
Schlüter®-DITRA 25
Colocação de cerâmica em superfícies críticas

Desacoplamento conjunto | impermeabilização conjunta |  
compensação da pressão de vapor



Modo de funcionamento: Schlüter®-DITRA 25 
é uma lâmina de polietileno resistente à pressão 
com cavidades quadradas cortadas, que estão 
revestidas com um veu na parte de trás. O veu 
serve para a assegurar a aderência da lâmina 
atavés de cimento cola no suporte, e também, 
previne que os canais de ar na parte de trás 
sejam preenchidos com cola. O veu permite a 
colocação com uma camada de cola muito fina. 
O cimento cola fica ancorado nas cavidades 
cónicas em rabo de andorinha com apenas 
2,5 mm de profundidade que se encontram 
na parte de trás da lâmina. Esta profundidade 
reduzida reduz a quantidade de cola necessária. 
Schlüter®-DITRA 25 é resistente às pressões e 
é possível andar por cima imediatamente após 
a colocação da cerâmica, de modo que não se 
observam quaisquer tempos de espera.

Desacoplamento conjunto: As cavidades 
quadradas recortadas permitem reduzir tensões 
uniformemente em todas as direcções, entre a 
base e o pavimento cerâmico.

Impermeabilização conjunta: Schlüter®-
DITRA 25 é composto por uma lâmina imper-
meável de polietileno. 
 
Compensação da pressão de vapor: Na 
parte inferior da lâmina Schlüter®-DITRA  25 
formam-se entre as cavidades Schlüter®-
DITRA 25 canais de ar que comunicam entre 
si. Estas cavidades permitem a compensação 
da pressão de vapor na colocação sobre super-
fícies húmidas.

A estrutura quadrada apresenta muitas vantagens.

Detalhes de Schlüter®-DITRA 25:  
áreas problemáticas com uma solução simples.

Schlüter®-DITRA  25 desacopla o revesti-
mento da base, forma uma impermeabilização 
conjunta e uma camada de compensação 
da pressão de vapor 1. Recomendações 
de aplicação para a impermeabilização de 
juntas e ligações de parede: junta B, ligação 
da guarnição para tubos C, canto interior 
D, canto exterior E, ligação à parede F. 
Schlüter®-DITRA  25 também constitui uma 
impermeabilização conjunta funcional para 
varandas com revestimentos de cerâmica G.
Para proteger os topos de varandas reco-
mendamos Schlüter®-BARA-RTKE. Como 
canal de drenagem pode fixar-se ao sistema 
Schlüter®-BARIN de alumínio com a cor 
adequada 8.

i
Schlüter®-DITRA  25 tem a licença de 
construção alemã como impermeabilização con-
junta para as seguintes classes de solicitação:

A  Superfícies na parede e no solo com 
solicitação devida à água industrial e de 
limpeza em zonas húmidas, como zonas 
envolventes de piscinas e banhos públicos

C   Superfícies na parede e no solo de espaços 
com uma solicitação química limitada, 
p. ex. cozinhas industriais
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Produto & instalação



Na nossa folha com as indicações sobre o produto 6.1 DITRA 25 pode 
encontrar uma descrição detalhada e normas sobre a aplicação.

Se a impermeabilização for efectuada correctamente nas juntas da lâmina e nas ligações, Schlüter®-DITRA 25 permite obter uma impermea-
bilização conjunta contra água que não exerce pressão.

Impermeabilizar com Schlüter®-DITRA 25

1 O cimento cola é aplicado com uma 
espátula dentada 3 x 3 mm ou 4 x 4 mm 
sobre a superfície. 

2 As membranas de Schlüter®-DITRA 25 
são cortadas à medida e assentes por 
completo com o geotêxtil no cimento cola 
aplicado anteriormente.

3 Assentar Schlüter®-DITRA 25 com uma 
tábua de aplanar completamente na cola. 
Deve-se trabalhar sempre no mesmo sen-
tido. As membranas individuais são coloca-
das sucessivamente topo a topo.

4 Na união entre duas lâminas deve-se 
aplicar a cola vedante Schlüter®-KERDI-
COLL-L e colar a banda de impermeabili-
zação  Schlüter®-KERDI-KEBA de 12,5 cm 
de largura. A fita tem de sobrepor as 
membranas DITRA 25 em pelo menos 5 
cm de ambos os lados.

7 A cerâmica pode ser colocada no método 
de camada fina imediatamente após a cola-
gem da membrana Schlüter®-DITRA  25. 
Para este efeito, aplica-se numa etapa de 
trabalho a argamassa fina com o lado plano 
da talocha dentada nas cavidades cónicas 
em rabo de andorinha e, em seguida, for-
mam-se ranhuras com o lado dentado.

5 A fita de vedação Schlüter®-KERDI 
também é utilizada para as ligações solo/
parede. Ela também é colada por completo 
no solo sobre Schlüter®-DITRA  25 e nas 
paredes directamente sobre a superfície. 
Larguras disponíveis: 8,5 cm / 12,5 cm / 
15 cm / 18,5 cm / 25 cm

8 A cerâmica é aplicada por completo nesta 
argamassa. A profundidade dos dentes da 
espátula deve ser escolhida de acordo com 
a cerâmica. Deve ser observado o tempo de 
secagem da cola.

6 Recomendamos o perfil Schlüter®- 
DILEX-EK para obter juntas de dilatação 
isentas de manutenção na transição solo/
parede.

9 De acordo com as regras em vigor, 
as juntas de dilatação no solo devem ser 
continuadas no pavimento de cerâmica. 
Caso contrário, os revestimentos cerâmicos 
extensos sobre a lâmina Schlüter®-DITRA 25 
devem ser divididos em campos mais 
pequenos com juntas de dilatação segundo 
as regras aplicáveis. Recomendamos os 
tipos de perfil Schlüter®-DILEX.
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Modelo para ofertas:

Colar _____ m2 de Schlüter®-DITRA 25 como
 lâmina de desacoplamento
	lâmina de impermeabilização e desacoplamento para pavimen-

tos cerâmicos, com capacidade de cobrir fendas. Esta lâmina 
é constituída por uma parte superior em forma cónica em rabo 
de andorinha, e a parte inferior em geotextil, aplicado numa base 
existente, plana e com capacidade de carga, junto

 ao solo, constituído por _______________________________
 à parede, constituída por _____________________________
 com uma
 cimento cola de acordo com o fornecedor
 cimento cola tipo ____________________________________
 sob consideração das indicações do fabricante e de acordo com 

as regras. As ligações das passagens de cabos e dos escoa-
mentos de água no solo

 devem ser incluídas nos preços unitários.
 devem ser cobradas à parte.
Material: __________________________________________ €/m2 
Mão de obra:  _____________________________________ €/m2 
Total: ____________________________________________ €/m2

DITRA 25-Rolle (30 m x 1 m = 30 m2) Europalete
Art.-Nr. 6 rolos
DITRA 25 30 M 180 m2

DITRA 25-Rolle (5 m x 1 m = 5 m2) Europalete
Art.-Nr. 22 rolos
DITRA 25 5 M 110 m2

Impermeabilização conjunta para interiores e exteriores:
Com Schlüter®-DITRA 25 pode obter de forma rápida e eficaz uma 
impermeabilização em conjunto com o revestimento de cerâmica, 
tanto para zonas húmidas no interior como para varandas e terraços. 
Schlüter®-DITRA 25 protege as bases sensíveis à humidade como 
materiais em madeira e gesso de modo eficaz contra a infiltração 
de humidade.

Desacopla o revestimento da base.
Deste modo, Schlüter®-DITRA 25 é o apoio para a colocação ideal 
para bases críticas como:

  superfícies de cimento fresco
  betonilhas de cimento frescas
  betonilhas de anidrite com menos de 2% humidade residual
  outros tipos de betonilha com capacidade de carga
  betão betuminoso
  painéis de partículas e contraplacado
  revestimentos antigos de cerâmica
  pavimentos sintéticos e revestimentos fixos
  superfícies mistas p. ex. em remodelações
  reboco de gesso/gesso cru
  alvenaria mista (nivelar primeiro)
  materiais isolantes com capacidade de carga (interiores)
  metal

Compensação da pressão de vapor em bases húmidas.
Mediante os canais de ar na parte de trás que comunicam entre 
si é possível neutralizar a pressão de vapor com origem em bases 
húmidas. Deste modo, os revestimentos de cerâmica não repre-
sentam qualquer problema em bases de betonilha ou cimento 
frescas ou húmidas. 
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Distribuidor Autorizado:


