
8.6 Schlüter®-KERDI-SHOWER

A
rt

.-
N

r. 
55

2 
75

8 
– 

w
yd

an
ie

 0
6/

12
 –

 p
rz

y 
no

w
ym

 n
ak

ła
dz

ie
 w

yd
an

ie
 to

 tr
ac

i w
aż

no
ść

.

8.6 Schlüter®-KERDI-SHOWER

Zastosowanie i funkcja

Schlüter®-KERDI-SHOWER jest modu-
larnym systemem do budowy bezbrodzi-
kowych pryszniców z płytek ceramicznych. 
Płyty ze spadkiem oferowane są w różnych 
rozmiarach – w razie potrzeby z płytami 
wyrównawczymi. Przynależny do systemu 
system wpustu podłogowego Schlüter®-

-KERDI-DRAIN-BASE dostępny jest jako 
zestaw. W zależności od zastanej na budo-
wie sytuacji istnieje możliwość stosowania 
także innych wersji Schlüter®-KERDI-
-DRAIN. Jako uszczelnienie ściany ofero-
wane są do wyboru różne zestawy uszczel-
nienia zespolonego Schlüter®-KERDI. 
Powierzchnia płyty charakteryzuje się 
wymaganym spadkiem > 2 % (z wyjątkiem 
strony podłużnej płyty ze spadkiem 180 
x 90 cm). Płyta wyrównawcza służy do 
przejęcia wpustu podłogowego i instalacji 
odpływowej.
Istnieje najmniejsza możliwa wysokość 
konstrukcji i może ona być zniwelowana 
na wysokość przez ułożenie pod spodem 
zaprawy. 
Oferowane wymiary:

 90 x  90 cm
100 x 100 cm
120 x 120 cm
150 x 150 cm
 90 x 180 cm

Mniejsze formaty i formaty pośrednie 
można przycinać nożykiem. Do wykony-
wania łuków przewidziane są odpowiednie 
nacięcia.
Systemowy wpust podłogowy Schlüter®-

-KERDI-DRAIN-BASE (do odwodnienia 
poziomego) charakteryzuje się wydajno-
ścią 0,4 l/s. 
W szczególnych przypadkach, gdy wyma-
gana jest większa wydajność odpływu, 
pionowe odpływy lub spełnienie innych 

wymagań, do dyspozycji oferowane są 
dopasowane wersje Schlüter®-KERDI-
-DRAIN.
Schlüter®-KERDI-SHOWER charakteryzuje 
się szczególnie pewną i łatwą obróbką. W 
połączeniu z komponentami uszczelniają-
cymi Schlüter®-KERDI odpowiada wyma-
ganiom niemieckiego świadectwa (abP) dla 
uszczelnień zespolonych klasy A. 
Komponenty systemowe Schlüter®-KERDI-
-SHOWER pakowane są każdorazowo 
w zestawy i – w zależności od potrzeb – 
mogą być ze sobą kompletowane.

Odwodnienie poziome

Odwodnienie pionowe

Formularz kosztorysowy:

_______ szt. Schlüter®-KERDI-SHOWER-T 
jako licujący z posadzką, pokrywany włókniną, 
przystosowany do ruchu wózków inwalidzkich 
element prysznica bezbrodzikowego z ekstru-
dowanej pianki polistyrenowej o trapezoidalnej 
strukturze i nadanym nachyleniu > 2% (poza 
dłuższym bokiem płyty ze spadkiem 90 x 180 
cm) w wymiarach 

   90 x  90 cm
  100 x 100 cm
  120 x 120 cm
  150 x 150 cm
   90 x 180 cm

z należącą do systemu manszetą uszczelnia-
jącą Schlüter®-KERDI z przykrywających rysy 
pasm polietylenowych z obustronnie nanie-
sioną włókniną do zakotwienia w kleju do 
płytek, dostarczyć i prawidłowo przykleić prze-
strzegając wskazówek producenta.
Nr artykułu: _____________________________
Materiał: __________________________ €/szt.
Robocizna:  _______________________ €/szt.
Cena: ____________________________ €/szt.

Formularz kosztorysowy:

_______szt. Schlüter®-KERDI-SHOWER-
-TC jako dwuczęściowy, licujący z posadzką, 
pokrywany włókniną, przystosowany do ruchu 
wózków inwalidzkich element prysznica bez-
brodzikowego z ekstrudowanej pianki polisty-
renowej o trapezoidalnej strukturze i nadanym 
nachyleniu > 2% (poza dłuższym bokiem płyty 
ze spadkiem 90 x 180 cm) z należącą do sys-
temu dwuczęściową płytą wyrównawczą do 
przejęcia wpustu podłogowego i rury odpływo-
wej w wymiarach 

   90 x  90 cm
  100 x 100 cm
  120 x 120 cm
  150 x 150 cm
   90 x 180 cm

z należącą do systemu manszetą uszczelnia-
jącą Schlüter®-KERDI z przykrywających rysy 
pasm polietylenowych z obustronnie nanie-
sioną włókniną do zakotwienia w kleju do 
płytek, dostarczyć i prawidłowo przykleić prze-
strzegając wskazówek producenta.
Nr artykułu: _____________________________
Materiał: __________________________ €/szt.
Robocizna:  _______________________ €/szt.
Cena: ____________________________ €/szt.

Formularz kosztorysowy:

_______szt. Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB 
jako licujący z posadzką, nadający się pod 
płytki, nadające się pod wózki inwalidzkie płyty 
ze spadkiem z twardej ekstrudowanej pianki 
polistyrenowej z ukształtowanym spadkiem  
>  2 % i z fabrycznie naklejonym uszczelnie-
niem Schlüter®-KERDI z przykrywającej rysy 
uszczelniającej folii polietylowej z obustronnie 
naniesioną włókniną do zakotwienia w kleju do 
płytek o wielkości  

  100 x 100 cm 
dostarczyć i prawidłowo wbudować stosując 
się do wskazówek producenta.
Nr artykułu: _____________________________
Materiał: __________________________ €/szt.
Robocizna:  _______________________ €/szt.
Cena: ____________________________ €/szt.

Formularz kosztorysowy:

_______szt.  zestawu uszczeln ia jącego 
Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK składającego 
się z przykrywających rysy pasm polietyle-
nowych z obustronnie naniesioną włókniną 
do zakotwienia w kleju do płytek, Schlüter®-

-KERDI-KEBA jako taśmy uszczelniającej z 
folii polietylenowej z obustronnie naniesioną 
włókniną do uszczelniania połączeń na styk 
i w miejscach połączeń ściany z podłogą, 2 
sztuk Schlüter®-KERDI-KERECK jako prefa-
brykowane narożniki wewnętrzne z folii poli-
etylenowej z obustronnie naniesioną włókniną 
do uszczelniania obszarów narożnych, 2 sztuk 
Schlüter®-KERDI-KERECK jako prefabryko-
wane narożniki wewnętrzne z folii polietyle-
nowej z obustronnie naniesioną włókniną do 
uszczelniania obszarów narożnych,1 sztuki 
Schlüter®-KERDI-COLL jako dwuskładniko-
wego kleju uszczelniającego na bazie bezroz-
puszczalnikowych dyspersji akrylowych i reak-
tywnego cementowego proszku do klejenia i 
uszczelniania zakładów pasm Schlüter®-KERDI

  do licujących z posadzką pryszniców do 
1,0 m x 1,0 m

  do licujących z posadzką pryszniców do 
2,0 m x 2,0 m
dostarczyć i prawidłowo wbudować stosując 
się do wskazówek producenta.
Nr artykułu: _____________________________
Materiał: __________________________ €/szt.
Robocizna:  _______________________ €/szt.
Cena: ____________________________ €/szt.
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Formularz kosztorysowy:

_______szt. Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB 
zestawu do uszczelnienia zespolonego składa-
jącego się ze Schlüter®-KERDI jako przykrywa-
jącej rysy uszczelniającej folii polietylenowej z 
obustronnie naniesioną włókniną do zakotwie-
nia w kleju do płytek ,Schlüter®-KERDI-KEBA 
jako taśmy uszczelniającej z folii polietylenowej 
z obustronnie naniesioną włókniną do uszczel-
niania połączeń na styk i w miejscach połączeń 
ściany z podłogą, 2 sztuk Schlüter®-KERDI-
-KERECK jako prefabrykowane narożniki 
wewnętrzne z folii polietylenowej z obustronnie 
naniesioną włókniną do uszczelniania obszarów 
narożnych, 2 sztuk Schlüter®-KERDI-KERECK 
jako prefabrykowane narożniki wewnętrzne z 
folii polietylenowej z obustronnie naniesioną 
włókniną do uszczelniania obszarów naroż-
nych, 1 sztuki Schlüter®-KERDI-COLL jako 
dwuskładnikowego kleju uszczelniającego na 
bazie bezrozpuszczalnikowych dyspersji akry-
lowych i reaktywnego cementowego proszku 
do klejenia i uszczelniania zakładów pasm 
Schlüter®-KERDI, 1 sztuki Schlüter®-KERDI-
-DRAIN-BASE jako wpustu podłogowego z 
syfonem, poziomym króćcem DN 40/DN 50 
(40/50 mm) i nasadki do konstrukcji cienkowar-
stwowych z kratką ze stali nierdzewnej 10 x 10 
cm (Design 1)

  do licujących z posadzką pryszniców do 
1,0 m x 1,0 m

  do licujących z posadzką pryszniców do 
2,0 m x 2,0 m
dostarczyć i prawidłowo wbudować stosując 
się do wskazówek producenta.
Nr artykułu: _____________________________
Materiał: __________________________ €/szt.
Robocizna:  _______________________ €/szt.
Cena: ____________________________ €/szt.

Schlüter®-KERDI-SHOWER

Odwodnienie
natryski bezbrodzikowe 8.6

 
Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK
jest zestawem uszczelniającym do licują-
cych z powierzchnią posadzki pryszniców. 
Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK zawiera 
Schlüter®-KERDI (1) do uszczelniania 
powierzchni ścian w obszarze pryszni-
ców, jak również należące do zestawu 
kształtki do narożników wewnętrznych (2) 
i manszety do przejść rur.
W zestawie znajdują się również taśma 
uszczelniająca Schlüter®-KERDI-KEBA (4) 
do uszczelniania styków pasm i miejsc 
połączeń podłogi ze ścianą oraz klej 
uszczelniający Schlüter®-KERDI-COLL (6).
Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK stoso-
wać można w połączeniu z elementami 
podłogowymi Schlüter®-KERDI-SHO-
WER-T, -TB i -TC oraz -L i -LC lub z kon-
wencjonalnie wykonywanymi z jastrychu 
pryszniców licujących z posadzką.

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB 
zawiera dodatkowo wpust podłogowy 
Schlüter®-KERDI DRAIN-BASE.
Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB stoso-
wać można z konwencjonalnie wykony-
wanymi z jastrychu pryszniców licujących 
z posadzką lub w połączeniu z elemen-
tami podłogowymi Schlüter®-KERDI-
-SHOWER-T, -TB i –TC.

Wskazówka:
*** Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE znaj-
duje się tylko w zestawie uszczelniającym 
Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB.

Nr art. KSS 5 wzgl. KSS5 KD 10 EH 40*
= zestaw uszczelniający do 1000 x 1000 mm
Nr art. KSS 10 b wzgl. KSS 10 KD 10 EH 40**
= zestaw uszczelniający do 2000 x 2000 mm
wzgl. 900 x 1800 mm

Schlüter®-KERDI-COLL
(1,85 kg*) / (4,25 kg**)

Ff

Schlüter®-KERDI-KEBA
(12,5 cm x 10 m)

Dd

Schlüter®-KERDI-KM
(2 sztuki)

Cc

Schlüter®-KERDI-KERECK/FI
(2 sztuki)

Bb

Schlüter®-KERDI 200
(1 m x 5 m*) / (1 m x 10 m**)

Aa

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE  
(1 sztuka)
łącznie z zestawem kratka/ramka

Ee

***

Opis techniczny produktu
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Materiał

Płyta wyrównawcza i płyta ze spadkiem 
wykonane są z twardej pianki polistyreno-
wej (EPS). Korpus wpustu podłogowego 
wykonany jest z odpornego na uderzenie 
poliprolylenu. Nasadka do konstrukcji cien-
kowarstwowych wykonana jest z tworzywa 
ABS (kopolimer akrylonitrylu z butadienem i 
styrenem) z kołnierzem mocującym pokry-
tym włókniną. Manszeta Schlüter®-KERDI, 
do uszczelnienia powierzchniowego płyt 
ze spadkiem jest matą uszczelniającą z 
miękkiego polietylenu, obustronnie pokrytą 
specjalną włókniną do silnego zakotwienia 
w kleju.
Dostarczana z zestawem uszczelniającym 
Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB kratka ze 
stali nierdzewnej wykonana jest ze stali V2A 
(stal stopowa 1.4301 = AISI 304).

Właściwości materiału i zakres 
zastosowania:
Korpus wpustu podłogowego, nasadka do 
konstrukcji cienkowarstwowych i wieczka 
są zgodnie z DIN EN 1253, „Odpływy w 
budynkach” zaklasyfikowane jako K3. Do 
klasy tej należą powierzchnie nie przezna-
czone do ruchu pojazdów, np. pomiesz-
czenia wilgotne mieszkalne, w domach 
starców, hotelach, szkołach, grupach umy-
walni i natrysków. Możliwość zastosowa-
nia systemu należy sprawdzić w danym 
konkretnym przypadku w zależności od 
spodziewanych obciążeń chemicznych lub 
mechanicznych.

Obróbka

1. Płyta wyrównawcza układana zostaje 
na równym podłożu w hydraulicznie 
wiążącej zaprawie cienkowarstwowej. 
Do wyrównania nierówności i dostoso-
wania wysokości płytę wyrównawczą 
układać można także na dostatecz-
nie gęsto porozkładanych plackach 
zaprawy lub na naniesionym na całej 
powierzchni jastrychu wyrównującym i 
odpowiednio ustawić.
Wskazówka: w przypadku wymagań 
dotyczących zmniejszenia hałasu płytę 
wyrównawczą układa się na izolacji 
akustycznej a w obszarze brzegowym 
stosuje pasma izolacji brzegowej.
W celu doboru odpowiedniej izolacji 
należy uwzględnić maksymalny skurcz 
CP4 (≤ 4 mm).

2. Prefabrykowana wolna przestrzeń do 
układania rur w płytach wyrównawczych 
wycinana zostaje w odpowiednim miej-
scu.

3. Korpus wpustu podłogowego wkłada 
się w przewidziany w tym celu otwór 
w płycie wyrównawczej i przyłącza go 
do odwodnienia budynku za pomocą 
odpowiednio przyciętej rury odpły-
wowej, którą wkłada się w instalację 
odpływową.
W razie potrzeby do przyłączenia 
użyć dostarczany w zestawie element 
redukcyjny (DN 40 na DN 50). Następ-
nie przeprowadzić sprawdzian szczel-
ności.

4. Na odpowiednio przygotowaną płytę 
wyrównawczą nakleja się płytę ze 
spadkiem za pomocą hydraulicznie 
wiążącej zaprawy cienkowarstwowej.
Należy zwracać uwagę, aby styki 
płyt wyrównawczych nie znajdowały 
się ponad miejscami prowadzenia rur 
odpływowych.

5. Nasadkę do konstrukcji cienkowar-
stwowych wkłada się przez dopaso-
wane wycięcie w korpus wpustu pod-
łogowego, tak aby kołnierz do klejenia 
licował górą z płytą ze spadkiem. W 
celu zamocowania należy uprzednio 
pod kołnierzem do klejenia nanieść 
warstwę zaprawy cienkowarstwowej.

6. Do klejenia manszety Schlüter®-KERDI, 
służącej do wykonania uszczelnienia 
powierzchniowego, na kołnierz do kle-
jenia nasadki do konstrukcji cienko-
warstwowych nanosi się za pomocą 
ząbkowanej kielni klej uszczelniający 
Schlüter®-KERDI-COLL i na pozo-

stałą powierzchnię płyty ze spadkiem 
hydraulicznie wiążący klej do płytek i 
manszetę KERDI zatapia się na całej 
powierzchni w kleju. Do wciskania 
manszety zaleca się użycie gładkiej 
strony kielni ząbkowanej lub gładkiej 
kielni, którą układa się ukośnie w sto-
sunku do manszety KERDI. Należy 
unikać komór powietrznych. Należy 
przestrzegać zachowania czasu otwar-
tego kleju.

7. Do uszczelniania powierzchni ścian 
przykleja się na całej powierzchni matę 
uszczelniającą Schlüter®-KERDI 200. 
Połączenie pasm powierzchni na styk 
lub w obszarze ściany, jak również w 
miejscach połączenia ścian z posadzką 
należy pokryć taśmą uszczelniającą 
Schlüter®-KERDI-KEBA używając do 
jej klejenia Schlüter®-KERDI-COLL. 
Przejścia rur instalacyjnych uszczel-
nia się stosując w tym celu manszety 
Schlüter®-KERDI-KM.
Należy przestrzegać odpowiednich 
opisów technicznych 8.1 Schlüter®-

-KERDI i 8.4 Schlüter®-KERDI-COLL.
Uwagi:
Jeżeli powierzchnie ścian zostały wyko-
nane ze Schlüter®-KERDI-BOARD, 
można zrezygnować z uszczelnie-
nia ścian (patrz opis techniczny 12.1 
Schlüter®-KERDI-BOARD). Połącze-
nia na styk i narożniki należy również 
uszczelnić za pomocą taśmy uszczel-
niającej Schlüter®-KERDI-KEBA stosu-
jąc Schlüter®-KERDI-COLL.

8. Gdy tyko uszczelnienie zespolone 
zostanie przygotowane jak opisano 
wyżej, nie trzeba czekać, tylko zaraz 
można przystąpić do układania płytek 
metodą cienkowarstwową.

9. Do układania płytek stosować hydrau-
licznie wiążącą zaprawę cienkowar-
stwową nanoszoną bezpośrednio na 
Schlüter®-KERDI i płytki osadzać w 
miarę możliwości na całej powierzchni 
w kleju. Powierzchnię podłogi można 
niezależnie od formatu płytek podda-
wać normalnemu ruchowi pieszemu, 
do którego zaliczyć można także obcią-
żenia przez wózki inwalidzkie. Większe 
obciążenia mogą wymagać dodatko-
wej warstwy rozkładającej obciążenia 
lub większych formatów płytek.
Wskazówka:
Do obszarów, w których wymagane 
są uszczelnienia z odpowiednimi apro-
batami lub zgodnych z CE stosować 
należy wyłącznie systemowe zaprawy 

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T 
oferowany jest w zestawie z płytą ze 
spadkiem (b) i manszetą Schlüter®-KERDI 
(a).

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB 
jest płytą ze spadkiem z fabrycznie nakle-
jonym uszczelnieniem Schlüter®-KERDI.
 
Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC 
oferowany jest w zestawie z płytą ze 
spadkiem (b), płytą wyrównawczą (c) i 
manszetą Schlüter®-KERDI (a).

ad. 1. i 2.  
Ułożyć płytę wyrównawczą

ad. 3.
Zamontować wpust 
podłogowy

ad. 4. 
Ułożyć płytę ze spadkiem

ad. 5. 
Zamontować nasadkę do kon-
strukcji cienkowarstwowych

ad. 7. 
Wykonać uszczelnienie

ad. 9. 
Kratkę ze stali nierdzewnej 
z podbudową ustawić w 
trakcie układania płytek na 
odpowiedniej wysokości.

a  Manszeta uszczelniająca Schlüter®-KERDI

b  Płyta ze spadkiem Schlüter®-KERDI-SHOWER

c  Płyta wyrównawcza Schlüter®-KERDI-SHOWER

d  Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

e  Rura odpływowa

f  Podłoże

g  Płytki

h W zestawie kratka/ramka z podstawą i  
 zintegrowanym syfonem

a
b

c d

g

e

f

h

300

1800 mm

90
0 

m
m

Schlüter®-KERDI-SHOWER płyta ze spadkiem
KSTO 900 1800

Wysokości płyt Schlüter®-KERDI-SHOWER 

Wymiary powierzchni Płyta ze spadkiem
grubość (b) (maks.)

Płyta wyrównawcza
grubość (c)

 900 x  900 mm  31 mm 60 mm

1000 x 1000 mm  33 mm 60 mm

1000 x 1000 mm  22 mm  (TB) -

1200 x 1200 mm  35 mm 60 mm

1500 x 1500 mm  39 mm 60 mm 

  900 x 1800 mm  40 mm 60 mm

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC

Manszeta uszczelniająca Schlüter®-KERDI

Płyta ze spadkiem Schlüter®-KERDI-SHOWER

Płyta wyrównawcza Schlüter®-KERDI-SHOWER 

b

c

a

Wskazówka: Płyta wyrównawcza (c) służy 
do przejęcia korpusu wpustu podłogowego 
i rury odpływowej wpustu podłogowego 
Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE. Posiada 
ona dopasowany do wymiarów wpustu 
otwór. Poza tym płyta zaopatrzona jest 
w przebiegające prostopadle do ściany i 
ukośnie do narożnika ścian przygotowane 
wycięcia na rury.
W razie potrzeby można je wyciąć wzdłuż 
nacięć. Podzielona w celu łatwiejszej 
obróbki na dwie części płyta posiada na 
brzegu występ z dodatkowym czopem do 
połączeń. 
Płyta ze spadkiem (b) charakteryzuje się 
fabrycznie wykonanym spadkiem powierzchni 
> 2 % Zintegrowana (z wyjątkiem strony 
podłużnej płyty ze spadkiem 180 x 90 cm). 
Posiada ona także dopasowane wycię-
cie na nasadkę Schlüter®-KERDI-DRAIN z 
kołnierzem do klejenia. Podzielona w celu 
łatwiejszej obróbki na dwie części płyta 
posiada na brzegu występ z dodatkowym 
czopem do połączeń. Do wykonywania 
okrągłych natrysków na tylnej stronie płyty 
przygotowane są nacięcia.
Płytę ze spadkiem (b) wbudowuje się w połą-
czeniu z płytą wyrównawczą lub w zależności 
od sytuacji na miejscu budowy (na przykład 
w przypadku konstrukcji drewnianej, piono-
wego odpływu, podbudowy z zaprawy itp.) 
lub można ją stosować osobno.
Manszeta Schlüter®-KERDI (a) dostarczana 
jest o wielkości dopasowanej do danej płyty 
ze spadkiem (w przypadku płyt ze spadkiem 
Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB już naklejona) 
i charakteryzuje się okrągłym otworem (o 
średnicy 175 mm) do nasadki do konstrukcji 
cienkowarstwowych. 

Schlüter®-KERDI-SHOWER płyta ze spadkiem TB

Przykład montażu Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB

cienkowarstwowe. Więcej informacji o 
nich można uzyskać pod podanym w 
tym prospekcie adresem. 
W trakcie układania płytek podłogo-
wych obudowę kratki odpływu ze zin-
tegrowanym syfonem osadza się w 
zaprawie cienkowarstwowej i odpo-
wiednio względem grubości płytek 
ustawia na wysokość. Ramkę kratki 
wypełnia się od spodu klejem do płytek.

10. Inne rodzaje posadzek, jak np. posadzki 
przemysłowe, z tworzyw sztucznych 
itp. zasadniczo można również stoso-
wać, nie są jednak tutaj opisane i należy 
uzgadnić możliwość ich wykonania. 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji ofe-
rując nasze porady.

Przegląd produktów:

Przykład:
konstrukcja z poziomym odpływem
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Materiał

Płyta wyrównawcza i płyta ze spadkiem 
wykonane są z twardej pianki polistyreno-
wej (EPS). Korpus wpustu podłogowego 
wykonany jest z odpornego na uderzenie 
poliprolylenu. Nasadka do konstrukcji cien-
kowarstwowych wykonana jest z tworzywa 
ABS (kopolimer akrylonitrylu z butadienem i 
styrenem) z kołnierzem mocującym pokry-
tym włókniną. Manszeta Schlüter®-KERDI, 
do uszczelnienia powierzchniowego płyt 
ze spadkiem jest matą uszczelniającą z 
miękkiego polietylenu, obustronnie pokrytą 
specjalną włókniną do silnego zakotwienia 
w kleju.
Dostarczana z zestawem uszczelniającym 
Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB kratka ze 
stali nierdzewnej wykonana jest ze stali V2A 
(stal stopowa 1.4301 = AISI 304).

Właściwości materiału i zakres 
zastosowania:
Korpus wpustu podłogowego, nasadka do 
konstrukcji cienkowarstwowych i wieczka 
są zgodnie z DIN EN 1253, „Odpływy w 
budynkach” zaklasyfikowane jako K3. Do 
klasy tej należą powierzchnie nie przezna-
czone do ruchu pojazdów, np. pomiesz-
czenia wilgotne mieszkalne, w domach 
starców, hotelach, szkołach, grupach umy-
walni i natrysków. Możliwość zastosowa-
nia systemu należy sprawdzić w danym 
konkretnym przypadku w zależności od 
spodziewanych obciążeń chemicznych lub 
mechanicznych.

Obróbka

1. Płyta wyrównawcza układana zostaje 
na równym podłożu w hydraulicznie 
wiążącej zaprawie cienkowarstwowej. 
Do wyrównania nierówności i dostoso-
wania wysokości płytę wyrównawczą 
układać można także na dostatecz-
nie gęsto porozkładanych plackach 
zaprawy lub na naniesionym na całej 
powierzchni jastrychu wyrównującym i 
odpowiednio ustawić.
Wskazówka: w przypadku wymagań 
dotyczących zmniejszenia hałasu płytę 
wyrównawczą układa się na izolacji 
akustycznej a w obszarze brzegowym 
stosuje pasma izolacji brzegowej.
W celu doboru odpowiedniej izolacji 
należy uwzględnić maksymalny skurcz 
CP4 (≤ 4 mm).

2. Prefabrykowana wolna przestrzeń do 
układania rur w płytach wyrównawczych 
wycinana zostaje w odpowiednim miej-
scu.

3. Korpus wpustu podłogowego wkłada 
się w przewidziany w tym celu otwór 
w płycie wyrównawczej i przyłącza go 
do odwodnienia budynku za pomocą 
odpowiednio przyciętej rury odpły-
wowej, którą wkłada się w instalację 
odpływową.
W razie potrzeby do przyłączenia 
użyć dostarczany w zestawie element 
redukcyjny (DN 40 na DN 50). Następ-
nie przeprowadzić sprawdzian szczel-
ności.

4. Na odpowiednio przygotowaną płytę 
wyrównawczą nakleja się płytę ze 
spadkiem za pomocą hydraulicznie 
wiążącej zaprawy cienkowarstwowej.
Należy zwracać uwagę, aby styki 
płyt wyrównawczych nie znajdowały 
się ponad miejscami prowadzenia rur 
odpływowych.

5. Nasadkę do konstrukcji cienkowar-
stwowych wkłada się przez dopaso-
wane wycięcie w korpus wpustu pod-
łogowego, tak aby kołnierz do klejenia 
licował górą z płytą ze spadkiem. W 
celu zamocowania należy uprzednio 
pod kołnierzem do klejenia nanieść 
warstwę zaprawy cienkowarstwowej.

6. Do klejenia manszety Schlüter®-KERDI, 
służącej do wykonania uszczelnienia 
powierzchniowego, na kołnierz do kle-
jenia nasadki do konstrukcji cienko-
warstwowych nanosi się za pomocą 
ząbkowanej kielni klej uszczelniający 
Schlüter®-KERDI-COLL i na pozo-

stałą powierzchnię płyty ze spadkiem 
hydraulicznie wiążący klej do płytek i 
manszetę KERDI zatapia się na całej 
powierzchni w kleju. Do wciskania 
manszety zaleca się użycie gładkiej 
strony kielni ząbkowanej lub gładkiej 
kielni, którą układa się ukośnie w sto-
sunku do manszety KERDI. Należy 
unikać komór powietrznych. Należy 
przestrzegać zachowania czasu otwar-
tego kleju.

7. Do uszczelniania powierzchni ścian 
przykleja się na całej powierzchni matę 
uszczelniającą Schlüter®-KERDI 200. 
Połączenie pasm powierzchni na styk 
lub w obszarze ściany, jak również w 
miejscach połączenia ścian z posadzką 
należy pokryć taśmą uszczelniającą 
Schlüter®-KERDI-KEBA używając do 
jej klejenia Schlüter®-KERDI-COLL. 
Przejścia rur instalacyjnych uszczel-
nia się stosując w tym celu manszety 
Schlüter®-KERDI-KM.
Należy przestrzegać odpowiednich 
opisów technicznych 8.1 Schlüter®-

-KERDI i 8.4 Schlüter®-KERDI-COLL.
Uwagi:
Jeżeli powierzchnie ścian zostały wyko-
nane ze Schlüter®-KERDI-BOARD, 
można zrezygnować z uszczelnie-
nia ścian (patrz opis techniczny 12.1 
Schlüter®-KERDI-BOARD). Połącze-
nia na styk i narożniki należy również 
uszczelnić za pomocą taśmy uszczel-
niającej Schlüter®-KERDI-KEBA stosu-
jąc Schlüter®-KERDI-COLL.

8. Gdy tyko uszczelnienie zespolone 
zostanie przygotowane jak opisano 
wyżej, nie trzeba czekać, tylko zaraz 
można przystąpić do układania płytek 
metodą cienkowarstwową.

9. Do układania płytek stosować hydrau-
licznie wiążącą zaprawę cienkowar-
stwową nanoszoną bezpośrednio na 
Schlüter®-KERDI i płytki osadzać w 
miarę możliwości na całej powierzchni 
w kleju. Powierzchnię podłogi można 
niezależnie od formatu płytek podda-
wać normalnemu ruchowi pieszemu, 
do którego zaliczyć można także obcią-
żenia przez wózki inwalidzkie. Większe 
obciążenia mogą wymagać dodatko-
wej warstwy rozkładającej obciążenia 
lub większych formatów płytek.
Wskazówka:
Do obszarów, w których wymagane 
są uszczelnienia z odpowiednimi apro-
batami lub zgodnych z CE stosować 
należy wyłącznie systemowe zaprawy 

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T 
oferowany jest w zestawie z płytą ze 
spadkiem (b) i manszetą Schlüter®-KERDI 
(a).

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB 
jest płytą ze spadkiem z fabrycznie nakle-
jonym uszczelnieniem Schlüter®-KERDI.
 
Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC 
oferowany jest w zestawie z płytą ze 
spadkiem (b), płytą wyrównawczą (c) i 
manszetą Schlüter®-KERDI (a).

ad. 1. i 2.  
Ułożyć płytę wyrównawczą

ad. 3.
Zamontować wpust 
podłogowy

ad. 4. 
Ułożyć płytę ze spadkiem

ad. 5. 
Zamontować nasadkę do kon-
strukcji cienkowarstwowych

ad. 7. 
Wykonać uszczelnienie

ad. 9. 
Kratkę ze stali nierdzewnej 
z podbudową ustawić w 
trakcie układania płytek na 
odpowiedniej wysokości.

a  Manszeta uszczelniająca Schlüter®-KERDI

b  Płyta ze spadkiem Schlüter®-KERDI-SHOWER

c  Płyta wyrównawcza Schlüter®-KERDI-SHOWER

d  Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

e  Rura odpływowa

f  Podłoże

g  Płytki

h W zestawie kratka/ramka z podstawą i  
 zintegrowanym syfonem

a
b

c d

g

e

f

h

300

1800 mm

90
0 

m
m

Schlüter®-KERDI-SHOWER płyta ze spadkiem
KSTO 900 1800

Wysokości płyt Schlüter®-KERDI-SHOWER 

Wymiary powierzchni Płyta ze spadkiem
grubość (b) (maks.)

Płyta wyrównawcza
grubość (c)

 900 x  900 mm  31 mm 60 mm

1000 x 1000 mm  33 mm 60 mm

1000 x 1000 mm  22 mm  (TB) -

1200 x 1200 mm  35 mm 60 mm

1500 x 1500 mm  39 mm 60 mm 

  900 x 1800 mm  40 mm 60 mm

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC

Manszeta uszczelniająca Schlüter®-KERDI

Płyta ze spadkiem Schlüter®-KERDI-SHOWER

Płyta wyrównawcza Schlüter®-KERDI-SHOWER 

b

c

a

Wskazówka: Płyta wyrównawcza (c) służy 
do przejęcia korpusu wpustu podłogowego 
i rury odpływowej wpustu podłogowego 
Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE. Posiada 
ona dopasowany do wymiarów wpustu 
otwór. Poza tym płyta zaopatrzona jest 
w przebiegające prostopadle do ściany i 
ukośnie do narożnika ścian przygotowane 
wycięcia na rury.
W razie potrzeby można je wyciąć wzdłuż 
nacięć. Podzielona w celu łatwiejszej 
obróbki na dwie części płyta posiada na 
brzegu występ z dodatkowym czopem do 
połączeń. 
Płyta ze spadkiem (b) charakteryzuje się 
fabrycznie wykonanym spadkiem powierzchni 
> 2 % Zintegrowana (z wyjątkiem strony 
podłużnej płyty ze spadkiem 180 x 90 cm). 
Posiada ona także dopasowane wycię-
cie na nasadkę Schlüter®-KERDI-DRAIN z 
kołnierzem do klejenia. Podzielona w celu 
łatwiejszej obróbki na dwie części płyta 
posiada na brzegu występ z dodatkowym 
czopem do połączeń. Do wykonywania 
okrągłych natrysków na tylnej stronie płyty 
przygotowane są nacięcia.
Płytę ze spadkiem (b) wbudowuje się w połą-
czeniu z płytą wyrównawczą lub w zależności 
od sytuacji na miejscu budowy (na przykład 
w przypadku konstrukcji drewnianej, piono-
wego odpływu, podbudowy z zaprawy itp.) 
lub można ją stosować osobno.
Manszeta Schlüter®-KERDI (a) dostarczana 
jest o wielkości dopasowanej do danej płyty 
ze spadkiem (w przypadku płyt ze spadkiem 
Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB już naklejona) 
i charakteryzuje się okrągłym otworem (o 
średnicy 175 mm) do nasadki do konstrukcji 
cienkowarstwowych. 

Schlüter®-KERDI-SHOWER płyta ze spadkiem TB

Przykład montażu Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB

cienkowarstwowe. Więcej informacji o 
nich można uzyskać pod podanym w 
tym prospekcie adresem. 
W trakcie układania płytek podłogo-
wych obudowę kratki odpływu ze zin-
tegrowanym syfonem osadza się w 
zaprawie cienkowarstwowej i odpo-
wiednio względem grubości płytek 
ustawia na wysokość. Ramkę kratki 
wypełnia się od spodu klejem do płytek.

10. Inne rodzaje posadzek, jak np. posadzki 
przemysłowe, z tworzyw sztucznych 
itp. zasadniczo można również stoso-
wać, nie są jednak tutaj opisane i należy 
uzgadnić możliwość ich wykonania. 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji ofe-
rując nasze porady.

Przegląd produktów:

Przykład:
konstrukcja z poziomym odpływem
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Materiał

Płyta wyrównawcza i płyta ze spadkiem 
wykonane są z twardej pianki polistyreno-
wej (EPS). Korpus wpustu podłogowego 
wykonany jest z odpornego na uderzenie 
poliprolylenu. Nasadka do konstrukcji cien-
kowarstwowych wykonana jest z tworzywa 
ABS (kopolimer akrylonitrylu z butadienem i 
styrenem) z kołnierzem mocującym pokry-
tym włókniną. Manszeta Schlüter®-KERDI, 
do uszczelnienia powierzchniowego płyt 
ze spadkiem jest matą uszczelniającą z 
miękkiego polietylenu, obustronnie pokrytą 
specjalną włókniną do silnego zakotwienia 
w kleju.
Dostarczana z zestawem uszczelniającym 
Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB kratka ze 
stali nierdzewnej wykonana jest ze stali V2A 
(stal stopowa 1.4301 = AISI 304).

Właściwości materiału i zakres 
zastosowania:
Korpus wpustu podłogowego, nasadka do 
konstrukcji cienkowarstwowych i wieczka 
są zgodnie z DIN EN 1253, „Odpływy w 
budynkach” zaklasyfikowane jako K3. Do 
klasy tej należą powierzchnie nie przezna-
czone do ruchu pojazdów, np. pomiesz-
czenia wilgotne mieszkalne, w domach 
starców, hotelach, szkołach, grupach umy-
walni i natrysków. Możliwość zastosowa-
nia systemu należy sprawdzić w danym 
konkretnym przypadku w zależności od 
spodziewanych obciążeń chemicznych lub 
mechanicznych.

Obróbka

1. Płyta wyrównawcza układana zostaje 
na równym podłożu w hydraulicznie 
wiążącej zaprawie cienkowarstwowej. 
Do wyrównania nierówności i dostoso-
wania wysokości płytę wyrównawczą 
układać można także na dostatecz-
nie gęsto porozkładanych plackach 
zaprawy lub na naniesionym na całej 
powierzchni jastrychu wyrównującym i 
odpowiednio ustawić.
Wskazówka: w przypadku wymagań 
dotyczących zmniejszenia hałasu płytę 
wyrównawczą układa się na izolacji 
akustycznej a w obszarze brzegowym 
stosuje pasma izolacji brzegowej.
W celu doboru odpowiedniej izolacji 
należy uwzględnić maksymalny skurcz 
CP4 (≤ 4 mm).

2. Prefabrykowana wolna przestrzeń do 
układania rur w płytach wyrównawczych 
wycinana zostaje w odpowiednim miej-
scu.

3. Korpus wpustu podłogowego wkłada 
się w przewidziany w tym celu otwór 
w płycie wyrównawczej i przyłącza go 
do odwodnienia budynku za pomocą 
odpowiednio przyciętej rury odpły-
wowej, którą wkłada się w instalację 
odpływową.
W razie potrzeby do przyłączenia 
użyć dostarczany w zestawie element 
redukcyjny (DN 40 na DN 50). Następ-
nie przeprowadzić sprawdzian szczel-
ności.

4. Na odpowiednio przygotowaną płytę 
wyrównawczą nakleja się płytę ze 
spadkiem za pomocą hydraulicznie 
wiążącej zaprawy cienkowarstwowej.
Należy zwracać uwagę, aby styki 
płyt wyrównawczych nie znajdowały 
się ponad miejscami prowadzenia rur 
odpływowych.

5. Nasadkę do konstrukcji cienkowar-
stwowych wkłada się przez dopaso-
wane wycięcie w korpus wpustu pod-
łogowego, tak aby kołnierz do klejenia 
licował górą z płytą ze spadkiem. W 
celu zamocowania należy uprzednio 
pod kołnierzem do klejenia nanieść 
warstwę zaprawy cienkowarstwowej.

6. Do klejenia manszety Schlüter®-KERDI, 
służącej do wykonania uszczelnienia 
powierzchniowego, na kołnierz do kle-
jenia nasadki do konstrukcji cienko-
warstwowych nanosi się za pomocą 
ząbkowanej kielni klej uszczelniający 
Schlüter®-KERDI-COLL i na pozo-

stałą powierzchnię płyty ze spadkiem 
hydraulicznie wiążący klej do płytek i 
manszetę KERDI zatapia się na całej 
powierzchni w kleju. Do wciskania 
manszety zaleca się użycie gładkiej 
strony kielni ząbkowanej lub gładkiej 
kielni, którą układa się ukośnie w sto-
sunku do manszety KERDI. Należy 
unikać komór powietrznych. Należy 
przestrzegać zachowania czasu otwar-
tego kleju.

7. Do uszczelniania powierzchni ścian 
przykleja się na całej powierzchni matę 
uszczelniającą Schlüter®-KERDI 200. 
Połączenie pasm powierzchni na styk 
lub w obszarze ściany, jak również w 
miejscach połączenia ścian z posadzką 
należy pokryć taśmą uszczelniającą 
Schlüter®-KERDI-KEBA używając do 
jej klejenia Schlüter®-KERDI-COLL. 
Przejścia rur instalacyjnych uszczel-
nia się stosując w tym celu manszety 
Schlüter®-KERDI-KM.
Należy przestrzegać odpowiednich 
opisów technicznych 8.1 Schlüter®-

-KERDI i 8.4 Schlüter®-KERDI-COLL.
Uwagi:
Jeżeli powierzchnie ścian zostały wyko-
nane ze Schlüter®-KERDI-BOARD, 
można zrezygnować z uszczelnie-
nia ścian (patrz opis techniczny 12.1 
Schlüter®-KERDI-BOARD). Połącze-
nia na styk i narożniki należy również 
uszczelnić za pomocą taśmy uszczel-
niającej Schlüter®-KERDI-KEBA stosu-
jąc Schlüter®-KERDI-COLL.

8. Gdy tyko uszczelnienie zespolone 
zostanie przygotowane jak opisano 
wyżej, nie trzeba czekać, tylko zaraz 
można przystąpić do układania płytek 
metodą cienkowarstwową.

9. Do układania płytek stosować hydrau-
licznie wiążącą zaprawę cienkowar-
stwową nanoszoną bezpośrednio na 
Schlüter®-KERDI i płytki osadzać w 
miarę możliwości na całej powierzchni 
w kleju. Powierzchnię podłogi można 
niezależnie od formatu płytek podda-
wać normalnemu ruchowi pieszemu, 
do którego zaliczyć można także obcią-
żenia przez wózki inwalidzkie. Większe 
obciążenia mogą wymagać dodatko-
wej warstwy rozkładającej obciążenia 
lub większych formatów płytek.
Wskazówka:
Do obszarów, w których wymagane 
są uszczelnienia z odpowiednimi apro-
batami lub zgodnych z CE stosować 
należy wyłącznie systemowe zaprawy 

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T 
oferowany jest w zestawie z płytą ze 
spadkiem (b) i manszetą Schlüter®-KERDI 
(a).

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB 
jest płytą ze spadkiem z fabrycznie nakle-
jonym uszczelnieniem Schlüter®-KERDI.
 
Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC 
oferowany jest w zestawie z płytą ze 
spadkiem (b), płytą wyrównawczą (c) i 
manszetą Schlüter®-KERDI (a).

ad. 1. i 2.  
Ułożyć płytę wyrównawczą

ad. 3.
Zamontować wpust 
podłogowy

ad. 4. 
Ułożyć płytę ze spadkiem

ad. 5. 
Zamontować nasadkę do kon-
strukcji cienkowarstwowych

ad. 7. 
Wykonać uszczelnienie

ad. 9. 
Kratkę ze stali nierdzewnej 
z podbudową ustawić w 
trakcie układania płytek na 
odpowiedniej wysokości.

a  Manszeta uszczelniająca Schlüter®-KERDI

b  Płyta ze spadkiem Schlüter®-KERDI-SHOWER

c  Płyta wyrównawcza Schlüter®-KERDI-SHOWER

d  Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

e  Rura odpływowa

f  Podłoże

g  Płytki

h W zestawie kratka/ramka z podstawą i  
 zintegrowanym syfonem

a
b

c d

g

e

f

h

300

1800 mm

90
0 

m
m

Schlüter®-KERDI-SHOWER płyta ze spadkiem
KSTO 900 1800

Wysokości płyt Schlüter®-KERDI-SHOWER 

Wymiary powierzchni Płyta ze spadkiem
grubość (b) (maks.)

Płyta wyrównawcza
grubość (c)

 900 x  900 mm  31 mm 60 mm

1000 x 1000 mm  33 mm 60 mm

1000 x 1000 mm  22 mm  (TB) -

1200 x 1200 mm  35 mm 60 mm

1500 x 1500 mm  39 mm 60 mm 

  900 x 1800 mm  40 mm 60 mm

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC

Manszeta uszczelniająca Schlüter®-KERDI

Płyta ze spadkiem Schlüter®-KERDI-SHOWER

Płyta wyrównawcza Schlüter®-KERDI-SHOWER 

b

c

a

Wskazówka: Płyta wyrównawcza (c) służy 
do przejęcia korpusu wpustu podłogowego 
i rury odpływowej wpustu podłogowego 
Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE. Posiada 
ona dopasowany do wymiarów wpustu 
otwór. Poza tym płyta zaopatrzona jest 
w przebiegające prostopadle do ściany i 
ukośnie do narożnika ścian przygotowane 
wycięcia na rury.
W razie potrzeby można je wyciąć wzdłuż 
nacięć. Podzielona w celu łatwiejszej 
obróbki na dwie części płyta posiada na 
brzegu występ z dodatkowym czopem do 
połączeń. 
Płyta ze spadkiem (b) charakteryzuje się 
fabrycznie wykonanym spadkiem powierzchni 
> 2 % Zintegrowana (z wyjątkiem strony 
podłużnej płyty ze spadkiem 180 x 90 cm). 
Posiada ona także dopasowane wycię-
cie na nasadkę Schlüter®-KERDI-DRAIN z 
kołnierzem do klejenia. Podzielona w celu 
łatwiejszej obróbki na dwie części płyta 
posiada na brzegu występ z dodatkowym 
czopem do połączeń. Do wykonywania 
okrągłych natrysków na tylnej stronie płyty 
przygotowane są nacięcia.
Płytę ze spadkiem (b) wbudowuje się w połą-
czeniu z płytą wyrównawczą lub w zależności 
od sytuacji na miejscu budowy (na przykład 
w przypadku konstrukcji drewnianej, piono-
wego odpływu, podbudowy z zaprawy itp.) 
lub można ją stosować osobno.
Manszeta Schlüter®-KERDI (a) dostarczana 
jest o wielkości dopasowanej do danej płyty 
ze spadkiem (w przypadku płyt ze spadkiem 
Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB już naklejona) 
i charakteryzuje się okrągłym otworem (o 
średnicy 175 mm) do nasadki do konstrukcji 
cienkowarstwowych. 

Schlüter®-KERDI-SHOWER płyta ze spadkiem TB

Przykład montażu Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB

cienkowarstwowe. Więcej informacji o 
nich można uzyskać pod podanym w 
tym prospekcie adresem. 
W trakcie układania płytek podłogo-
wych obudowę kratki odpływu ze zin-
tegrowanym syfonem osadza się w 
zaprawie cienkowarstwowej i odpo-
wiednio względem grubości płytek 
ustawia na wysokość. Ramkę kratki 
wypełnia się od spodu klejem do płytek.

10. Inne rodzaje posadzek, jak np. posadzki 
przemysłowe, z tworzyw sztucznych 
itp. zasadniczo można również stoso-
wać, nie są jednak tutaj opisane i należy 
uzgadnić możliwość ich wykonania. 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji ofe-
rując nasze porady.

Przegląd produktów:

Przykład:
konstrukcja z poziomym odpływem
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8.6 Schlüter®-KERDI-SHOWER

Zastosowanie i funkcja

Schlüter®-KERDI-SHOWER jest modu-
larnym systemem do budowy bezbrodzi-
kowych pryszniców z płytek ceramicznych. 
Płyty ze spadkiem oferowane są w różnych 
rozmiarach – w razie potrzeby z płytami 
wyrównawczymi. Przynależny do systemu 
system wpustu podłogowego Schlüter®-

-KERDI-DRAIN-BASE dostępny jest jako 
zestaw. W zależności od zastanej na budo-
wie sytuacji istnieje możliwość stosowania 
także innych wersji Schlüter®-KERDI-
-DRAIN. Jako uszczelnienie ściany ofero-
wane są do wyboru różne zestawy uszczel-
nienia zespolonego Schlüter®-KERDI. 
Powierzchnia płyty charakteryzuje się 
wymaganym spadkiem > 2 % (z wyjątkiem 
strony podłużnej płyty ze spadkiem 180 
x 90 cm). Płyta wyrównawcza służy do 
przejęcia wpustu podłogowego i instalacji 
odpływowej.
Istnieje najmniejsza możliwa wysokość 
konstrukcji i może ona być zniwelowana 
na wysokość przez ułożenie pod spodem 
zaprawy. 
Oferowane wymiary:

 90 x  90 cm
100 x 100 cm
120 x 120 cm
150 x 150 cm
 90 x 180 cm

Mniejsze formaty i formaty pośrednie 
można przycinać nożykiem. Do wykony-
wania łuków przewidziane są odpowiednie 
nacięcia.
Systemowy wpust podłogowy Schlüter®-

-KERDI-DRAIN-BASE (do odwodnienia 
poziomego) charakteryzuje się wydajno-
ścią 0,4 l/s. 
W szczególnych przypadkach, gdy wyma-
gana jest większa wydajność odpływu, 
pionowe odpływy lub spełnienie innych 

wymagań, do dyspozycji oferowane są 
dopasowane wersje Schlüter®-KERDI-
-DRAIN.
Schlüter®-KERDI-SHOWER charakteryzuje 
się szczególnie pewną i łatwą obróbką. W 
połączeniu z komponentami uszczelniają-
cymi Schlüter®-KERDI odpowiada wyma-
ganiom niemieckiego świadectwa (abP) dla 
uszczelnień zespolonych klasy A. 
Komponenty systemowe Schlüter®-KERDI-
-SHOWER pakowane są każdorazowo 
w zestawy i – w zależności od potrzeb – 
mogą być ze sobą kompletowane.

Odwodnienie poziome

Odwodnienie pionowe

Formularz kosztorysowy:

_______ szt. Schlüter®-KERDI-SHOWER-T 
jako licujący z posadzką, pokrywany włókniną, 
przystosowany do ruchu wózków inwalidzkich 
element prysznica bezbrodzikowego z ekstru-
dowanej pianki polistyrenowej o trapezoidalnej 
strukturze i nadanym nachyleniu > 2% (poza 
dłuższym bokiem płyty ze spadkiem 90 x 180 
cm) w wymiarach 

   90 x  90 cm
  100 x 100 cm
  120 x 120 cm
  150 x 150 cm
   90 x 180 cm

z należącą do systemu manszetą uszczelnia-
jącą Schlüter®-KERDI z przykrywających rysy 
pasm polietylenowych z obustronnie nanie-
sioną włókniną do zakotwienia w kleju do 
płytek, dostarczyć i prawidłowo przykleić prze-
strzegając wskazówek producenta.
Nr artykułu: _____________________________
Materiał: __________________________ €/szt.
Robocizna:  _______________________ €/szt.
Cena: ____________________________ €/szt.

Formularz kosztorysowy:

_______szt. Schlüter®-KERDI-SHOWER-
-TC jako dwuczęściowy, licujący z posadzką, 
pokrywany włókniną, przystosowany do ruchu 
wózków inwalidzkich element prysznica bez-
brodzikowego z ekstrudowanej pianki polisty-
renowej o trapezoidalnej strukturze i nadanym 
nachyleniu > 2% (poza dłuższym bokiem płyty 
ze spadkiem 90 x 180 cm) z należącą do sys-
temu dwuczęściową płytą wyrównawczą do 
przejęcia wpustu podłogowego i rury odpływo-
wej w wymiarach 

   90 x  90 cm
  100 x 100 cm
  120 x 120 cm
  150 x 150 cm
   90 x 180 cm

z należącą do systemu manszetą uszczelnia-
jącą Schlüter®-KERDI z przykrywających rysy 
pasm polietylenowych z obustronnie nanie-
sioną włókniną do zakotwienia w kleju do 
płytek, dostarczyć i prawidłowo przykleić prze-
strzegając wskazówek producenta.
Nr artykułu: _____________________________
Materiał: __________________________ €/szt.
Robocizna:  _______________________ €/szt.
Cena: ____________________________ €/szt.

Formularz kosztorysowy:

_______szt. Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB 
jako licujący z posadzką, nadający się pod 
płytki, nadające się pod wózki inwalidzkie płyty 
ze spadkiem z twardej ekstrudowanej pianki 
polistyrenowej z ukształtowanym spadkiem  
>  2 % i z fabrycznie naklejonym uszczelnie-
niem Schlüter®-KERDI z przykrywającej rysy 
uszczelniającej folii polietylowej z obustronnie 
naniesioną włókniną do zakotwienia w kleju do 
płytek o wielkości  

  100 x 100 cm 
dostarczyć i prawidłowo wbudować stosując 
się do wskazówek producenta.
Nr artykułu: _____________________________
Materiał: __________________________ €/szt.
Robocizna:  _______________________ €/szt.
Cena: ____________________________ €/szt.

Formularz kosztorysowy:

_______szt.  zestawu uszczeln ia jącego 
Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK składającego 
się z przykrywających rysy pasm polietyle-
nowych z obustronnie naniesioną włókniną 
do zakotwienia w kleju do płytek, Schlüter®-

-KERDI-KEBA jako taśmy uszczelniającej z 
folii polietylenowej z obustronnie naniesioną 
włókniną do uszczelniania połączeń na styk 
i w miejscach połączeń ściany z podłogą, 2 
sztuk Schlüter®-KERDI-KERECK jako prefa-
brykowane narożniki wewnętrzne z folii poli-
etylenowej z obustronnie naniesioną włókniną 
do uszczelniania obszarów narożnych, 2 sztuk 
Schlüter®-KERDI-KERECK jako prefabryko-
wane narożniki wewnętrzne z folii polietyle-
nowej z obustronnie naniesioną włókniną do 
uszczelniania obszarów narożnych,1 sztuki 
Schlüter®-KERDI-COLL jako dwuskładniko-
wego kleju uszczelniającego na bazie bezroz-
puszczalnikowych dyspersji akrylowych i reak-
tywnego cementowego proszku do klejenia i 
uszczelniania zakładów pasm Schlüter®-KERDI

  do licujących z posadzką pryszniców do 
1,0 m x 1,0 m

  do licujących z posadzką pryszniców do 
2,0 m x 2,0 m
dostarczyć i prawidłowo wbudować stosując 
się do wskazówek producenta.
Nr artykułu: _____________________________
Materiał: __________________________ €/szt.
Robocizna:  _______________________ €/szt.
Cena: ____________________________ €/szt.

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn · Tel.: +49 2371 971-0 · Fax: +49 2371 971-111 · www.schlueter-systems.com

Formularz kosztorysowy:

_______szt. Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB 
zestawu do uszczelnienia zespolonego składa-
jącego się ze Schlüter®-KERDI jako przykrywa-
jącej rysy uszczelniającej folii polietylenowej z 
obustronnie naniesioną włókniną do zakotwie-
nia w kleju do płytek ,Schlüter®-KERDI-KEBA 
jako taśmy uszczelniającej z folii polietylenowej 
z obustronnie naniesioną włókniną do uszczel-
niania połączeń na styk i w miejscach połączeń 
ściany z podłogą, 2 sztuk Schlüter®-KERDI-
-KERECK jako prefabrykowane narożniki 
wewnętrzne z folii polietylenowej z obustronnie 
naniesioną włókniną do uszczelniania obszarów 
narożnych, 2 sztuk Schlüter®-KERDI-KERECK 
jako prefabrykowane narożniki wewnętrzne z 
folii polietylenowej z obustronnie naniesioną 
włókniną do uszczelniania obszarów naroż-
nych, 1 sztuki Schlüter®-KERDI-COLL jako 
dwuskładnikowego kleju uszczelniającego na 
bazie bezrozpuszczalnikowych dyspersji akry-
lowych i reaktywnego cementowego proszku 
do klejenia i uszczelniania zakładów pasm 
Schlüter®-KERDI, 1 sztuki Schlüter®-KERDI-
-DRAIN-BASE jako wpustu podłogowego z 
syfonem, poziomym króćcem DN 40/DN 50 
(40/50 mm) i nasadki do konstrukcji cienkowar-
stwowych z kratką ze stali nierdzewnej 10 x 10 
cm (Design 1)

  do licujących z posadzką pryszniców do 
1,0 m x 1,0 m

  do licujących z posadzką pryszniców do 
2,0 m x 2,0 m
dostarczyć i prawidłowo wbudować stosując 
się do wskazówek producenta.
Nr artykułu: _____________________________
Materiał: __________________________ €/szt.
Robocizna:  _______________________ €/szt.
Cena: ____________________________ €/szt.

Schlüter®-KERDI-SHOWER

Odwodnienie
natryski bezbrodzikowe 8.6

 
Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK
jest zestawem uszczelniającym do licują-
cych z powierzchnią posadzki pryszniców. 
Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK zawiera 
Schlüter®-KERDI (1) do uszczelniania 
powierzchni ścian w obszarze pryszni-
ców, jak również należące do zestawu 
kształtki do narożników wewnętrznych (2) 
i manszety do przejść rur.
W zestawie znajdują się również taśma 
uszczelniająca Schlüter®-KERDI-KEBA (4) 
do uszczelniania styków pasm i miejsc 
połączeń podłogi ze ścianą oraz klej 
uszczelniający Schlüter®-KERDI-COLL (6).
Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK stoso-
wać można w połączeniu z elementami 
podłogowymi Schlüter®-KERDI-SHO-
WER-T, -TB i -TC oraz -L i -LC lub z kon-
wencjonalnie wykonywanymi z jastrychu 
pryszniców licujących z posadzką.

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB 
zawiera dodatkowo wpust podłogowy 
Schlüter®-KERDI DRAIN-BASE.
Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB stoso-
wać można z konwencjonalnie wykony-
wanymi z jastrychu pryszniców licujących 
z posadzką lub w połączeniu z elemen-
tami podłogowymi Schlüter®-KERDI-
-SHOWER-T, -TB i –TC.

Wskazówka:
*** Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE znaj-
duje się tylko w zestawie uszczelniającym 
Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB.

Nr art. KSS 5 wzgl. KSS5 KD 10 EH 40*
= zestaw uszczelniający do 1000 x 1000 mm
Nr art. KSS 10 b wzgl. KSS 10 KD 10 EH 40**
= zestaw uszczelniający do 2000 x 2000 mm
wzgl. 900 x 1800 mm

Schlüter®-KERDI-COLL
(1,85 kg*) / (4,25 kg**)

Ff

Schlüter®-KERDI-KEBA
(12,5 cm x 10 m)

Dd

Schlüter®-KERDI-KM
(2 sztuki)

Cc

Schlüter®-KERDI-KERECK/FI
(2 sztuki)

Bb

Schlüter®-KERDI 200
(1 m x 5 m*) / (1 m x 10 m**)

Aa

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE  
(1 sztuka)
łącznie z zestawem kratka/ramka

Ee

***

Opis techniczny produktu
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8.6 Schlüter®-KERDI-SHOWER

Zastosowanie i funkcja

Schlüter®-KERDI-SHOWER jest modu-
larnym systemem do budowy bezbrodzi-
kowych pryszniców z płytek ceramicznych. 
Płyty ze spadkiem oferowane są w różnych 
rozmiarach – w razie potrzeby z płytami 
wyrównawczymi. Przynależny do systemu 
system wpustu podłogowego Schlüter®-

-KERDI-DRAIN-BASE dostępny jest jako 
zestaw. W zależności od zastanej na budo-
wie sytuacji istnieje możliwość stosowania 
także innych wersji Schlüter®-KERDI-
-DRAIN. Jako uszczelnienie ściany ofero-
wane są do wyboru różne zestawy uszczel-
nienia zespolonego Schlüter®-KERDI. 
Powierzchnia płyty charakteryzuje się 
wymaganym spadkiem > 2 % (z wyjątkiem 
strony podłużnej płyty ze spadkiem 180 
x 90 cm). Płyta wyrównawcza służy do 
przejęcia wpustu podłogowego i instalacji 
odpływowej.
Istnieje najmniejsza możliwa wysokość 
konstrukcji i może ona być zniwelowana 
na wysokość przez ułożenie pod spodem 
zaprawy. 
Oferowane wymiary:

 90 x  90 cm
100 x 100 cm
120 x 120 cm
150 x 150 cm
 90 x 180 cm

Mniejsze formaty i formaty pośrednie 
można przycinać nożykiem. Do wykony-
wania łuków przewidziane są odpowiednie 
nacięcia.
Systemowy wpust podłogowy Schlüter®-

-KERDI-DRAIN-BASE (do odwodnienia 
poziomego) charakteryzuje się wydajno-
ścią 0,4 l/s. 
W szczególnych przypadkach, gdy wyma-
gana jest większa wydajność odpływu, 
pionowe odpływy lub spełnienie innych 

wymagań, do dyspozycji oferowane są 
dopasowane wersje Schlüter®-KERDI-
-DRAIN.
Schlüter®-KERDI-SHOWER charakteryzuje 
się szczególnie pewną i łatwą obróbką. W 
połączeniu z komponentami uszczelniają-
cymi Schlüter®-KERDI odpowiada wyma-
ganiom niemieckiego świadectwa (abP) dla 
uszczelnień zespolonych klasy A. 
Komponenty systemowe Schlüter®-KERDI-
-SHOWER pakowane są każdorazowo 
w zestawy i – w zależności od potrzeb – 
mogą być ze sobą kompletowane.

Odwodnienie poziome

Odwodnienie pionowe

Formularz kosztorysowy:

_______ szt. Schlüter®-KERDI-SHOWER-T 
jako licujący z posadzką, pokrywany włókniną, 
przystosowany do ruchu wózków inwalidzkich 
element prysznica bezbrodzikowego z ekstru-
dowanej pianki polistyrenowej o trapezoidalnej 
strukturze i nadanym nachyleniu > 2% (poza 
dłuższym bokiem płyty ze spadkiem 90 x 180 
cm) w wymiarach 

   90 x  90 cm
  100 x 100 cm
  120 x 120 cm
  150 x 150 cm
   90 x 180 cm

z należącą do systemu manszetą uszczelnia-
jącą Schlüter®-KERDI z przykrywających rysy 
pasm polietylenowych z obustronnie nanie-
sioną włókniną do zakotwienia w kleju do 
płytek, dostarczyć i prawidłowo przykleić prze-
strzegając wskazówek producenta.
Nr artykułu: _____________________________
Materiał: __________________________ €/szt.
Robocizna:  _______________________ €/szt.
Cena: ____________________________ €/szt.

Formularz kosztorysowy:

_______szt. Schlüter®-KERDI-SHOWER-
-TC jako dwuczęściowy, licujący z posadzką, 
pokrywany włókniną, przystosowany do ruchu 
wózków inwalidzkich element prysznica bez-
brodzikowego z ekstrudowanej pianki polisty-
renowej o trapezoidalnej strukturze i nadanym 
nachyleniu > 2% (poza dłuższym bokiem płyty 
ze spadkiem 90 x 180 cm) z należącą do sys-
temu dwuczęściową płytą wyrównawczą do 
przejęcia wpustu podłogowego i rury odpływo-
wej w wymiarach 

   90 x  90 cm
  100 x 100 cm
  120 x 120 cm
  150 x 150 cm
   90 x 180 cm

z należącą do systemu manszetą uszczelnia-
jącą Schlüter®-KERDI z przykrywających rysy 
pasm polietylenowych z obustronnie nanie-
sioną włókniną do zakotwienia w kleju do 
płytek, dostarczyć i prawidłowo przykleić prze-
strzegając wskazówek producenta.
Nr artykułu: _____________________________
Materiał: __________________________ €/szt.
Robocizna:  _______________________ €/szt.
Cena: ____________________________ €/szt.

Formularz kosztorysowy:

_______szt. Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB 
jako licujący z posadzką, nadający się pod 
płytki, nadające się pod wózki inwalidzkie płyty 
ze spadkiem z twardej ekstrudowanej pianki 
polistyrenowej z ukształtowanym spadkiem  
>  2 % i z fabrycznie naklejonym uszczelnie-
niem Schlüter®-KERDI z przykrywającej rysy 
uszczelniającej folii polietylowej z obustronnie 
naniesioną włókniną do zakotwienia w kleju do 
płytek o wielkości  

  100 x 100 cm 
dostarczyć i prawidłowo wbudować stosując 
się do wskazówek producenta.
Nr artykułu: _____________________________
Materiał: __________________________ €/szt.
Robocizna:  _______________________ €/szt.
Cena: ____________________________ €/szt.

Formularz kosztorysowy:

_______szt.  zestawu uszczeln ia jącego 
Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK składającego 
się z przykrywających rysy pasm polietyle-
nowych z obustronnie naniesioną włókniną 
do zakotwienia w kleju do płytek, Schlüter®-

-KERDI-KEBA jako taśmy uszczelniającej z 
folii polietylenowej z obustronnie naniesioną 
włókniną do uszczelniania połączeń na styk 
i w miejscach połączeń ściany z podłogą, 2 
sztuk Schlüter®-KERDI-KERECK jako prefa-
brykowane narożniki wewnętrzne z folii poli-
etylenowej z obustronnie naniesioną włókniną 
do uszczelniania obszarów narożnych, 2 sztuk 
Schlüter®-KERDI-KERECK jako prefabryko-
wane narożniki wewnętrzne z folii polietyle-
nowej z obustronnie naniesioną włókniną do 
uszczelniania obszarów narożnych,1 sztuki 
Schlüter®-KERDI-COLL jako dwuskładniko-
wego kleju uszczelniającego na bazie bezroz-
puszczalnikowych dyspersji akrylowych i reak-
tywnego cementowego proszku do klejenia i 
uszczelniania zakładów pasm Schlüter®-KERDI

  do licujących z posadzką pryszniców do 
1,0 m x 1,0 m

  do licujących z posadzką pryszniców do 
2,0 m x 2,0 m
dostarczyć i prawidłowo wbudować stosując 
się do wskazówek producenta.
Nr artykułu: _____________________________
Materiał: __________________________ €/szt.
Robocizna:  _______________________ €/szt.
Cena: ____________________________ €/szt.
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Formularz kosztorysowy:

_______szt. Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB 
zestawu do uszczelnienia zespolonego składa-
jącego się ze Schlüter®-KERDI jako przykrywa-
jącej rysy uszczelniającej folii polietylenowej z 
obustronnie naniesioną włókniną do zakotwie-
nia w kleju do płytek ,Schlüter®-KERDI-KEBA 
jako taśmy uszczelniającej z folii polietylenowej 
z obustronnie naniesioną włókniną do uszczel-
niania połączeń na styk i w miejscach połączeń 
ściany z podłogą, 2 sztuk Schlüter®-KERDI-
-KERECK jako prefabrykowane narożniki 
wewnętrzne z folii polietylenowej z obustronnie 
naniesioną włókniną do uszczelniania obszarów 
narożnych, 2 sztuk Schlüter®-KERDI-KERECK 
jako prefabrykowane narożniki wewnętrzne z 
folii polietylenowej z obustronnie naniesioną 
włókniną do uszczelniania obszarów naroż-
nych, 1 sztuki Schlüter®-KERDI-COLL jako 
dwuskładnikowego kleju uszczelniającego na 
bazie bezrozpuszczalnikowych dyspersji akry-
lowych i reaktywnego cementowego proszku 
do klejenia i uszczelniania zakładów pasm 
Schlüter®-KERDI, 1 sztuki Schlüter®-KERDI-
-DRAIN-BASE jako wpustu podłogowego z 
syfonem, poziomym króćcem DN 40/DN 50 
(40/50 mm) i nasadki do konstrukcji cienkowar-
stwowych z kratką ze stali nierdzewnej 10 x 10 
cm (Design 1)

  do licujących z posadzką pryszniców do 
1,0 m x 1,0 m

  do licujących z posadzką pryszniców do 
2,0 m x 2,0 m
dostarczyć i prawidłowo wbudować stosując 
się do wskazówek producenta.
Nr artykułu: _____________________________
Materiał: __________________________ €/szt.
Robocizna:  _______________________ €/szt.
Cena: ____________________________ €/szt.

Schlüter®-KERDI-SHOWER

Odwodnienie
natryski bezbrodzikowe 8.6

 
Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK
jest zestawem uszczelniającym do licują-
cych z powierzchnią posadzki pryszniców. 
Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK zawiera 
Schlüter®-KERDI (1) do uszczelniania 
powierzchni ścian w obszarze pryszni-
ców, jak również należące do zestawu 
kształtki do narożników wewnętrznych (2) 
i manszety do przejść rur.
W zestawie znajdują się również taśma 
uszczelniająca Schlüter®-KERDI-KEBA (4) 
do uszczelniania styków pasm i miejsc 
połączeń podłogi ze ścianą oraz klej 
uszczelniający Schlüter®-KERDI-COLL (6).
Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK stoso-
wać można w połączeniu z elementami 
podłogowymi Schlüter®-KERDI-SHO-
WER-T, -TB i -TC oraz -L i -LC lub z kon-
wencjonalnie wykonywanymi z jastrychu 
pryszniców licujących z posadzką.

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB 
zawiera dodatkowo wpust podłogowy 
Schlüter®-KERDI DRAIN-BASE.
Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB stoso-
wać można z konwencjonalnie wykony-
wanymi z jastrychu pryszniców licujących 
z posadzką lub w połączeniu z elemen-
tami podłogowymi Schlüter®-KERDI-
-SHOWER-T, -TB i –TC.

Wskazówka:
*** Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE znaj-
duje się tylko w zestawie uszczelniającym 
Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB.

Nr art. KSS 5 wzgl. KSS5 KD 10 EH 40*
= zestaw uszczelniający do 1000 x 1000 mm
Nr art. KSS 10 b wzgl. KSS 10 KD 10 EH 40**
= zestaw uszczelniający do 2000 x 2000 mm
wzgl. 900 x 1800 mm

Schlüter®-KERDI-COLL
(1,85 kg*) / (4,25 kg**)

Ff

Schlüter®-KERDI-KEBA
(12,5 cm x 10 m)

Dd

Schlüter®-KERDI-KM
(2 sztuki)

Cc

Schlüter®-KERDI-KERECK/FI
(2 sztuki)

Bb

Schlüter®-KERDI 200
(1 m x 5 m*) / (1 m x 10 m**)

Aa

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE  
(1 sztuka)
łącznie z zestawem kratka/ramka

Ee

***

Opis techniczny produktu




