
Pavimentos

Os pavimentos devem ser considerados como críticos para a coloca-
ção de tijoleira se forem sensíveis à humidade ou se estiverem sujei-
tos a deformações.

É de conhecimento geral que os materiais à base de madeira são 
sensíveis à humidade e que estão sujeitos a deformações (a madeira 
“trabalha”). Os materiais à base de gesso também são sensíveis 
à humidade e têm um coeficiente de dilatação diferente de materiais 
cerâmicos. Por este motivo também as betonilhas de anidrite (um 
material à base de gesso) são críticos para a cerâmica.

As betonilhas de cimento e betão começam por se retrair con-
sideravelmente durante o endurecimento (até 1 mm/m) até que seja  
atingida uma humidade residual de 2%. Mesmo depois desta fase, 
estes materiais continuam a retrair-se durante um longo período. O 
coeficiente de dilatação da betonilha de cimento e de betão corres-
ponde aproximadamente ao dobro do valor para cerâmica.

Devido à retracção residual e às mudanças de temperatura, as be-
tonilhas flutuantes de cimento estão sujeitos a uma deformação 
permanente, que dá origem a fissuras nos revestimentos de cerâmi-
ca. As betonilhas de cimento aquecidas são particularmente sus-
ceptíveis a danos devido às alterações do aquecidas esforço térmico 
originado pelos tubos de aquecimento. 

Em varandas e terraços as betonilhas de cimento estão particu-
larmente expostas às mudanças de temperatura. Em trabalhos de 
reabilitação os pavimentos apresentam frequentemente fissuras ou 
têm de ser remendados (solos mistos).
Schlüter-DITRA 25 é sempre a solução segura para o desacopla-
mento e a impermeabilização para estes pavimentos críticos.

Outras soluções

Deseja obter mais informações sobre outros produtos e soluções da 
Schlüter para a colocação de cerâmica? Poderá obter os seguintes 
folhetos junto dos nossos representantes. Para mais informações  
visite a nossa página na Internet em www.schluter.pt.

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn 
Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · 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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Lista de controlo de materiais e de compras

O seu distribuidor autorizado:

Para obter revestimentos de cerâmica desacoplados são necessá-
rios os seguintes materiais: 

*	Schlüter®-DITRA 25

*	Fitas de vedação Schlüter®-KERDI-KEBA

*	Cola vedante Schlüter®-KERDI-COLL-L

*	Escoamento de águas Schlüter®-KERDI-DRAIN

*	Cerâmica

*	Material para as juntas

*	Argamassa fina (cimento cola)

Schlüter®-DILEX
Sistema de perfis para juntas de dila-

tação e de bordo duradouras e isentas 
de manutenção

Sistemas para varandas Schlüter®

Solução completa para construções novas 
e drenagem de varandas e terraços

Schlüter®-TREP
Perfis antiderrapantes para escadas

Schlüter®-RONDEC, -QUADEC, -JOLLY
Sistemas de perfis para a criatividade e  

protecção de cantos de paredes

Schlüter®-KERDI
Impermeabilização segura em poucos 

passos

Schlüter®-BEKOTEC-THERM 
O pavimento de cerâmica climatizado

Schlüter®-DITRA 25 Schlüter®-DITRA 25 Schlüter®-DITRA 25 

A base universal para revestimentos 

de cerâmica sem danos



Pode prevenir estes danos com 
Schlüter-DITRA 25

Dá um mau aspecto: fissuras no reves-
timento de cerâmica. As causas são 
frequentemente deformações e fissuras 
no pavimento. Os especialistas sabem 
hoje que o cimento e a betonilha em 
cimento se retraem durante o endure-
cimento e que em particular as betoni-
lhas flutuantes de cimento ainda estão 
sujeitas a deformações e encurvamen-
tos posteriores. Muitos outros pavimen-
tos também estão sujeitos a deforma-
ções e são sensíveis à humidade. Os 
danos são inevitáveis se a cerâmica for 
colada directamente sobre estes pavi-
mentos.

A solução do problema é a lamina Schlüter-DITRA 25 como camada 
de desacoplamento, impermeabilização e compensação de pressão 
de vapor. Ela compensa as deformações do pavimento em relação 
ao revestimento de cerâmica, protege os pavimentos sensíveis à hu-
midade e neutraliza a pressão de vapor na parte inferior nos pavi-
mentos ainda húmidos. Com DITRA 25 um revestimento de cerâmica 
sem danos não coloca qualquer problema. 

Desacoplamento e impermeabilização

1.  O pavimento tem de estar limpo, ser plano e ter capacidade de 
suporte.

2.  Cortar primeiro as lâminas Schlüter-DITRA 25 com um x-ato à 
medida e colocá-las sobre cimento cola ainda fresco. Aplicar a 
cola em toda a superfície da membrana com uma talocha denta-
da de 3 x 3 ou 4 x 4 mm (Figura 1).

3.  Assentar DITRA 25 com uma tábua de aplanar completamente na 
cola. Deve-se trabalhar sempre no mesmo sentido. As membranas 
individuais são colocadas sucessivamente topo a topo

 (Figuras 2 e 3).

4.  Para formar uma impermeabilização para pavimentos de cerâ-
mica com muita humidade (salas húmidas) é necessário aplicar 
uma tira com 12,5 cm de largura de fita de vedação Schlüter- 
KERDI-KEBA nas áreas das juntas de DITRA 25. Para este efei-
to, aplica-se nas áreas das juntas uma camada da cola vedan-
te Schlüter-KERDI-COLL-L e a fita de vedação Schlüter-KERDI- 
KEBA é comprimida com toda a superfície na cola (Figura 4).

Obter um desacoplamento e uma  
impermeabilização em poucos passos de 
trabalho:

5.  A fita de vedação KERDI-KEBA também é utilizada para as ligações 
piso/parede. Para este efeito, colar a fita de vedação, embebida em 
KERDI-COLL-L, com no mín. 5 cm sobre a lâmina DITRA 25 e na 
parede directamente no suporte (Figura 5). 

6.  A cerâmica pode ser colocada segundo o método de camada 
fina, logo após a colagem da lâmina DITRA 25. Para este efeito, 
aplicar o cimento cola com uma espátula dentada adequada ao 
revestimento sobre a lâmina DITRA 25 e colocar aí a cerâmica, de 
forma que fique embutida (Figura 6). 

Schlüter®-DITRA 25 para interiores e 

exteriores...

Schlüter-DITRA 25 é uma lâmina de 
polietileno especialmente estruturada 
com cavidades quadradas recortadas. 
O véu na parte de baixo serve para a 
assegurar a aderência da lâmina ao su-
porte através de cimento cola. Na parte 
superior, a cola para tijoleira adere às 
cavidades recortadas.

Desacoplamento: DITRA 25 neutra-
liza as tensões entre o pavimento e o 
revestimento de cerâmica.

Impermeabilização: DITRA 25 é imper-
meável e protege o pavimento da hu-
midade.

Compensação da pressão de vapor:
DITRA 25 forma no lado de baixo ca-
nais de ar contínuos para compensar a 
pressão de vapor no caso de se formar 
humidade na parte de baixo.

Schlüter®-DITRA 25

Descrição do material

Obter um desacoplamento e uma  
impermeabilização em poucos passos de 
trabalho:

Schlüter®-DITRA 25 Schlüter®-DITRA 25

DITRA 25 compensa tensões 
entre o solo e o revestimento de cerâmica

Desacoplar neutraliza

Deformação

Impermeabilizar protege
Bases sensíveis a humidade

Compensação da pressão do vapor
em caso de humidade residual na base

Unidades de entrega de Schlüter®-DITRA 25

Schlüter®-DITRA 25

Largura: 100 cm

Comprimento: 5 m / 30 m em rolos
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