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Zastosowanie i funkcja

Schlüter®-KERDI-SHOWER-L jest płytą 
ze spadkiem z odpornego na ściskanie poli-
styrenu, w razie potrzeby uzupełniana w 
zestawie dopasowaną płytą wyrównawczą z 
twardej ekstrudowanej pianki polistyrenowej 
XPS. Płyty te zostały dopasowane syste-
mowo do odwodnienia liniowego Schlüter®- 
KERDI-LINE (patrz opis techniczny 8.7). 
Układana na górze płyta ze spadkiem 2 % 
jest oklejona bezpośrednio na powierzchni 
uszczelnieniem Schlüter®-KERDI i w celu 
ułatwienia transportu złożona. 
Przy zabudowie środkowej dopasowaną 
płytę ze spadkiem montuje się obustronnie, 
w wersji przyściennej z jednej strony odwod-
nienia liniowego. Grubość płyty wyrównaw-
czej – w połączeniu z płytą ze spadkiem 
– dobierana jest odpowiednio do wymiarów 
podstawy rynny (do odpływu poziomego). 
Płyta wyrównawcza ma wyprofilowany 
uskok i także jest dzielona. 
Po ustawieniu płyty wyrównawczej na odpo-
wiednią wysokość (przy poziomym odpły-
wie) nakleja się na nią płytę ze spadkiem za 
pomocą kleju do płytek, nasuwając ją pod 
podstawę rynny, tak aby z nią licowała. 
Przy wbudowaniu Schlüter®-KERDI-LINE-V 
do pionowego odwodnienia możliwa jest 
niska wysokość nadbudowy od 24 mm. 
Płyta wyrównawcza nie jest przy tym sto-
sowana.

Oferowane formaty:
100 x 100 cm - montaż przyścienny
140 x 140 cm - montaż przyścienny
100 x 100 cm - montaż środkowy
140 x 140 cm - montaż środkowy

Indywidualne wymiary można uzyskać 
przez docięcie nożykiem, przy czym nacię-
cia na powierzchni ułatwiają przycinanie. 
Docinanie ułatwiają naniesione na płytę 

nacięcia. Płyty ze spadkiem w warunkach 
budowy można stosować bez płyt wyrów-
nawczych zachowując odpowiednie wyso-
kości na odpowiednim podłożu. Płyta ze 
spadkiem bez uszczelnienia KERDI nadaje 
się także jako izolacja ze spadkiem pod 
jastrychem – w szczególności pod jastry-
chem Schlüter®-BEKOTEC. Płyty ofero-
wane są w zestawach w kartonowym opa-
kowaniu. Do płyty wyrównawczej w razie 
potrzeby dostarczane są odpowiednie 
kształtki do przykrycia bocznych rur.

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LCS / -LCBS ze
Schlüter®-KERDI-LINE-H,  montaż przyścienny

Alternatywnie: ogrzewany jastrych BEKOTEC na Schlüter®- 

KERDI-SHOWER-BSLS ze Schlüter®-KERDI-LINE-H 50, 

montaż przyścienny 
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Materiał

Płyta wyrównawcza wykonana jest z twar-
dej ekstrudowanej pianki polistyrenowej 
XPS, płyta ze spadkiem z odpornego 
na ściskanie polistyrenu (EPS). Płyta ze 
spadkiem jest oklejona bezpośrednio na 
powierzchni uszczelnieniem Schlüter® -
KERDI (z wyjątkiem Schlüter®-KERDI-
SHOWER-BSL i -BSLS).
Schlüter®-KERDI jest systemem uszczel-
niającym wykonanym z miękkiego poliety-
lenu, z naniesioną włókniną do skutecz-
nego zakotwienia w kleju do płytek.

Właściwości materiału  
i zakres zastosowania:
Schlüter®-KERDI-SHOWER-L w połącze-
niu z odwodnieniem liniowym Schlüter®-
KERDI-LINE są zgodnie z normą DIN EN 
1253 „Wpusty w budynkach” kwalifiko-
wane jako kategoria K3. Są to powierzch-
nie bez ruchu kołowego, np. pomieszcze-
nia sanitarne w mieszkaniach, domach 
starców, hotelach, szkołach, w grupach 
pryszniców. Powierzchnia podłogi – nieza-
leżnie od użytego formatu płytek – może 
być obciążana normalnym ruchem osób, 
włącznie z obciążeniami wózków inwalidz-
kich. W przypadku oczekiwania większych 
obciążeń możliwe jest wykonanie dodatko-
wej warstwy rozkładającej obciążenia lub 
zastosowanie większych formatów płytek.
Możliwość stosowania Schlüter®-KERDI-
SHOWER-L powinna zostać dopasowana 
do rodzaju oczekiwanych chemicznych, 
mechanicznych lub innych obciążeń.

Obróbka

Schlüter®-KERDI-LINE. Porównaj także 
opis techniczny 8.7
1. Przy wbudowywaniu Schlüter®-KERDI-

LINE-H z poziomym odpływem i syfo-
nem najpierw jest ustawiana płyta 
wyrównawcza dokładnie na wysokość, 
tak, aby dolna strona płyty wyrównaw-
czej z dolną stroną podstawy rynny 
leżały na tej samej wysokości. Jest 
wskazane, podstawę rynny wraz z 
rynną zamontować najpierw dokładnie 
dopasowane. Przy równej wysokości i 
równym podłożu może nastąpić moco-
wanie przy pomocy zaprawy cienko-
warstwowej – do usunięcia nierówności 
względnie do wyrównania wysokości 
można ułożyć płytę wyrównawczą 
również na wystarczająco gęsto 
rozmieszczonych plackach zaprawy 

lub całopowierzchniowo naniesionym 
jastrychu wyrównawczym.

2. Jeśli tylko płyta spadkowa jest ukła-
dana, na przykład przy użyciu pio-
nowego odwodnienia l in iowego 
Schlüter®-KERDI-LINE-V lub z innych 
powodów konstrukcyjnych, płytę spad-
kową przykleić na odpowiednim pod-
łożu na właściwą wysokość. 
Wskazówka: Jeśli jest wymagane 
zmniejszenie hałasu, dodatkowo pod 
płytą wyrównawczą lub spadkową 
ułożyć stosowną izolację akustyczną 
i rozmieścić odpowiednie paski brze-
gowe.

3. Jeżeli z boków Schlüter®-KERDI-LINE 
w przypadku poziomego odpływu 
konieczne jest przykrycie rur, stosować 
należy dostarczane w zestawie kształtki i 
mocować je zaprawą cienkowarstwową.

4. Odpowiednio do wybranych wymiarów 
Schlüter®-KERDI-LINE płytę ze spadkiem 
wycina się nożykiem w zaznaczonych 
miejscach. Następnie przykleja się płytę 
ze spadkiem za pomocą zaprawy cien-
kowarstwowej, tak aby licowała ona z 
podstawą rynny Schlüter®-KERDI-LINE. 
Obniżenie przylegającej powierzchni płyty 
ze spadkiem wsuwa się pod boczny koł-
nierz.

5. Jako uszczelnienie łączenia płyty ze 
spadkiem z rynną, przykleja się pre-
fabrykowaną manszetę KERDI za 
pomocą kleju uszczelniającego 
Schlüter®-KERDI-COLL do przylegają-
cego uszczelnienia powierzchniowego.

6. Zaraz po zakończeniu uszczelnienia 
zespolonego (patrz opis techniczny 8.1 
Schlüter®-KERDI i 8.4 Schlüter®-KERDI-
COLL) można przystąpić do układania 
płytek metodą cienkowarstwową. Nie 
ma konieczności dodatkowego odcze-
kiwania.

7. Do układania płytek stosuje się 
hydraulicznie wiążący klej cienkowar-
stwowy bezpośrednio na uszczelnie-
niu Schlüter® -KERDI i zatapia w nim 
powierzchniowo płytki. 
Wskazówka: W miejscach, w których 
dla Schlüter®-KERDI wymagana jest 
certyfikacja (abP lub CE) należy stoso-
wać do Schlüter®-KERDI odpowied-
nie systemowe zaprawy cienkowar-
stwowe. W takim przypadku prosimy o 
kontakt z nami.

8. Inne posadzki, jak posadzki przemy-
słowe, wykładziny z tworzyw sztucz-
nych lub t.p. są zasadniczo dopusz-
czalne, nie są jednak tutaj opisane i 

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LC/ -LCB ze
Schlüter®-KERDI-LINE-H. Montaż środkowy.

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LS ze
Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 GSE. Montaż przyścienny.

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LS ze
Schlüter®-KERDI-LINE-H. Montaż przyścienny.

Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS ze
Schlüter®-KERDI-LINE-H 40. Montaż przyścienny.

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LS ze  
Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 GE. Montaż przyścienny.
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należy wyjaśnić możliwość ich stoso-
wania. W tym celu prosimy o kontakt 
z nami.

9. Płyta spadkowa Schlüter®-KERDI-
SHOWER- BSL / -BSLS może być 
również używana jako akustyczna izo-
lacja ze spadkiem. Wtedy dopasowuje 
się ją na wysokość do przylegającej 
izolacji i na nich układa jastrych. Pole-
camy wykonanie jastrychu Schlüter®- 
BEKOTEC, który może być wyko-
nany do wyboru, jako nieogrzewany 
lub ogrzewany Schlüter®-BEKOTEC-
THERM. Ewentualnie obszar natrysku 
oddziela się dylatacją od przylegają-
cych powierzchni.

Przegląd produktów:

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LS
Układ warstw: z pokrytą Schlüter®-KERDI 
płytą ze spadkiem 

L x B = cm  H = mm
100 x 100  42
140 x 140  50

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LCS
Układ warstw: z pokrytą Schlüter®-KERDI 
płytą ze spadkiem + płytą wyrównawczą

... do Schlüter®-KERDI-LINE H 40:

L x B = cm  H = mm H1 = mm
100 x 100  42 51
140 x 140  50 51

... do Schlüter®-KERDI-LINE H 50:

L x B = cm  H = mm H1 = mm
100 x 100  42 70
140 x 140  50 70

Montaż przyścienny

Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS
Układ warstw: niepokryta płyta ze spad-
kiem pod jastrychem BEKOTEC

L x B = cm  H = mm
100 x 100  42
140 x 140  50

=H
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Formularz kosztorysowy:

_______szt. Schlüter®-KERDI-SHOWER-L jako 
licujące z posadzką, nadające się pod wózki 
inwalidzkie płyty ze spadkiem z twardej eks-
trudowanej pianki polistyrenowej i z naklejoną 
warstwą Schlüter®-KERDI do odwodnienia 
liniowego Schlüter®-KERDI-LINE

   Schlüter®-KERDI-SHOWER-LS 
Montaż przyścienny z określonym spad-
kiem powierzchni 2%
   Schlüter®-KERDI-SHOWER-L 
Montaż środkowy z określonym spadkiem 
powierzchni 2%
   Schlüter®-KERDI-SHOWER-LCS 
Montaż przyścienny z określonym spad-
kiem powierzchni 2% i przynależną do 
systemu płytą wyrównawczą jako podkład 
na zastanym podłożu budowlanym
   Schlüter®-KERDI-SHOWER-LC 
Montaż środkowy z określonym spadkiem 
powierzchni 2% i przynależną do systemu 
płytą wyrównawczą jako podkład na zasta-
nym podłożu budowlanym
  Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS 
(niepokryta) pod jastrych BEKOTEC 
Montaż przyścienny z określonym spad-
kiem powierzchni 2%
  Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSL 
(niepokryta) pod jastrych BEKOTEC 
Montaż środkowy z określonym spadkiem 
powierzchni 2%

w wymiarach
  100 x 100 cm
  140 x 140 cm

dostarczyć i prawidłowo przykleić stosując się 
do wskazówek producenta.
Nr wyrobu:  ____________________________
Materiał:  __________________________ € / St.
Robocizna: ________________________ € / St.
Cena końcowa: ____________________ € / St.

Opakowania:
a  Płyty ze spadkiem i wyrównawcze ze Schlüter®-KERDI
b  Płyty ze spadkiem Schlüter®-KERDI

Schlüter®-KERDI-SHOWER-L
Układ warstw: dwie pokryte Schlüter®-

-KERDI płyty ze spadkiem

L x B = cm  H = mm
100 x 100  32
140 x 140  36

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LC
Układ warstw: dwie pokryte Schlüter®-KERDI 
płyty ze spadkiem + płyty wyrównawcze

... do Schlüter®-KERDI-LINE H 40:

L x B = cm  H = mm H1 = mm
100 x 100  32 51
140 x 140  36 51

... do Schlüter®-KERDI-LINE H 50:

L x B = cm  H = mm H1 = mm
100 x 100  32 70
140 x 140  36 70

Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSL
Układ warstw: dwie niepokryte płyty ze 
spadkiem pod jastrychem BEKOTEC

L x B = cm  H = mm
100 x 100  32
140 x 140  36

Montaż środkowy

=H
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