fícios de drenagem em alumínio lacado. Enquanto rema-
te de bordo, é adequado para varandas e terraços com 
elementos de placas de grandes formatos que podem 
estar colocados sobre camadas de brita solta, apenas 
ligados nos bordos, ou em apoios sobrelevados.
As fendas de drenagem devem ser mantidas abertas!

Schlüter®-BARA-RWL

Schlüter-BARA-RWL é um perfil de escoamento angular 
de com orifícios de drenagem em alumínio lacado. En-
quanto remate de bordo, é adequado para varandas e 
terraços com elementos de placas de grandes formatos 
que podem estar colocados sobre camadas de brita sol-
ta, apenas ligados nos bordos, ou em apoios sobrele-
vados.
As fendas de drenagem devem ser mantidas abertas!

Variantes para a execução de rebordos
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Schlüter®-BARIN
Schlüter-BARIN é um sistema de canais em alumínio 
lacado para o escoamento de superfícies de varandas 
e terraços. Este pode ser fixado aos perfis Schlüter- 
BARA previstos para o efeito. Os tubos de descida de 
águas pluviais Schlüter-BARIN-BR estão disponíveis em 
alumínio lacado a condizer com os canais.

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Schlüter-KERDI-DRAIN é um sistema de escoamento de 
águas no solo para a ligação segura a conjuntos imper-
meáveis com Schlüter-KERDI ou outros sistemas espe-
ciais de impermeabilização. 

Schlüter®-TROBA-LINE-TL

Schlüter-TROBA-LINE-TL é uma calha de drenagem em 
aço inoxidável com grelha de cobertura de 75, 110 e 
160 mm de largura, que pode ser instalada em elemen-
tos de portas em varandas e terraços de reduzida altura, 
para evitar a acumulação de água. Também pode ser 
utilizado como canal de drenagem de superfícies.

Schlüter®-BARA-RAP

Schlüter-BARA-RAP é um perfil de revestimento em 
alumínio lacado. Serve em combinação com o perfil de 
suporte Schlüter-BARA-RW para rematar as zonas de 
escoamento (laterais) livres em varandas e terraços e 
previne um escoamento descontrolado de águas pluviais 
e de limpezas através dos rebordos de varandas (protec-
ção contra salpicos).

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR

Schlüter-TROBA-LINE-TLR é uma calha de drenagem 
com uma grelha superior em aço inoxidável polido de 
110 e 160 mm de largura, que pode ser instalada em 
elementos de portas em varandas e terraços de reduzida 
altura, para evitar a acumulação de água. Também pode 
ser utilizado como canal de drenagem de superfícies su-
jeitas a elevadas agressões mecânicas.

Outros produtos do sistema
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Schlüter®-BARA-RTKE 

85 mm

26 10
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m
H

Schlüter®-BARA-RKB 

Schlüter®-BARA-RWL 

90 mm

= H

Schlüter®-BARA-RW 

90 mm

= H

H = 15/25/30/40/55/75/95/120/150 mmH = 15/25/30/40/55/75/95/120/150 mm

40
 m

m

20 2,5 

3

80 mm 

1,
6

Schlüter®-BARA-RK 

80 mm

20 

65
 m

m40

Schlüter®-BARA-RKLT 

25 10

30

110 mm 

125°

= H

Schlüter®-BARA-RKL 

25 110 mm

30

125°

Schlüter®-BARA-RT 

100 mm H
1

H/H1 = 9/60, 12/16, /12/65, 20/50, 25/40, 30/35 mm

H

Schlüter®-BARA-RAK 

85 mm

2610

61
 m

m

32
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m

= H

Schlüter®-BARA-RTKEG 

85 mm

26 10

60
 m

m
H

Schlüter®-BARA-RTK 

110 mm

85 mm

26 10

63
 m

m
32

Cortes transversais de perfis

H = 4 / 10 / 15 / 18 / 21 mmH = 10 / 15 / 18 / 21 / 23 mm

H = 30 / 40 / 50 / 75 mm H = 30 / 35 / 40 / 50 / 75 mm
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o novo sistema de instalação modu-
lar com plots e sem cimento. Mais in-
formação sobre TROBA-LEVEL em  
www.schluter.pt
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Informação.  
Para todos os que pretendem saber mais!
 
Conseguimos lhe entusiasmar com os produtos do Schlüter-Systems? 
Nesse caso, quererá agora por certo saber mais. A forma mais rápida consiste em aceder à  
Internet. 
Em www.schluter.pt encontrará mais informações apenas com um clique. 

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

O seu revendedor especializado:
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