
Zastosowanie i funkcja

Schlüter®-DITRA-HEAT jest polipropyle-
nową matą z podciętymi wypukłościami, 
pokrytą od spodu włókniną nośną. Jest 
ona uniwersalnym podłożem pod posadzki 
z płytek jako warstwa oddzielająca, uszczel-
nienie oraz warstwa wyrównująca ciśnienie 
pary wodnej i służy do ułożenia kabli grzew-
czych.
Schlüter®-DITRA-HEAT-TB posiada od 
spodu specjalną włókninę nośną o grubości 
2 mm, która służy do zakotwienia w kleju 
do płytek oraz dodatkowo ma właściwości 
tłumienia odgłosów kroków i przyspiesza 
nagrzewanie powierzchni.
Podłoże na którym układana jest Schlüter®-
DITRA-HEAT musi być równe i charakte-
ryzować się odpowiednią nośnością. Do 
klejenia Schlüter®-DITRA-HEAT na podłoże 
nanosi się zaprawę cienkowarstwową za 
pomocą ząbkowanej kielni (zaleca się ząb-
kowanie 6 x 6 mm). Na tak przygotowanej 
warstwie przykleja się na całej powierzchni 
Schlüter®-DITRA-HEAT warstwą pokrytą 
włókniną nośną – włóknina ta służy do 
mechanicznego zakotwienia w kleju. Należy 
przy tym przestrzegać czasu otwartego 
kleju. W obszarze podłogi przystępo-
wać można bezpośrednio po przyklejeniu 
Schlüter®-DITRA-HEAT do układania kabli 
grzewczych w rozstawie 9 cm (co trzecia 
wypukłość ≙136 W m²). W przypadku mon-
tażu na ścianie układanie kabli grzewczych 
odbywa się po uzyskaniu dostatecznej przy-
czepności. Na ścianie można wybierać roz-
staw kabli grzewczych pomiędzy 6 cm (co 
druga wypukłość ≙ 200 W m²) i 9 cm (co 
trzecia wypukłość ≙136 W m²).
Posadzkę z płytek układa się zgodnie z 
obowiązującymi regułami metodą cienko-
warstwową bezpośrednio na Schlüter®-
DITRA-HEAT, przy czym zaprawa cien-

kowarstwowa ulega zakotwieniu w 
strukturze podciętych wypukłości Schlüter®-
DITRA-HEAT.

Schlüter®-DITRA-HEAT posiada zgodnie 
z niemieckimi wymaganiami świadectwo 
abP (ogólne świadectwo kontroli nadzoru 
budowlanego) oraz oznaczenie „U”. Klasa 
narażenia na wilgoć zgodnie z abP: 0 - B0 
oraz A.
Schlüter®-DITRA-HEAT posiada zgodnie z 
ETAG 022 (uszczelnienie zespolone) euro-
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pejską ocenę techniczną (ETA = European 
Technical Assessment) i oznaczone jest 
symbolem CE. Klasa narażenia na wilgoć 
zgodnie z ETAG 022: A.

Urządzeniem do testowania przewodów 
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT można 
dokonywać pomiarów i sprawdzania oporu 
elektrycznych przewodów grzewczych 
Schlüter®-DITRA-HEAT-HK jak również 
dołączonego do regulatorów Schlüter®-
DITRA-HEAT-E zdalnego czujnika. W trakcie 
całej fazy montażowej urządzenie pozwala 
na kontrolę oporu przewodów grzewczych. 
W przypadku awarii wykonawca jest ostrze-
gany akustycznym sygnałem alarmowym.

Materiał

Schlüter®-DITRA-HEAT jest folią z polipro-
pylenu z siatką podciętych wypukłości. Od 
spodu pokryta jest ona włókniną nośną. 
Wysokość wypukłości wynosi ok. 5,5 mm, 
wzgl. ok. 7,5 mm Schlüter®- DITRA-HEAT-
-TB.
Polipropylen nie jest długoterminowo 
odporny na promienie UV, dlatego też 
należy unikać dłuższego składowania w 
intensywnie naświetlanych promieniami 
słonecznymi miejscach.

Właściwości materiału  
i zakresy zastosowań:
Schlüter®-DITRA-HEAT nie gnije, jest wodo-
odporna, rozciągliwa i ma właściwości przy-
krywania rys. Poza tym odporna jest ona w 
dużym stopniu na oddziaływania roztworów 
wodnych soli, kwasów i zasad, wielu orga-
nicznych rozpuszczalników, alkoholi i olei. W 
zależności od oczekiwanych koncentracji, 
temperatur i czasu oddziaływania należy w 
danym specjalnym przypadku sprawdzić jej 
odporność.
Produkt charakteryzuje się stosunkowo 
wysoką paroizolacyjnością.
Pod względem fizjologicznym materiał jest 
bez zastrzeżeń. Możliwość stosowania w 
zależności od oddziaływań chemicznych lub 
mechanicznych należy sprawdzić w danym 
konkretnym przypadku. Poniżej podano 
tylko pewne ogólne wskazówki.
Posadzki układane na Schlüter®-
DITRA-HEAT mogą ze względów systemo-
wych w trakcie stąpania po nich twardymi 
butami lub przy stukaniu twardym przed-
miotem wydawać charakterystyczne dla 
pustki dźwięki.

Zastosowanie Schlüter®-DITRA-HEAT 
w połączeniu z kablami grzewczymi do 
ogrzewania powierzchni posadzek lub 
ścian dopuszczalne jest jedynie wewnątrz 
budynków.

Wskazówka

Zastosowane w połączeniu z Schlüter®-
DITRAHEAT zaprawy cienkowarstwowe i 
materiał posadzki muszą nadawać się do 
stosowania w takim obszarze zastosowań 
w danym konkretnym przypadku i odpowia-
dać odpowiednim wymaganiom. Przy ukła-
daniu materiałów nieodpornych na wilgoć 
(np. kamień naturalny lub płyty wiązane żywi-
cami z tworzyw sztucznych) oraz w przy-
padku niebezpieczeństwa pojawiania się 
wilgoci od spodu (np. od świeżych podłoży 
jastrychowych) styki Schlüter®-DITRA-HEAT 
należy pokryć szpachlując klejem uszczel-
niającym Schlüter®-KERDI-COLL-L i nakleić 
na te połączenia powierzchniowo paski 
Schlüter®-KERDI-KEBA o szerokości co 
najmniej 12,5 cm. Zastosowanie szybko 
wiążących zapraw cienkowarstwowych 
może się w niektórych przypadkach okazać 
korzystne. W miejscach wzmożonego 
ruchu, np. tam gdzie transportuje się mate-
riały, w celu ochrony Schlüter®-DITRA-HEAT 
należy rozłożyć na jej powierzchni deski.

Wskazówki dotyczące szczelin 
dylatacyjnych:
Mata do układania Schlüter®-DITRA-HEAT 
powinna zostać rozdzielona ponad szcze-
linami dylatacyjnymi. Nie wolno układać 
kabli grzewczych ponad dylatacjami. 
Odpowiednio do reguł dotyczących dyla-
tacji w posadzkach z płytek należy prze-
jąć dylatacje z posadzki. Poza tym wiel-
kopowierzchniowe posadzki układane na 
Schlüter®-DITRA-HEAT należy dzielić na 
odpowiednie pola z dylatacjami zgodnie z 
obowiązującymi regułami.
Zwracamy uwagę na możliwość stoso-
wania odpowiednich różnorodnych profili 
Schlüter®-DILEX.
Ponad szczelinami dylatacyjnymi kon-
strukcji, w zależności od oczekiwanych 
przemieszczeń, umieścić odpowiednie 
profile Schlüter®-DILEX-BT lub Schlüter®-
DILEX-KSBT.
Na krawędziach posadzek, np. w miejscach 
styku z innymi elementami budowlanymi lub 
ścianami należy zapobiec powstawaniu 
naprężeń. Spoiny brzegowe i przyłącze-
niowe należy dostatecznie zwymiarować 

zgodnie z obowiązującymi regułami, aby w 
ten sposób wykluczyć naprężenia. Zwra-
camy uwagę na stosowanie różnorodnych 
profili serii Schlüter®-DILEX.

Zestawienie funkcji:

a) Oddzielenie
Schlüter®-DITRA-HEAT oddziela posadzkę 
od podłoża i neutralizuje w ten sposób 
naprężenia występujące pomiędzy podło-
żem a posadzką z płytek, których rezulta-
tem bywają odkształcenia. Ponadto unika 
się przekazywania powstających na skutek 
naprężeń rys w podłożu na posadzkę z 
płytek.

b) Uszczelnienie
Schlüter®-DITRA-HEAT jest wodoszczelną 
matą polipropylenową o relatywnie wyso-
kich właściwościach paroszczelnych. W 
przypadku właściwego wykonania połą-
czeń, jak również przyłączeń do ścian i 
innych elementów budowlanych, stosując 
Schlüter®-DITRA-HEAT można uzyskać 
sprawdzone uszczelnienie zespolone w 
połączeniu z posadzką z płytek. Dla obsza-
rów, dla których wymagana jest zgodność 
z CE lub odpowiednimi atestami stosować 
należy tylko dopuszczone do stosowania w 
systemie zaprawy cienkowarstwowe. Listę 
z takimi zaprawami otrzymać można pod 
podanym w tym prospekcie adresem.
Schlüter®-DITRA-HEAT chroni w ten sposób 
konstrukcję podkładową przed uszkodze-
niami przez przedostającą się do niej wilgoć 
oraz agresywne substancje.

c) Rozłożenie obciążeń 
(przekazywanie obciążeń)
Schlüter®-DITRA-HEAT przekazuje oddzia-
ływujące na posadzkę z płytek obciąże-
nia użytkowe na podłoże przez warstwę 
wypełnionych zaprawą cienkowarstwową 
wypukłości. Dzięki temu posadzki układane 
na Schlüter®-DITRA-HEAT charakteryzują 
się wysoką odpornością na obciążenia. 
Należy przestrzegać wskazówek zawartych 
w niemieckich wytycznych ZDB-Merkblatt 
„Mechanisch hoch belastbare keramische 
Bodenbeläge“. W miejscach poddawanych 
wysokim obciążeniom płytki muszą opierać 
się na całej powierzchni na zaprawie. Należy 
uwzględnić fakt, że powierzchnia kontak-
towa Schlüter®-DITRA-HEAT wynosi ok. 
50% całej powierzchni. Może prowadzić to 
do odpowiedniego zmniejszenia odporności 
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Oddzielenie neutralizuje

odkształcenia

Uszczelnienie chroni
wrażliwe na wilgoć podłoża

Rozkład obciążeń
bezpośrednio na podłoże

posadzkę ceramiczną. Należy stosować 
płytki o formatach co najmniej 5 x 5 cm.

d) Połączenie
Schlüter®-DITRA-HEAT zapewnia dobrą 
przyczepność posadzki z płytek z podło-
żem przez zakotwienie włókniny w zapra-
wie cienkowarstwowej na podłożu i przez 
mechaniczne zakotwienie zaprawy w struk-
turze powierzchni z podciętymi wypukło-
ściami.

e) Oddzielenie termiczne
Schlüter®-DITRA-HEAT-TB posiada od 
spodu specjalną włókninę nośną o grubo-
ści 2 mm, która służy do zakotwienia w kleju 
do płytek oraz dodatkowo ma właściwości 
tłumienia odgłosów kroków i przyspiesza 
nagrzewanie powierzchni. 

Podłoża dla  
Schlüter®-DITRA-HEAT:

Podłoża, na których układana ma być 
Schlüter®-DITRA-HEAT należy sprawdzić 
pod względem równości, nośności, czy-
stości i czy nadają się do klejenia. Należy 
usunąć miejsca na powierzchni mogące 
ograniczać przyczepność. Przed układa-
niem Schlüter®-DITRA-HEAT należy wyrów-
nać nierówności lub wykonać jastrych 
o odpowiedniej grubości lub jastrych ze 
spadkiem. Aby zapewnić efektywne grzanie 
podłogi, szczególnie w przypadku wyko-
nywania konstrukcji na gruncie lub ponad 
nieogrzewanymi pomieszczeniami, należy 
przewidzieć odpowiednią termoizolację 
powierzchni.
W celu przyspieszenia ogrzewania 
powierzchni zalecamy na nieogrzewa-
nych konstrukcjach jastrychowych sto-
sowanie Schlüter®- DITRA-HEAT-TB 
z właściwościami oddzielającymi ter-
micznie lub warstwy izolacji termicznej z 
Schlüter®-KERDI-BOARD (patrz prospekt 
12.1).

Beton
Beton ulega długoterminowym odkształce-
niom przez kurczenie. W przypadku betonu 
lub betonu sprężonego mogą występo-
wać dodatkowo naprężenia związane z 
ugięciami. Przez zastosowanie Schlüter®-
DITRA-HEAT powstające w ten sposób 
naprężenia przejmowane są przez system, 
dzięki czemu możliwe jest układanie płytek 
w momencie, kiedy tylko beton uzyska 
odpowiednią nośność.

Jastrychy cementowe
Jastrychy cementowe zgodnie z obowiązu-
jącymi regułami muszą przed układaniem 
płytek dojrzewać przez co najmniej 28 
dni aż do uzyskania wilgotności mniejszej 
niż 2 CM-%. Szczególnie jastrychy pły-
wające lub jastrychy grzewcze mają póź-
niej tendencje – np. na skutek obciążeń 
lub zmian temperatur – do odkształceń i 
powstawania rys w powierzchni. Stosując 
Schlüter®-DITRA-HEAT płytki można ukła-
dać na świeżych jastrychach cementowych 
w momencie, kiedy tylko można po nich 
zacząć chodzić.
W przypadku późniejszego pojawiania się 
zarysowań lub odkształceń powierzchni, 
DITRA-HEAT neutralizuje je i nie przenosi 
do posadzek z płytek.

Jastrychy anhydrytowe
Jastrychy anhydrytowe zgodnie z obowią-
zującymi regułami muszą przed układaniem 
płytek mieć wilgotność maksymalnie 0,5 
CM-%. Dzięki zastosowaniu Schlüter®-
DITRA-HEAT można przystąpić do układa-
nia posadzki z płytek już przy wilgotności 
mniejszej niż 2 CM-%. W razie potrzeby 
należy powierzchnię jastrychu przygoto-
wać odpowiednio do reguł sztuki budow-
lanej i wskazówek producenta (szlifowanie, 
gruntowanie). Schlüter®-DITRA-HEAT przy-
kleja się hydraulicznie wiążącymi lub innymi 
nadającymi się w tym celu zaprawami cien-
kowarstwowymi. Powierzchnia jastrychu 
chroniona jest przez Schlüter®-DITRA-HEAT 
przed wilgocią. Jastrychy anhydrytowe są 
czułe na wilgoć, dlatego też należy je chro-
nić przed zawilgoceniem, np. wilgocią od 
spodu konstrukcji.

Jastrychy grzewcze
Schlüter®-DITRA-HEAT można układać 
także na jastrychach grzewczych zgod-
nie z uprzednimi wskazówkami (jastrych 
cementowy, anhydrytowy). Przy zastoso-
waniu Schlüter®-DITRA-HEAT można przy-
stąpić do ogrzewaniu konstrukcji podłogi 
już po 7 dniach od ułożenia. Zaczynając od 
temperatury zasilania 25 °C można dziennie 
podwyższać temperaturą o maks. 5 °C aż 
temperatura użytkowa zostanie podwyż-
szona do maks. 40 °C.
Wskazówka: 
Przy wbudowaniu Schlüter®-DITRA-HEAT 
na jastrychu grzewczym istnieje możliwość 
indywidualnego, częściowego ogrzewania 
niezależnie od centralnego ogrzewania 
budynku. W ten sposób w okresie przej-
ściowym można całkowicie wyłączyć co. 

na ściskanie przy wysokich obciążeniach 
punktowych.
Schlüter®-DITRA-HEAT-TB z 2-milimetro-
wej grubości specjalną włókniną nośną od 
spodu nadaje się do stosowania przy obcią-
żeniach ruchomych do 3 kN/m². Obszary 
takie spotykane są budynkach prywatnych 
i komercyjnych o niewielkich obciążeniach 
(budynki mieszkalne, powierzchnie biu-
rowe i administracyjne, restauracje, hotele, 
sale konferencyjne, pomieszczenia szpi-
talne i pokoje pacjentów itp.). Zarówno 
w przypadku Schlüter®-DITRA-HEAT 
jak i Schlüter®-DITRA-HEAT-TB należy 
unikać uderzeń twardymi przedmiotami o 

Izolacja termiczna
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Wariant A

Wariant B

Wariant zabudowy: ściana – profil zakończeniowy 
Schlüter®-QUADEC

Wariant zabudowy: ściana – profile zakończeniowe
Schlüter®-DESIGNLINE Schlüter®-RONDEC
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Poza tym Schlüter®-DITRA-HEAT może 
dodatkowo wspomagać ogrzewanie przy 
najwyższym zapotrzebowaniu na ciepło.
Ze względu na termiczne właściwości 
oddzielające Schlüter®-DITRA-HEAT-TB nie 
zaleca się stosowania tego rozwiązania do 
jastrychów grzewczych.

Posadzki z tworzyw sztucznych i 
podłogi przemysłowe
Powierzchnie muszą zasadniczo być 
odpowiednio nośne i nadawać się lub 
być uprzednio przygotowane do przyjęcia 
odpowiedniego kleju, w którym można 
zakotwiczeń włókninę nośną. Należy spraw-
dzić wcześniej czy dany klej nadaje się do 
stosowania na podłożu i w połączeniu ze 
Schlüter®-DITRA-HEAT.

Płyty wiórowe i OSB
Materiały te w szczególnym stopniu podle-
gają odkształceniom pod wpływem wilgoci 
(także przy silnych zmianach wilgotności 
powietrza). Należy dlatego stosować płyty 
wiórowe i OSB, które zostały uprzednio 
impregnowane. Płyty można zasadniczo 
stosować jako podłoże na ścianach jak i 
na podłodze wewnątrz budynków. Grubość 
płyt należy dobierać tak, aby w połączeniu z 
konstrukcją nośną stanowiły one odpowied-
nio stabilne podłoże. Płyty należy moco-
wać wkrętami w odpowiednio niewielkich 
odstępach. Połączenia wykonywać na pióro 
i wpust i należy je skleić pomiędzy sobą. 
Zachować odstęp ok. 10 mm do graniczą-
cych elementów budowlanych. Schlüter®-
DITRA-HEAT neutralizuje naprężenia wystę-
pujące w konstrukcji względem posadzki 
z płytek i zapobiega przy tym wtargnięciu 
wilgoci w konstrukcję.

Podłogi drewniane
Przy odpowiednio nośnych konstrukcjach 
drewnianych ze skręconymi deskami z połą-
czeniami na pióro i wpust zasadniczo moż-
liwe jest bezpośrednie układanie posadzek 
ceramicznych. Przed ułożeniem Schlüter®-
DITRA-HEAT podłoże drewniane powinno 
wykazywać odpowiednią zrównoważoną 
wilgotność. Sprawdzonym rozwiązaniem 
jest jednakże ułożenie dodatkowej war-
stwy płyt wiórowych lub OSB. Nierówności 
powierzchni należy przed tym odpowiednio 
zniwelować.

Obróbka

Instalację elektryczną może wykonać 
wyłącznie upoważniony elektryk (EN 60335-
1). W instalacji elektrycznej ogrzewania 
należy zastosować rozłącznik o rozwarciu 
każdego ze styków wynoszącym minimum 
3 mm, umożliwiający odcięcie wszystkich 
faz od zasilania. Jako zabezpieczenie przed 
porażeniem prądem przy kontakcie pośred-
nim zalecane jest stosowanie w czasie 
instalacji wyłącznika różnicowoprądowego 
(≤30 mA).
Dalsze wskazówki dotyczące instalacji 
elektrycznej kabli grzewczych Schlüter i 
zestawu regulacyjnego Schlüter znajdują się 
w dołączonej do zestawu instrukcji montażu 
wzgl. instalacji.

Umieszczenie czujnika podłogowego.

Wariant A: Czujnik podłogowy w rurze 
ochronnej z tulejką jest umieszczony bez-
pośrednio w ogrzewanej podłodze pod 
matą oddzielającą Schlüter®-DITRA-HEAT. 
Ponieważ podłogowy czujnik temperatury 
zatopiony jest bezpośrednio w zaprawie 
cienkowarstwowej i nie ma możliwości jego 
późniejszej wymiany, należy w trakcie insta-
lacji przewidzieć czujnik rezerwowy (drugi 
czujnik jako czujnik zapasowy znajduje się 
w zestawie regulatora). Czujniki układa się 
w środku pomiędzy dwoma pętlami kabli 
grzewczych.
Wariant B: Czujnik temperatury podłogi 
umieszcza się w rurze ochronnej z tulejką 
czujnika bezpośrednio w podłodze pod 
matą oddzielającą Schlüter®-DITRA-HEAT. 
W obszarze tulejki czujnika należy wyciąć 
matę oddzielającą Schlüter®-DITRAHEAT. 
Czujnik prowadzi się przez rurę ochronną, 
następnie nakłada się tulejkę (rura ochronna 
i tulejka czujnika zawarte są w zestawie 
montażowym z nr art.: DH EZ S1).
Aby zapewnić optymalne przenoszenie 
temperatury z ogrzewanej powierzchni 
do czujnika, pomiędzy tulejką czujnika a 
DITRA-HEAT nie może znajdować się żaden 
materiał izolujący (np. Schlüter®- DITRA-HE-
AT-TB). W razie potrzeby należy w tym miej-
scu wyciąć izolację.

Wskazówka: przed osadzeniem czujnika 
w zaprawie cienkowarstwowej należy zmie-
rzyć wartości oporu, np. za pomocą testera 
do przewodów grzewczych Schlüter®-
DITRA-HEAT-E-CT i porównać z warto-
ściami podanymi w instrukcji regulatora.

Wskazówki do instalacji DITRA-HEAT 
w obszarach ścian:
W celu lepszego oznaczenia ogrzewanego 
obszaru ściany (aby zapobiec ewentualnym 
uszkodzeniom przez przewiercenie kabli 
grzewczych) zalecamy wizualne oznaczenie 
tego obszaru przez zastosowanie odpowied-
nich profili Schlüter (np. RONDEC, QUADEC 
lub DESIGNLINE) – patrz detale powyżej.
W przypadku ogrzewanych powierzchni 
ścian ≥ 3 m - spoiny ścienne i przyłącze-
niowe należy wykonać w trwale elastyczny 
sposób ze względu na odkształcenia ter-
miczne.
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do 6b.

Tester przewodów grzewczych Schlüter®- 
DITRA-HEAT-E-CT 

do 6a.

do 9.

do 3.

do 4.
do 7. i 8.

Fußboden

Wand

200 W/m²

136 W/m²

136 W/m²

6.4 Schlüter®-DITRA-HEAT

1. Podłoże musi być pozbawione miejsc 
mogących przeszkadzać w uzyskaniu 
przyczepności, nośne i proste. Przed 
ułożeniem Schlüter®-DITRA-HEAT 
należy przeprowadzić ewentu-
alne przedsięwzięcia wyrównujące 
powierzchnię.

2. Klej do klejenia Schlüter®-DITRA-HEAT 
wybiera się w zależności od rodzaju 
podłoża. Klej musi mieć dobrą przy-
czepność do podłoża i mieć zdolność 
mechanicznego zakotwienia w włók-
ninie nośnej Schlüter®-DITRA-HEAT. 
Przy większości podłoży stosuje się 
hydraulicznie wiążące zaprawy cienko-
warstwowe. W razie potrzeby należy 
sprawdzić czy materiały nadają się do 
łączenia między sobą.

3. Na podłoże nanosi się odpowiednią 
zaprawę cienkowarstwową za pomocą 
ząbkowanej szpachli (6 x 6 mm). Aby 
uzyskać lepszą przyczepność począt-
kową przy klejeniu na ścianie zaleca 
się wykonanie warstwy kontaktowej na 
tylnej stronie maty DITRA-HEAT.

4. Uprzednio przycięta na wymiar 
Schlüter®-DITRA-HEAT osadzona 
zostaje włókniną nośną w naniesionej 
na powierzchni warstwie kleju i natych-
miast wciśnięta w klej za pomocą pacy 
lub wałka, wykonując przy tym ruchy w 
jednym kierunku. Należy przestrzegać 
czasu otwartego kleju. W przypadku 
stosowania materiału w rolkach sen-
sowne jest już w trakcie rozkładania 
Schlüter®-DITRA-HEAT dokładnie ją 
umiejscowić i lekko naciągniętą ułożyć. 

W celu ułatwienia obróbki zaleca się 
pracę z pomocnikiem. Ze względu na 
tendencję zwijania się maty z rolki do 
klejenia na ścianach zaleca się sto-
sowanie Schlüter®-DITRA-HEAT w 
postaci mat.

5. Aby unikać uszkodzeń ułożonych 
Schlüter®-DITRA-HEAT lub odrywania 
od podłoża zaleca się, aby przez ułoże-
nie na nich desek (przede wszystkim w 
miejscach gdzie transportuje się mate-
riały) chronić je przed uszkodzeniami 
mechanicznymi.

Układanie kabli grzewczych

6a. Przy obróbce na podłodze można bez-
pośrednio po przyklejeniu maty oddzie-
lającej DITRA-HEAT przystąpić do ukła-
dania kabli grzewczych posługując się 
pacą. Przy montażu na ścianie ukła-
danie kabli grzewczych następuje po 
uzyskaniu dostatecznej przyczepności.

 Kable grzewcze nie mogą się stykać ani 
krzyżować.

6b. W przypadku zaspawanego końca 
instalacji należy przewidzieć odpowied-
nie zagłębienie.

 Wskazówka: Za pomocą testera do 
przewodów grzewczych Schlüter®-
DITRA-HEAT-E-CT można spraw-
dzać opór przewodów grzewczych 
Schlüter®-DITRA-HEAT-HK w trakcie 
całego okresu montażu. W przypadku 
awarii urządzenie wydaje akustyczny 
sygnał alarmowy. 

W obszarze podłogi:
7. Rozstaw wypukłości maty oddzielającej 

wynosi 3 cm. Rozstaw układania kabli 
w obszarze podłogi wynosi 9 cm (co 
trzecia wypukłość ≙ 136 W/m²) 
i nie wolno układać kabli gęściej. 
Gęściej ułożone kable – szczególnie 
w obszarze podłóg – mogą prowadzić 
do wystąpienia szkód w substancji 
budowlanej. W czasie układania należy 
zwracać uwagę, aby nie deptać bezpo-
średnio po kablach.
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Uszczelnienie styków przy pomocy 
Schlüter®-KERDI-KEBA

6.4 Schlüter®-DITRA-HEAT

W obszarze ściany:
8.  Rozstaw układania kabli w obsza-

rze ściany dobiera się – w zależno-
ści od przewidywanej pod instalację 
powierzchni, zakładanej temperatury 
oraz wymaganej mocy ogrzewania – 
pomiędzy 
• 6 cm (co druga wypukłość ≙ 200 W/m²) a
• 9 cm (co trzecia wypukłość ≙ 136 W/m²).

9. Połączenie kabla grzewczego z instala-
cją przyłączeniową (złączka) oznaczone 
jest odpowiednim nadrukiem. Dodat-
kowo na złączce znajduje się naklejka 
z napisem „Übergang/Connection“. 
W dalszym przebiegu instalacji przyłą-
czeniowej naniesione są napisy „KALT/
COLD“. Ten zimny przewód (4 m) musi 
prowadzić bezpośrednio do puszki 
przyłączeniowej wzgl. do regulatora. 
Zimny przewód skracać można na 
długość maks. 1,00 m przed złączką. 
Skracanie kabla grzewczego jest nie-
dopuszczalne.

 10. Po ułożeniu i sprawdzeniu kabla 
grzewczego zgodnie z instrukcją mon-
tażu Schlüter®-DITRA-HEAT-E można 
przystąpić do układania płytek metodą 
cienkowarstwową przy zastosowaniu 
odpowiedniej do wymagań konstrukcji 
zaprawy cienkowarstwowej. Zaleca się, 
aby w jednym kroku przeszpachlować 
zarówno zagłębienie maty oddzielającej 
za pomocą gładkiej strony ząbkowa-
nej szpachli (kable grzewcze i złączki 
muszą być całkowicie zatopione w 
kleju do płytek), jak również zaprawę 
cienkowarstwową przeczesać odpo-
wiednim do układania płytek ząbko-
waniem. Wielkość ząbków szpachli 
dostosowana musi być do formatu 
płytek przy całkowitym osadzeniu ich 
w zaprawie cienkowarstwowej. Należy 
uwzględnić czas otwarty zaprawy cien-
kowarstwowej.

11. Należy przestrzegać odpowiednich 
wskazówek zawartych w tym pro-
spekcie dotyczących dylatacji szczelin 
ograniczających pola, krawędzie i przy-
łączenia.
Wskazówka: Obrabiana w połącze-
niu z Schlüter®-DITRA-HEAT zaprawa 
cienkowarstwowa i materiał posadzki 
muszą odpowiadać wymaganiom 
danego obszaru zastosowania. Pierw-
sze włączenie ogrzewania Schlüter®-
DITRA-HEAT-E można wykonać 
najwcześniej w 7 dni po wykonaniu 
konstrukcji posadzki.

Uszczelnienie z  
Schlüter®-DITRA-HEAT
Przy starannym uszczelnieniu styków mat 
i przyłączeń do wbudowanych i innych 
pionowych elementów budowalnych moż-
liwe jest – przy zastosowaniu Schlüter®-
DITRA-HEAT – uzyskanie sprawdzonego 
uszczelnienia zespolonego w połączeniu 
z posadzką z płytek.
Schlüter®-DITRA-HEAT posiada zgodnie 
z niemieckimi wymaganiami świadectwo 
abP (ogólne świadectwo kontroli nadzoru 
budowlanego) oraz oznaczenie „U”. Klasa 
narażenia na wilgoć zgodnie z abP: 0 - B0 
oraz A.
Schlüter®-DITRA-HEAT posiada zgodnie z 
ETAG 022 (uszczelnienie zespolone) euro-
pejską ocenę techniczną (ETA = European 
Technical Assessment) i oznaczone jest 
symbolem CE. Klasa narażenia na wilgoć 
zgodnie z ETAG 022: A.
Do obszarów, w których wymagana 
jest zgodność z CE i odpowiednio abP 
(niemieckie ogólne świadectwo kontroli 
nadzoru budowlanego) stosować można 
jedynie sprawdzone w systemie zaprawy 
cienkowarstwowe. Zaprawy cienkowar-
stwowe i odpowiednie świadectwa kontroli 
można uzyskać pod podanym w tym pro-
spekcie adresem. Schlüter®-DITRA-HEAT 
chroni w ten sposób podłoże pod płytki 
przed uszkodzeniami powodowanymi 
przedostającą się do konstrukcji wilgocią 
i agresywnymi substancjami. Do połączeń 
mat należy miejsca styków przeszpachlo-
wać klejem uszczelniającym Schlüter®-
KERDI- COLL-L i nakleić powierzchniowo 
na styki co najmniej 12,5 centymetrowej 
szerokości Schlüter®-KERDI-KEBA. Do 
uszczelnienia połączeń podłogi ze ścia-
nami Schlüter®-KERDI-KEBA klejone są 
na Schlüter®-DITRA-HEAT i w obszarze 
ściany bezpośredni na podłoże w odpo-
wiedniej szerokości. Zakłady poszcze-
gólnych odcinków taśmy powinny 
wynosić co najmniej 5 cm. Stosując 
Schlüter®-KERDI-KEBA możliwe jest 
wykonanie prawidłowych przyłączeń do 
pionowych elementów budowlanych, 
np. do drzwi, okien lub brzegowych pro-
fili balkonowych z metalu, drewna lub 
tworzyw sztucznych. W tym celu naj-
pierw nanosi się Schlüter®-KERDI-FIX 
na klejone powierzchnie elementów 
budowlanych. Pozostałą szerokość przy-
kleja się powierzchniowo za pomocą 
Schlüter®-KERDI-COLL-L na Schlüter®-
DITRA 25.

Należy sprawdzić czy Schlüter®-KERDI-FIX 
nadaje się do stosowania z danym materia-
łem elementów budowlanych. Na istnieją-
cych dylatacjach należy podzielić Schlüter®-
DITRA-HEAT i w miejscach styków nakleić 
Schlüter®-KERDI-FLEX. Analogicznie 
należy stosować Schlüter®-KERDI-FLEX 
w przyłączeniach brzegowych. Alter-
natywnie można stosować tutaj także 
Schlüter®-KERDI-KEBA, jeżeli wykonana 
zostanie odpowiednia pętla.
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6.4 Schlüter®-DITRA-HEAT

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA 
Materiał w matach

DITRA-HEAT-MA  
0,8 x 1,0 m = 0,8 m²

Schlüter®-DITRA-HEAT-TB-MA 
Materiał w matach

DITRA-HEAT-TB-MA  
0,8 x 1,0 m = 0,8 m²

Schlüter®-DITRA-HEAT 
Materiał w rolkach 

DITRA-HEAT  
12,5 x 1,0 m = 12,5 m²

Schlüter®-DITRA-HEAT-TB 
Materiał w rolkach 

DITRA-HEAT-TB 
10,0 x 1,0 m = 10,0 m²

Przegląd produktów:

Dane techniczne
Kabel grzewczy

Napięcie znamionowe  230 Volt
Moc 136 W/m² (rozstaw: co trzecia wypukłość ≙ 9 cm)
  200 W/m² (rozstaw: co druga wypukłość ≙ 6 cm)
Długość przewodów zimnych  1 x 4,00 m
Minimalna temperatura montażu 5 °C
Najmniejszy promień zagięcia  6 x dA
Zakres tolerancji oporu -5 % / +5 %
Sprawdzony VDE  IEC 60800 Class M1
Połączenie części ,,zimnej”
z grzewczą kabla bezpołączeniowe, bez techniki zaciskowej
Izolacja tworzywo sztuczne fluorowe
Stopień ochrony  IPX7

Nr artykułu m
ogrzewana po-

wierzchnia w m²  
136 W/m²

ogrzewana po-
wierzchnia w m² 

200 W/m² **
Watt

Opór całkowity 
(Ohm) * 

DH E HK 12  12,07 1,1 0,7 150 352,67
DH E HK 17 17,66 1,6 1,0 225 235,11
DH E HK 23  23,77 2,2 1,5 300 176,33
DH E HK 29  29,87 2,7 1,8 375 141,07
DH E HK 35  35,97 3,3 2,2 450 117,56
DH E HK 41  41,56 3,8 2,6 525 100,76
DH E HK 47  47,67 4,4 2,9 600 88,17
DH E HK 53  53,77 5,0 3,3 675 78,37
DH E HK 59  59,87 5,5 3,7 750 70,53
DH E HK 71  71,57 6,6 4,4 900 58,78
DH E HK 83  83,77 7,7 5,1 1050 50,38
DH E HK 95  95,47 8,8 5,9 1200 44,08
DH E HK 107  107,67 10,0 6,6 1350 39,19

* Tolerancja oporu -5% / +5%, ** Dopuszczalne tylko na ścianach

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK
Kabel grzewczy

REG.-Nr. 8670
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6.4 Schlüter®-DITRA-HEAT

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS
Zestaw montażowy do regulatora 
temperatury:
• rura ochronna z kablem czujnika (2,5 m)
• aluminiowa tulejka czujnika
• puszka elektryczna z tworzywa 

sztucznego

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R: 
Regulator temperatury podłogi i powierzchni 
ścian o właściwościach jak np.
 - samoobjaśniający ekran dotykowy 2“ (5,1 cm)
 - ustawianie temperatury pomieszczenia
 - manualny włącznik/wyłącznik
 - drugi czujnik jako czujnik zapasowy w 
zestawie
 - podświetlenie tła
 - fabryczne i indywidualne programy czasowe
 - wskazanie zużycia energii
 - nastawianie języka obsługi
 - daje się zintegrować w oferowane w handlu 
serie wyłączników 5,5 x 5,5 cm
 - moc załączalna 16 A ≙ przy 230 V: 3680 W

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3:
Regulator temperatury podłogi i powierzchni 
ścian o właściwościach jak np.
 - samobjaśniający ekran dotykowy 3,5“ (8,9 cm)
 - ustawianie temperatury pomieszczenia
 - manualny włącznik/wyłącznik
 - drugi czujnik jako czujnik zapasowy w 
zestawie
 - podświetlenie tła
 - fabryczne i indywidualne programy czasowe
 - wskazanie zużycia energii
 - nastawianie języka obsługi
 - moc załączalna 16 A ≙ przy 230 V: 3680 W

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4:
Analogowy regulator temperatury podłogi i 
powierzchni ścian o właściwościach jak np.
 - manualny włącznik/wyłącznik 
 - drugi czujnik jako czujnik zapasowy w 
zestawie
 - daje się zintegrować w oferowane w handlu 
serie wyłączników 5,0 x 5,0 cm (przy seriach 
wyłączników 5,5 x 5,5 cm konieczny jest 
adapter)
 - moc załączalna 16 A ≙ przy 230 V: 3680 W

Nr art.: DH E RT3 / BW

Nr art.: DH E RT2 / BW

Nr art.: DH E RT4 / BW

Dalsze właściwości jak również informacje na temat montażu i nastawień regulatorów 
można znaleźć w odpowiedniej dołączonej do regulatora instrukcji.
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6.4 Schlüter®-DITRA-HEAT

Zestaw Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S
składające się z:
• Regulatora temperatury z ekranem 

dotykowym Schluter®-DITRA-HEAT-
E-R i dwoma zdalnymi czujnikami

• Przewodów grzewczych Schluter®-
DITRA-HEATHK do ogrzewanej 
powierzchni (układanie co 3 
wypukłość ≙ 136 W/m2)

• Mat oddzielających Schluter®-DITRA-
HEAT-MA

• 2 puszek przyłączeniowych

Zestawy do ścian 

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS
składające się z:
• Regulatora temperatury z ekranem 

dotykowym Schluter®-DITRA-HEAT-
E-R i dwoma zdalnymi czujnikami

• Przewodów grzewczych Schluter®-
DITRA-HEAT-HK do ogrzewanej 
powierzchni (układanie co 2 
wypukłość ≙ 200 W/m2)

• Mat oddzielających Schluter®-DITRA-
HEAT-MA

• 2 puszek przyłączeniowych

Zestawy do podłóg i ścian

Schlüter®-DITRA-HEAT-E   

Kompletny zestaw do podłóg i ścian

Nr art.
Ilość mat Oddzielona po-

wierzchnia w m²
Ogrzewana powierzchnia w m²  

136 W/m²

  4  3,2 2,2 DH S3

  7  5,6 3,8 DH S1

  10  8,0 5,5 DH S2

 

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS   

Kompletny zestaw do ścian

Nr art.
Ilość mat Oddzielona po-

wierzchnia w m²
Ogrzewana powierzchnia w m² 

200 W/m²

  4  3,2 2,6 DH WS1

  3  2,4 1,8 DH WS2

 

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK
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6.4 Schlüter®-DITRA-HEAT

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-TB-S 

Kompletny zestaw do podłóg i ścian

Nr art.
Ilość mat Oddzielona po-

wierzchnia w m²
Ogrzewana powierzchnia w m² 

136 W/m²

  2  1,6 1,1 DH TB S1

  3  2,4 1,6 DH TB S2

  4  3,2 2,2 DH TB S3

  5  4,0 2,7 DH TB S4

  6  4,8 3,3 DH TB S5

  7  5,6 3,8 DH TB S6

  8  6,4 4,4 DH TB S7

  9  7,2 5,0 DH TB S8

  10  8,0 5,5 DH TB S9

 

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-TB-WS 

Kompletny zestaw do ścian

Nr art.
Ilość mat Oddzielona po-

wierzchnia w m²
Ogrzewana powierzchnia w m² 

200 W/m²

  4  3,2 2,6 DH TB S10

  3  2,4 1,8 DH TB S11

 

Schlüter®-DITRA-HEAT-TB-MA Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

Schlüter®-DITRA-HEAT-TB-MA Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-TB-S
składające się z:
• Regulatora temperatury z ekranem 

dotykowym Schluter®-DITRA-HEAT-
E-R i dwoma zdalnymi czujnikami

• Przewodów grzewczych Schluter®-
DITRA-HEATHK do ogrzewanej 
powierzchni (układanie co 3 
wypukłość ≙ 136 W/m2)

• Mat oddzielających Schluter®-DITRA-
HEAT-TB-MA

• 2 puszek przyłączeniowych

Zestawy do ścian z barierą 
termiczną

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-TB-WS
składające się z:
• Regulatora temperatury z ekranem 

dotykowym SchluterR-DITRA-HEAT-
E-R i dwoma zdalnymi czujnikami

• Przewodów grzewczych Schluter®-
DITRA-HEATHK do ogrzewanej 
powierzchni (układanie co 2 
wypukłość ≙ 200 W/m2)

• Mat oddzielających Schluter®-DITRA-
HEAT-TB-MA

• 2 puszek przyłączeniowych

Zestawy do podłóg i ścian z 
barierą termiczną

Zestaw Schlüter®-DITRA-HEAT-E-TB
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6.4 Schlüter®-DITRA-HEAT

Formularz kosztorysowy:

_______m² Schlüter®-DITRA-HEAT jako war-
stwę oddzielającą, wyrównującą ciśnienie pary 
wodnej, uszczelnienie i podłoże do ułożenia 
kabli grzewczych do posadzek z płytek, wyko-
naną z przykrywającej spękania folii polipro-
pylenowej z strukturą podciętych wypukłości 
i znajdującą się od spodu włókniną nośną, na 
istniejącym, równym i dostatecznie nośnym 
podłożu na podłodze i/lub ścianie za pomocą 
odpowiedniego kleju do płytek

  klej według wyboru oferującego
  klej to płytek, typ______________________

dostarczyć i prawidłowo zamontować, przy 
zachowaniu wskazówek producenta.
Nr artykułu: _____________________________
Materiał: ___________________________ €/m² 
Robocizna: _________________________ €/m² 
Cena końcowa: _____________________ €/m²

_______m² Schlüter®-DITRA-HEAT-TB 
jako warstwę oddzielającą, wyrównującą 
ciśnienie pary wodnej, uszczelnienie i podłoże 
do ułożenia kabli grzewczych do posadzek z 
płytek, wykonaną z przykrywającej spękania folii 
polipropylenowej z strukturą podciętych wypu-
kłości i znajdującą się od spodu 2-milimetrowej 
grubości specjalną włókniną nośną do redukcji 
odgłosów kroków i przyspieszonego ogrzewa-
nia powierzchni na istniejącym, równym i dosta-
tecznie nośnym podłożu na podłodze i/lub ścia-
nie za pomocą odpowiedniego kleju do płytek

  klej według wyboru oferującego
  klej to płytek, typ______________________

dostarczyć i prawidłowo zamontować, przy 
zachowaniu wskazówek producenta.
Nr artykułu: _____________________________
Materiał: ___________________________ €/m² 
Robocizna: _________________________ €/m² 
Cena końcowa: _____________________ €/m²

_______m² Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK jako 
elektryczne kable grzewcze z jednostronnym 
podłączeniem do ułożenia maty oddzielającej 
Schlüter®-DITRA-HEAT dostarczyć i prawidłowo 
zamontować, przy zachowaniu wskazówek 
producenta.
Nr artykułu: _____________________________
Materiał: ___________________________ €/m² 
Robocizna: _________________________ €/m² 
Cena końcowa: _____________________ €/m²

_______szt. Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R jako 
regulator temperatury z wyświetlaczem doty-
kowym 2“ (5,1 cm) z ustawianą temperaturą 
pomieszczenia do ogrzewań powierzchni ścian/
podłóg Schlüter®-DITRA-HEAT-E w wersji 230 V 
włącznie z dwoma zdalnymi czujnikami dostar-
czyć i prawidłowo zainstalować przestrzegając 
wskazówek wykonawczych producenta.
Podłączenie elektryczne regulatora

  należy wliczyć w ceny jednostkowe.
  podlega osobnemu wynagrodzeniu.

Nr artykułu: _____________________________
Materiał: ___________________________ €/m² 
Robocizna: _________________________ €/m² 
Cena końcowa: _____________________ €/m²

_______ szt. Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3 jako 
regulator temperatury z wyświetlaczem doty-
kowym 3,5“ (8,9 cm) z ustawianą temperaturą 
pomieszczenia do ogrzewań powierzchni ścian/
podłóg Schlüter®-DITRA-HEAT-E w wersji 230 V 
włącznie z dwoma zdalnymi czujnikami dostar-
czyć i prawidłowo zainstalować przestrzegając 
wskazówek wykonawczych producenta. 
Podłączenie elektryczne regulatora

  należy wliczyć w ceny jednostkowe.
  podlega osobnemu wynagrodzeniu.

Nr artykułu: _____________________________
Materiał: ___________________________ €/m² 
Robocizna: _________________________ €/m² 
Cena końcowa: _____________________ €/m²

_______ szt. Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4 jako 
analogowy regulator temperatury z włącznikiem 
i wyłącznikiem do ogrzewań powierzchni ścian/
podłóg Schlüter®-DITRA-HEAT-E w wersji 230 V 
włącznie z dwoma zdalnymi czujnikami dostar-
czyć i prawidłowo zainstalować przestrzegając 
wskazówek wykonawczych producenta.
Podłączenie elektryczne regulatora

  należy wliczyć w ceny jednostkowe.
  podlega osobnemu wynagrodzeniu.

Nr artykułu: _____________________________
Materiał: ___________________________ €/m² 
Robocizna: _________________________ €/m² 
Cena końcowa: _____________________ €/m²

Formularze kosztorysowe do 
kompletnych zestawów – zobacz w 
internecie pod: 
www.schlueter.de/ausschreibungstexte

_____ szt. Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS jako 
zestaw montażowy do czujnika temperatury 
składający się z rury osłonowej (2,5 m), puszki 
przyłączeniowej oraz tulejki czujnika
dostarczyć i prawidłowo zainstalować, przy 
zachowaniu wskazówek producenta.
Nr artykułu: _____________________________
Materiał: ___________________________ €/m² 
Robocizna: _________________________ €/m² 
Cena końcowa: _____________________ €/m²
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