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Impermeabilização de piscinas
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Porque impermeabilizar uma piscina?

A construção ou a compra da sua casa, é para muitas pessoas 

o projecto da sua vida. E, para disfrutar ao máximo e aumentar 

o conforto da sua casa, em muitos projectos não pode faltar 

uma piscina. Seja em nova construção, como na reabilitação de 

piscinas existentes, a estanquicidade completa do tanque é um 

dos requisitos mais importantes, para poder disfrutar da piscina 

durante muitos anos.

Nem todos os tanques de betão garantem esta estanquicidade, 

pelo que é imprescindível aplicar um sistema de impermeabilização 

para evitar infiltrações de água e futuras patologias no betão e 

das suas armaduras. Inclusivamente em tanques construídos 

com betão impermeável e estanques, é recomendável aplicar 

uma impermeabilização adicional. As cargas que uma piscina tem 

que suportar pela pressão hidrostática da água e os possíveis 

movimentos, podem provocar fissuras e pôr em causa a sua 

estanquicidade. Além do mais, a falta de uma impermeabilização 

adequada, é a maior causa pela manifestação de eflorescências na 

zona das juntas dos acabamentos cerâmicos.

Para a correcta impermeabilização de um tanque de betão, é 

recomendável a  utilização de materiais, que permitam a aplicação 

directa dos acabamentos sobre a capa de impermeabilização. 

Aplica-se sempre no interior da construção, e deve formar uma 

bacia completamente fechada, acima do nível mais alto da água. 

Só assim se mantêm completamente secos os suportes e todas as 

instalações, que se encontrem por detrás dos acabamentos.

Na Schlüter®-Systems sabemos da importância de manter em 

perfeito estado a piscina para reduzir o consumo de água e evitar 

qualquer dano. Para isso desenvolvemos um sistema específico, 

cujos componentes se complementam na perfeição, para garantir 

a correcta funcionalidade da piscina a longo prazo. Assim, apenas 

tem que disfrutar da sua piscina com tranquilidade e segurança, 

evitando desagradáveis e custosas surpresas, provocadas por 

uma construção deficiente.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISCINAS
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Sistema Schlüter®-KERDI

Schlüter®-KERDI
O sistema de impermeabilização mais seguro

Desde 1987 que o sistema de impermeabilização Schlüter®-KERDI 

tem demonstrado a sua eficácia a nível mundial.. É a solução 

ideal para a impermeabilização e protecção de suportes em 

zonas com elevada presença de água, e em zonas submersas 

permanentemente, como são, as piscinas e depósitos de água.

O componente central do sistema é a lâmina de impermeabilização 

Schlüter®-KERDI 200. É uma lâmina de polietileno flexível com 

um geotextil especial incorporado em ambas as faces da lâmina.

Graças e este geotextil, a lâmina pode-se instalar facilmente com 

adesivos cimentícios sobre a maioria dos suportes, e é possível, 

a aplicação directa de cerâmica e outros tipos de acabamentos 

sobre a impermeabilização.

Além do mais, para cada detalhe construtivo existe uma solução 

dentro do sistema Schlüter®-KERDI. As ligações entre o pavimento 

e a parede, os remates a skimmers e focos, as passagem dos 

injectores e ralos, são impermeabilizados com bandas, peças de 

esquina e babetes pré-fabricados impermeáveis, que se aderem 

a qualquer tipo de suporte com adesivos especiais, que também 

fazem parte do sistema.

E por fim, uma ampla gama de peças de escoamento 

especialmente preparadas para facilitar a ligação da 

impermeabilização às peças de descarga, garantindo a 

evacuação segura da água dos caneletes, zonas de duche 

a praias das piscinas. Assim, o sistema Schlüter®-KERDI 

apresenta-se como uma solução integral para a sua piscina e as 

zonas recreativas no seu envolvente.
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As vantagens do sistema Schlüter®-KERDI
A solução ideal para a construção nova e reabilitação de piscinas.

Fácil aplicação

Todos os componentes do sistema Schlüter®-KERDI 

colocam-se facilmente sobre qualquer tipo de suporte.

Com o uso de adesivos cimentícios adequados pode-

se facilmente instalar a lâmina de impermeabilização 

Schlüter®-KERDI 200 inclusivamente sobre acabamentos 

antigos, o que significa uma poupança considerável em 

tempo e mão de obra.

Prácticos formatos

A lâmina Schlüter®-KERDI 200 está disponível em 

larguras de 1 metro, 1,5 metro e 2 metros. De acordo com 

a forma da piscina, o instalador pode seleccionar a largura 

da lâmina, que melhor se adapta aos detalhes construtivos 

da piscina, evitando desta forma um maior número de 

sobreposições entre lâminas.

Impermeabilização de pontos críticos

Uma ampla gama de peças especiais garantem a 

perfeita conexão da impermeabilização aos pontos 

críticos da piscina, como são, p.ex. os skimmers, 

focos e ralos. Além do mais, o adesivo impermeável 

Schlüter®-KERDI-COLL-L e o mastique elástico 

Schlüter®-KERDI-FIX garantem uma adesão segura, 

rápida e estanque das peças a todos estes pontos críticos.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISCINAS
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Sistema Schlüter®-KERDI

Melhor trabalhabilidade
Com uma espessura de apenas 0,2mm, a lâmina  

Schlüter®-KERDI 200 proporciona a melhor 

trabalhabilidade e adapta-se com facilidade a todos os 

cantos, esquinas e mudanças de plano da piscina. Com 

uma espessura reduzida, as sobreposições e remates entre 

lâminas ficam extraplanos, o que favorece a colocação de 

cerâmica de baixa espessura e de pequenos formatos.

Absorção de fissuras
A pesar da sua baixa espessura, a lâmina 

Schlüter®-KERDI 200 tem a capacidade de cobrir fissuras 

no suporte originadas pelas cargas que suporta a piscina. 

Desta forma, a impermeabilização do tanque mantém-

se inalterável com o tempo, inclusive com todo o tipo de 

movimentos que a piscina possa sofrer ao longo do seu 

tempo de vida.

Garantia total

O sistema Schlüter®-KERDI cumpre com todas as 

especificações internacionais para a impermeabilização 

de piscinas e possui a certificação para o uso em zonas 

submergidas em água em combinação com revestimentos 

cerâmicos.

VANTAGENS DO SISTEMA

Ponte de fissuras

IMPERMEABILIZAÇÃO CONTACTO DIRECTO 
COM A CERÂMICA

BAIXA ESPESSURA TRANSMISSÃO 
DIRECTA DE CARGAS
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Visão geral do sistema sistema Schlüter®-KERDI
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Cimento cola

Lâmina Schlüter®-KERDI-200

Adesivo Schlüter®-KERDI-COLL-L

Banda Schlüter®-KERDI-KEBA

Peça de esquina 
Schlüter®-KERDI-KERECK

Sifão

Perfil Schlüter®-SCHIENE V4A

Lâmina de desacoplamento e 
impermeabilização Schlüter®-DITRA 25

Babete Schlüter®-KERDI-MV

Banda Schlüter®-KERDI-FLEX

Perfil de junta de movimento  
Schlüter®-DILEX

Canal de drenagem 
Schlüter®-TROBA-LINE
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Sistema Schlüter®-KERDI

Visão geral do sistema sistema Schlüter®-KERDI
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Para garantir a correcta instalação do 

sistema Schlüter®-KERDI é fundamental 

o uso de ferramentas adequadas. Apenas 

são necessárias ferramentas comuns na 

aplicação de cerâmica, não requerendo 

quaisqueres conhecimentos especiais.

É importante não utilizar materiais 

cortantes ou abrasivos para evitar danos 

na impermeabilização, durante todo o 

processo de aplicação.

Recomendamos 
o uso das 
seguintes 
ferramentas

A garantia de um trabalho bem feito
Conselhos para a correcta instalação do sistema Schlüter®-KERDI

Misturadora elétrica para garantir uma 

amassadura homogénea do cimento cola 

de aplicação.

Talocha plástica para alisar e apertar a 

lâmina Schlüter®-KERDI.

Tesoura para cortar à medida os 

componentes, não aconselhado o uso de 

x-atos.

Pá de ponta plana para a instalação das 

peças especiais nas esquinas e cantos.

Pente dentado de 4x4 ou 5x5mm para a 

aplicação do cimento cola.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISCINAS
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Sistema Schlüter®-KERDI

Suporte de colocação 
Todos os suportes devem estar limpos 

de pó, óleos e gorduras, estar curados 

e completamente secos. Além de mais, 

devem ser estáveis, resistentes e estar 

regularizados. Caso contrário, deve-se 

proceder a um nivelamento das paredes 

e pavimentos, antes da aplicação da 

lâmina Schlüter®-KERDI 200. No caso de 

suportes muito absorventes, recomenda-

se humedecer os suportes cimentícios ou 

a aplicação de um primário de aderência, 

antes de se colar a lâmina KERDI.

Também é possível instalar o sistema 

Schlüter®-KERDI sobre acabamentos 

antigos de cerâmica na reabilitação de 

piscinas. Neste caso deve-se comprovar 

que o acabamento existente está 

perfeitamente ancorado ao suporte. Se 

necessário, devem-se retirar as peças 

soltas e preencher os espaços com 

materiais adequados. No caso de ter 

superfícies muito lisas e não absorventes, 

é recomendável a aplicação de um 

primário de aderência, antes da aplicação 

da lâmina Schlüter®-KERDI 200. Assim 

como, devem-se reparar possíveis fissuras 

existentes no suporte.

Adesivos de acordo  
com a NP-EN 12004
A selecção do adesivo para a instalação 

da lâmina dependerá do tipo de suporte. 

O adesivo deve aderir ao suporte e 

ancorar mecanicamente ao geotextil da 

lâmina. A maioria dos suportes admitem 

um cimento cola de base hidráulica de 

camada fina, de acordo com a norma 

NP-EN 12004. Recomenda-se antes da 

aplicação da lâmina, que se comprove a 

compatibilidade entre os materiais.

INSTALAÇÃO

SUPORTE CIMENTÍCIO

ACABAMENTO EXISTENTE

PISCINA OBRA NOVA

PISCINA REABILITAÇÃO
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IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISCINAS

Etapa 1

A lâmina Schlüter®-KERDI 200 deve-se colocar primeiro nas paredes 

e paramentos verticais. Para isso, corta-se a lâmina à medida, e cola-se 

ficando à face da lâmina contígua. A lâmina é aplicada no suporte através 

de um cimento cola adequado, de acordo com a norma NP-EN 12004. 

Etapa 2

Para a aplicação da lâmina aplica-se o cimento cola com um pente 4x4 ou 

5x5mm. Uma vez aplicada a lâmina sobre o cimento cola, eliminam-se as 

bolsas de ar e o excesso de cimento cola, com uma talocha de plástico, 

exercendo uma ligeira pressão do centro para as laterais da lâmina.

 

Etapa 3

A união entre lâminas colocadas à face, deve ser feita através da banda  

Schlüter®-KERDI-KEBA de 12,5mm de largura, aderida com o adesivo 

impermeável  Schlüter®-KERDI-COLL-L para garantir uma estanquicidade 

segura e duradoura.

Etapa 4

Uma vez finalizada a impermeabilização das paredes, é iniciada a colocação 

da lâmina no pavimento do tanque da piscina. Seguindo, para o efeito, o 

mesmo processo anteriormente descrito nos passos 2 e 3.

A correcta instalação do sistema
Passo a passo na impermeabilização da sua piscina
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Sistema Schlüter®-KERDIINSTALAÇÃO

Etapa 5

Todos os pontos singulares, como cantos interiores e exteriores, injectores, 

passagens de tubos, focos, ralos de escoamento, etc., devem ser 

impermeabilizados com os acessórios disponíveis na gama do sistema 

Schlüter®-KERDI.

Consulte o ponto de "Execução de pontos singulares" na página 12.

Etapa 6

Uma vez finalizada a impermeabilização do tanque da piscina, deve-se 

proceder à prova de estanquicidade do sistema. Uma vez comprovada a 

estanquicidade, a piscina pode ser revestida.

Conselhos

A ligação entre a lâmina 
Schlüter®-KERDI 200 
a elementos plásticos e 
metálicos deve ser feita 
através da massa elástica 
Schlüter®-KERDI-FIX. 

 

Respeitar os tempos abertos 
do cimento cola. Seguir as 
instruções do produtor.

Iniciar a colocação nas 
paredes para evitar o tráfego 
no pavimento da piscina.Já 
que, tanto o tráfego como as 
ferramentas podem danificar a 
impermeabilização.

Para evitar a insolação directa 
da piscina, deve-se cobrir a 
mesma com toldos.

impermeabilização Schlüter®-KERDI
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IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISCINAS

Focos

Execução de pontos singulares

Ralos

Skimmers, focos, ralos, escadas e zonas envolventes da piscina

12

Suporte

Cimento cola

Lâmina Schlüter®-KERDI 200

Adesivo impermeável Schlüter®-KERDI-COLL-L
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Babete cortado à medida de lâmina  
Schlüter®-KERDI 200

Selagem com a massa elástica  
Schlüter®-KERDI-FIX

Acabamento cerâmico

Detalhe da ligação de um babete  Schlüter®-KERDI com a 
massa elástica Schlüter®-KERDI-FIX a elementos de plástico 
e metálicos em skimmers, focos e ralos.
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Sistema Schlüter®-KERDIEXECUÇÃO DE PONTOS SINGULARES

Escadas

Zonas envolventes de piscinas
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Suporte

Cimento cola

Lâmina Schlüter®-KERDI 200

Adesivo impermeável  
Schlüter®-KERDI-COLL-L

Banda Schlüter®-KERDI-KEBA

Peça especial Schlüter®-KERDI-KERECK

Banda Schlüter®-KERDI-FLEX

Perfil Schlüter®-SCHIENE V4A 

Perfil de junta de movimento 
Schlüter®-DILEX 

Lâmina de desacoplamento e  
impermeabilização Schlüter®-DITRA 25

Acabamento cerâmico
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Skimmers y sumideros

Atravessamento de tubagens

Execução de pontos singulares
Passagens de tubos, injectores e canais de drenagem

Suporte

Cimento cola

Lâmina Schlüter®-KERDI 200

Adesivo impermeável Schlüter®-KERDI-COLL-L

Peça especial para o atravessamento de 
tubagem Schlüter®-KERDI-MV

Acabamento cerâmico
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Suporte

Cimento cola

Lâmina Schlüter®-KERDI 200

Adesivo impermeável Schlüter®-KERDI-COLL-L

Banda Schlüter®-KERDI-KEBA

Canal de drenagem Schlüter®-TROBA-LINE

Acabamento cerâmico

1

62
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Canais de drenagem
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Sistema Schlüter®-KERDI

  Productos nuevosPrecio venta al público (IVA no incluido)

Sistemas de construcción de balcones y terrazas

Debido a las condiciones climáticas extremas 
en áreas al aire libre, la impermeabilización y la 
desolidarización de recubrimientos cerámicos 
fijados con cemento cola en balcones y terrazas 
es de fundamental importancia. Con Schlüter-
DITRA 25 y Schlüter-DITRA-DRAIN, Schlüter-
Systems ofrece soluciones de sistema, que 
permiten el movimiento independiente del recu-
brimiento cerámico respecto del soporte evitando 
así la aparición de tensiones en la construcción. 
Ambos sistemas han demostrado su eficacia en 
áreas exteriores de todo el mundo durante años.   

Colocación adherida con impermeabilización y desolidarización 

Schlüter®-KERDI
Schlüter-KERDI es una lámina de impermeabili-
zación de polietileno, revestida por ambas caras 
con una tela no tejida para lograr la adherencia 
con cemento cola. Es particularmente adecuado 
para la impermeabilización en áreas de exterior en 
combinación con las láminas de drenaje Schlüter-
TROBA-PLUS o Schlüter-DITRA-DRAIN.
(Ficha Técnica 8.1)

Schlüter®-KERDI-DS 

Barrera de vapor de polietileno en bobinas

L (m)
Ancho = 1,00 m 

Nº art.
€ / m²

PL 
(Rollo)

 30 KERDI-DS 19,07 25

   Nuevo: rollos de 30 m²  

en todos los anchos 

Schlüter®-KERDI-200 

Lámina de polietileno en bobinas

L (m) m²
Ancho = 1,00 m 

Nº art.
€ / m²

PL 
(Rollo)

 5 5 KERDI 200 /  5M 20,11 75
 10 10 KERDI 200 / 10M 18,15 50
 30 30 KERDI 200 16,52 20

Ancho = 1,50 m

 20 30 KERDI 200 150 / 20M 16,52 20
Ancho = 2,00 m

 15 30 KERDI 200 200 / 15M 16,52 20

Imagen: Gepadi

191 
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Impermeabilización

Schlüter®-KERDI-KEBA
Schlüter-KERDI-KEBA son bandas impermeables 
de polietileno revestidas con una tela no tejida. Las 
bandas son aptas para el solape de las láminas y 
los encuentros con las paredes y elementos de 
construcción.
(Ficha Técnica 8.1)

Schlüter®-KERDI-KEBA 

Lámina de polietileno en bobinas

B (mm)
Rollo = 30 m 

Nº art.
€ / m

PL 
(Rollo)

 85 KEBA 100 /  85 2,25 336
 125 KEBA 100 / 125 3,38 210
 150 KEBA 100 / 150 3,57 210
 185 KEBA 100 / 185 4,63 168
 250 KEBA 100 / 250 5,99 126

Schlüter®-KERDI-KEBA/5M 

Lámina de polietileno en bobinas

B (mm)
Rollo = 5 m 

Nº art.
€ / m

P 
(Rollo)

 85 KEBA 100 /  85 / 5M 3,17 10
 125 KEBA 100 / 125 / 5M 4,22 10
 150 KEBA 100 / 150 / 5M 4,53 10
 185 KEBA 100 / 185 / 5M 5,51 10
 250 KEBA 100 / 250 / 5M 6,92 10

Schlüter®-KERDI-FLEX
Schlüter-KERDI-FLEX es una banda flexible para 
la impermeabilización de juntas de movimiento.
(Ficha Técnica 8.1)

Schlüter®-KERDI-FLEX 

Lámina de polietileno en bobinas

B (mm)
Rollo = 30 m 

Nº art.
€ / m

PL 
(Rollo)

 125 FLEX 125 / 30 5,46 210
 250 FLEX 250 / 30 9,94 126

Schlüter®-KERDI-FLEX/5M 

Lámina de polietileno en bobinas

B (mm)
Rollo = 5 m 

Nº art.
€ / m

P 
(Rollo)

 125 FLEX 125 / 5M 7,11 10
 250 FLEX 250 / 5M 11,52 10

Schlüter®-KERDI-KERECK
Schlüter-KERDI-KERECK son cortes prefabricados 
para la confección de esquinas interiores y exterio-
res, incluso no rectangulares.
(Ficha Técnica 8.1)

Schlüter®-KERDI-KERECK/A 

Ángulo externo, pieza

Espesor 
(mm)

Set = 5 ud. 
Nº art.

€ / Set P (Set)

 0,1 KERECK 5 A 23,76 10

Schlüter®-KERDI-KERECK/I 

Ángulo interno, pieza

Espesor 
(mm)

Set = 5 ud. 
Nº art.

€ / Set P (Set)

 0,1 KERECK 5 I 20,37 10

Schlüter®-KERDI

Schlüter®-KERDI é uma lâmina de 

impermeabilização de polietileno, revestida 

em ambas as faces com um feltro geotextil, 

especialmente indicada para a aplicação 

com cimento cola.

Especialmente indicada para a 

impermeabilização em combinação com 

cerâmica e pedra natural. 

(Ficha Técnica 8.1)

Schlüter®-KERDI-KEBA

Schlüter-KERDI-KEBA são bandas 

impermeáveis de polietileno, revestidas 

por um feltro geotextil. As bandas são 

adequadas para a sobreposição entre 

lâminas, e para a ligação a paredes e 

elementos de construção.

(Ficha Técnica 8.1)

Componentes do sistema

COMPONENTES DO SISTEMA

Unidades de embalagem Dimensões

PL  =  Europalete

P    =  Embalagem em caixas

Ud. =  Unidade

R    =  Rolo

L     =  Cumprimento

B    =  Largura

Lâmina de impermeabilização  
em polietileno

Banda impermeável em polietileno
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IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISCINAS

Schlüter®-KERDI-FLEX

Schlüter®-KERDI-FLEX é uma banda 

flexível, para a impermeabilização de juntas 

de dilatação.

(Ficha Técnica 8.1)

Schlüter®-KERDI-KERECK

Schlüter®-KERDI-KERECK são peças 

especiais para a formação de cantos 

interiores e exteriores que também 

possibilitam a formação de cantos não 

retangulares.

(Ficha Técnica 8.1)

Schlüter®-KERDI-KERECK-F

Schlüter®-KERDI-KERECK-F são 

peças especiais pré-fabricadas para a 

impermeabilização de cantos interiores e 

exteriores.

(Ficha Técnica 8.1)
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Impermeabilización

Schlüter®-KERDI-KEBA
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Schlüter®-KERDI-KERECK
Schlüter-KERDI-KERECK son cortes prefabricados 
para la confección de esquinas interiores y exterio-
res, incluso no rectangulares.
(Ficha Técnica 8.1)

Schlüter®-KERDI-KERECK/A 

Ángulo externo, pieza

Espesor 
(mm)

Set = 5 ud. 
Nº art.

€ / Set P (Set)

 0,1 KERECK 5 A 23,76 10

Schlüter®-KERDI-KERECK/I 

Ángulo interno, pieza

Espesor 
(mm)

Set = 5 ud. 
Nº art.

€ / Set P (Set)

 0,1 KERECK 5 I 20,37 10
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Impermeabilización

Schlüter®-KERDI-KEBA
Schlüter-KERDI-KEBA son bandas impermeables 
de polietileno revestidas con una tela no tejida. Las 
bandas son aptas para el solape de las láminas y 
los encuentros con las paredes y elementos de 
construcción.
(Ficha Técnica 8.1)

Schlüter®-KERDI-KEBA 

Lámina de polietileno en bobinas

B (mm)
Rollo = 30 m 

Nº art.
€ / m

PL 
(Rollo)

 85 KEBA 100 /  85 2,25 336
 125 KEBA 100 / 125 3,38 210
 150 KEBA 100 / 150 3,57 210
 185 KEBA 100 / 185 4,63 168
 250 KEBA 100 / 250 5,99 126

Schlüter®-KERDI-KEBA/5M 

Lámina de polietileno en bobinas

B (mm)
Rollo = 5 m 

Nº art.
€ / m

P 
(Rollo)

 85 KEBA 100 /  85 / 5M 3,17 10
 125 KEBA 100 / 125 / 5M 4,22 10
 150 KEBA 100 / 150 / 5M 4,53 10
 185 KEBA 100 / 185 / 5M 5,51 10
 250 KEBA 100 / 250 / 5M 6,92 10

Schlüter®-KERDI-FLEX
Schlüter-KERDI-FLEX es una banda flexible para 
la impermeabilización de juntas de movimiento.
(Ficha Técnica 8.1)

Schlüter®-KERDI-FLEX 

Lámina de polietileno en bobinas

B (mm)
Rollo = 30 m 

Nº art.
€ / m

PL 
(Rollo)

 125 FLEX 125 / 30 5,46 210
 250 FLEX 250 / 30 9,94 126

Schlüter®-KERDI-FLEX/5M 

Lámina de polietileno en bobinas

B (mm)
Rollo = 5 m 

Nº art.
€ / m

P 
(Rollo)

 125 FLEX 125 / 5M 7,11 10
 250 FLEX 250 / 5M 11,52 10

Schlüter®-KERDI-KERECK
Schlüter-KERDI-KERECK son cortes prefabricados 
para la confección de esquinas interiores y exterio-
res, incluso no rectangulares.
(Ficha Técnica 8.1)

Schlüter®-KERDI-KERECK/A 

Ángulo externo, pieza

Espesor 
(mm)

Set = 5 ud. 
Nº art.

€ / Set P (Set)

 0,1 KERECK 5 A 23,76 10

Schlüter®-KERDI-KERECK/I 

Ángulo interno, pieza

Espesor 
(mm)

Set = 5 ud. 
Nº art.

€ / Set P (Set)

 0,1 KERECK 5 I 20,37 10

Banda de impermeabilização 

Ângulo externo pré-fabricado a 90º 

Ângulo externo pré-fabricado

Ângulo interno pré-fabricado a 90º

Ângulo interno pré-fabricado
Ângulo interno pré-fabricado a 135º
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Sistema Schlüter®-KERDICOMPONENTES DO SISTEMA

Schlüter®-KERDI-MV

Schlüter®-KERDI-MV são babetes pré-

fabricados para a impermeabilização de 

passagem de tubos.

Com uma zona interior em borracha, os 

babetes podem-se utilizar para diferentes 

diâmetros de tubos (ver tabela).

   KMV 9

   KMV 65   KMV 35

   KMV 21

   KMV 15 D*

   KMV 15

Schlüter®-KERDI-FIX

Schlüter®-KERDI-FIX é um adesivo 

elástico à base de polimeros MS, apto para 

a colagem de perfis, placas de construção 

impermeáveis Schlüter®-KERDI-BOARD, 

assim como para a impermeabilização 

de ligações da lâmina Schlüter®-KERDI.  

(Ficha Técnica 8.3)

129 Precio venta al público (IVA no incluido)

Impermeabilización

DITRA 25: ~ 350 g/m 

KERDI: ~ 170 g/m
KERDI-BOARD: ~ 170 g/m
DITRA-HEAT: ~ 600 g/m
DITRA 25: ~ 360 g/m 

KERDI: ~ 70 g/m

KERDI: ~ 280 g/m
DITRA-HEAT: ~ 400 g/m
DITRA 25: ~ 350 g/m 

18,5 cm

Schlüter®-KERDI-COLL-L
Schlüter-KERDI-COLL-L es un adhesivo bicompo-
nente en base de una dispersión acrílica sin disol-
ventes y un polvo de reacción en base cemento. 
Es apto para la adhesión e impermeabilización de 
los solapes de la lámina Schlüter-KERDI. Además, 
con Schlüter-KERDI-COLL-L se puede realizar la 
colocación de las bandas de impermeabilización 
Schlüter-KERDI-KEBA en las juntas de unión y 
entrega con los productos adecuados de Schlüter-
Systems, así como en las entregas a los perfiles 
vierteaguas Schlüter-BARA.
(Ficha Técnica 8.4)

Schlüter®-KERDI-COLL-L 

Adhesivo impermeable bicomponente

Peso (kg) Nº art. € / kg
PL 

(Ud.)

 1,85 KERDI-COLL-L 185 11,04 110
 4,25 KERDI-COLL-L 9,08 75

Schlüter®-KERDI-FIX
Schlüter-KERDI-FIX es un adhesivo elástico en 
base de polímeros apto para el pegado de perfiles, 
paneles constructivos Schlüter-KERDI-BOARD, así 
como para impermeabilizar entregas de la lámina 
Schlüter-KERDI.
(Ficha Técnica 8.3)

Schlüter®-KERDI-FIX 

Polímero MS

Cantidad de 
llenado (ml)

Nº art. € / ud. P (ud.)

 290 KERDIFIX / BW 19,06 12
 290 KERDIFIX / G 19,06 12

Schlüter®-KERDI-COLL-L

Schlüter®-KERDI-COLL-L é um adesivo 

bicomponente em base de dispersão 

acrilíca, sem dissolventes e um pó de 

reação à base de cimento. É adequado 

para a colagem e impermeabilização das 

juntas da lâmina Schlüter®-KERDI. 

Com Schlüter®-KERDI-COLL-L pode-

se efectuar a colocação das bandas de 

impermeabilização Schlüter®-KERDI-

KEBA nas juntas de união, e na ligação 

aos produtos especiais da gama.

Schlüter®-Systems. 

(Ficha Técnica 8.4)

DITRA 25: ~ 350 g/m 

KERDI: ~ 170 g/m
KERDI-BOARD: ~ 170 g/m
DITRA-HEAT: ~ 600 g/m
DITRA 25: ~ 360 g/m 

KERDI: ~ 70 g/m

KERDI: ~ 280 g/m
DITRA-HEAT: ~ 400 g/m
DITRA 25: ~ 350 g/m 

18,5 cm

* Distancia entre
  tubos 150 mm

Schlüter®-KERDI-FIX
 

Polímero MS

 290 KERDIFIX / BW 12
 290 KERDIFIX / 12G1

Conteúdo
(ml)

Babete com zona interior em borracha (Conteúdo: 10 uds)

Babete com zona interior em borracha (Conteúdo: 1 ud)

Para diâmetro de 
tubo (mm)

Schlüter®-KERDI-COLL-L 

Peso (kg) Nº art.
PL 

(Ud.)

 1 ,8 ERDI-COLL-L 185 110
 4 ,2 ERDI-COLL- 5L7L7

5K
5K

Adesivo impermeável bicomponente
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IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISCINAS

Projectos de referência

Hotel Castillo Son Vida  - Mallorca Hotel Parador Alcalá de Henares - Madrid

Hotel Peñiscola Palace - Castellón Hamman Aire Ancient Baths - Barcelona

Hotel Calvia Beach - Mallorca Hotel Park Piolets Mountain - Andorra 
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Sistema Schlüter®-KERDIPROJECTOS DE REFERÊNCIA E ASSESSORIA TÉCNICA

Entendemos que a prescrição, implica num processo complexo com inúmeros detalhes, que devem ser convenientemente definidos. 

Schlüter®-Systems colocou como foco principal nos últimos anos, disponibilizar aos profissionais do sector da prescrição, toda a equipa 

técnica, assim como uma crescente gama de recursos para facilitar o trabalho de projecto.

Departamento de Prescrição

O departamento de prescrição da 

Schlüter®-Systems foi criado para dar 

resposta contínua aos profissionais 

do sector que requeiram assessoria 

técnica especificamente para os seus 

projectos. Graças a esta metodologia, 

todos os prescritores que confiam na  

Schlüter®-Systems possuem um 

contacto duplo e constante, e com um 

acesso rápido de aconselhamento, 

por parte de consultores com elevada 

capacidade resolutiva, e conhecedores 

das necessidades reais do trabalho diário 

dos prescritores.

Departamento Técnico

Os detalhes de cada projecto de 

cerâmica e pedra natural são únicos. 

Por isso, o departamento técnico da  

Schlüter®-Systems apoia as 

complexidades que se manifestam no 

processo de planeamento, disponibilizando 

distintos serviços para assegurar que 

nenhum detalhe fica sem ser revisto.. Estes 

serviços incluem um serviço completo de 

design e assessoria para a realização de 

projectos para a impermeabilização de 

piscinas, spas, zonas wellness, com tudo o 

que está associado.

Na Schlüter-Systems disponibilizamos 

uma formação teórica e prática para todos 

os profissionais implicados na construção 

de piscinas, spas e zonas wellness.

Por outro lado, o departamento técnico 

disponibiliza um serviço integral de 

elaboração de planos CAD, especificação 

para cadernos de encargos, assessoria 

e apoio para assegurar o cumprimento 

das diretrizes de qualidade definidas pela 

Schlüter®-Systems. À medida que o 

projecto avança, o departamento técnico 

pode proporcionar assistência técnica 

contínua através de várias vias: telefone, 

correio eletrónico, video-chamadas e 

visitas presenciais.

Assessoria técnica
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Schlüter-Systems S.L. . Apartado 264 . Ctra. CV 20 Villareal - Onda, Km 6,2 . 12200 Onda (Castellón)

Tel. : +34 964 24 11 44 . Fax: +34 964 24 14 92 . info@schluter.es . www.schluter.es 
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Vivendas 
mais saudáveis 

com cerâmica

Informação. 
Para todos os que querem saber mais!
Conseguimos entusiasmá-lo com os produtos Schlüter-Systems? Nesse caso quererá saber mais.  
Pode-nos encontrar facilmente na internet. 

Em www.schluter.pt encontrará muito mais informação apenas com um click.

i

Aveiro Business Center . Rua da Igreja, n. 79 N.ª Sr.ª de Fátima . 3810-744 Aveiro

Telf.: (00351) 234 720 020 . Fax: (00351) 234 240 937 . Email: info@schluter.pt


