
Zastosowanie i funkcja

Schlüter®-KERDI-LINE jest wieloelemen-
towym systemem odpływowym do budowy 
bezbrodzikowych pryszniców z płytek cera-
micznych, kamienia naturalnego lub posa-
dzek przemysłowych.
Wykonany jest on z podłużnej rynny ze 
stali nierdzewnej jak również konstrukcji z 
ramką i kratką, które wraz ze znajdującą się 
w zestawie pomocą montażową dają się 
dostosować do posadzek o grubościach 
od 3 do 25 mm.
Wysokość podstaw rynny:

DN 40 (40 mm) = 78 mm
DN 50 (50 mm) = 97 mm 

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2 z pozio-
mym odpływem ma zintegrowany z obu-
dową syfon brodzikowy i charakteryzuje się 
wydajnością odpływu ≥ 0,8l/s (wg normy 
DIN 1253) oraz wysokością zamknięcia 
wodnego 50mm.
Wysokość podstawy rynny:

DN 50 (50 mm) = 120 mm
Schlüter®-KERDI-LINE-F z czołowym odpły-
wem poziomym wyposażony jest w obudowę 
ze zintegrowanym syfonem.
Wysokość podstawy rynny:
 DN 40 (40 mm) = 60 mm
Schlüter®-KERDI-LINE-V, -VS, -VOS do 
pionowego odwodnienia, np. przez strop 
między kondygnacjami wyposażone są w 
zależności od potrzeb w zintegrowany z 
obudową syfon brodzikowy (KERDI-LINE-V) 
lub w syfon rurowy – także z decentralnym 
odpływem (KERDI-LINE-VOS).
Wysokość podstawy rynny:

DN 50 (50 mm) = 24 mm
Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2 do 
odwodnienia pionowego ze zintegrowa-
nym z obudową syfonem brodzikowym i 

wydajnością odpływu ≥ 0,8l/s (wg normy 
DIN 1253) oraz wysokością zamknięcia 
wodnego 50mm.
Wysokość podstawy rynny:

DN 50 (50 mm) = 48 mm
W przypadku Schlüter®-KERDI-LINE-H i -V 
korpus rynny wkładany jest w celu ułatwie-
nia i przyspieszenia montażu do dopasowa-
nej podstawy rynny z polistyrenu.
Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2 do 
odwodnienia pionowego ze zintegrowa-
nym z obudową syfonem brodzikowym i 
wydajnością odpływu ≥ 0,8l/s (wg normy 
DIN 1253) oraz wysokością zamknięcia 
wodnego 50mm.
Wysokość podstawy rynny:

DN 50 (50 mm) = 48 mm

Schlüter®-KERDI-LINE
Odwodnienie

odwodnienie liniowe z uszczelnieniem zespolonym 8.7
Opis techniczny produktu
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Schlüter®-KERDI-LINE-H (montaż środkowy)

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2 (montaż środkowy)

Schlüter®-KERDI-LINE-V GE (montaż przyścienny z 
syfonem)

Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2 (montaż środkowy)

57 mm

24

137 mm

2222

50 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-V GSE (montaż środkowy)

W przypadku KERDI-LINE H 50 i H 40 
korpus rynny wkładany jest w celu ułatwie-
nia i przyspieszenia montażu do dopasowa-
nej podstawy rynny z polistyrenu. W przy-
padku Schlüter®-KERDI-LINE-V, H 50 G2 
i – ze względu na prowadzenie odpływu – 
korpus rynny i podstawa są ze sobą zwią-
zane.
Schlüter®-KERDI-LINE nadaje się uniwersal-
nie do montażu środkowego w powierzchni 
lub przy ścianie.
Długość odwodnienia liniowego KERDI- 
LINE-H i -V:

50 cm do 180 cm
(VOS = poza osią co 70 do 120 cm),
w odstępach co 10 cm

Długość odwodnienia liniowego KERDI- 
LINE-F:

50 cm do 120 cm, 
w odstępach co 10 cm

Na przebiegającym wokół rynny kołnie-
rzu do klejenia przyklejona jest manszeta 
Schlüter®-KERDI. Służy ona do pewnego 
przyłączenia rynny do uszczelnienia zespo-
lonego zarówno na powierzchni posadzki, 
jak i w obszarze przylegającej ściany.
Widoczna powierzchnia ramki, jak rów-
nież kratka przykrywająca – jako element 
zamknięty lub z kwadratową perforacją 
– wykonane są ze szczotkowanej stali nie-
rdzewnej. Przykrywa oferowana jest także 
jako zagłębienie na płytki o wysokości 10 mm.
Dodatkowo oferowany jest bezramowy, 
niezależnie od wysokości, wspornik pod 
okładzinę (Schlüter®-KERDI-LINE-D).
Wskazówka:
W przypadku Schlüter®-KERDI-LINE-H 
i -V jako całościowego systemu można 
do długości rynny 120 cm stosować 
dopasowane do systemu płyty ze spad-
kiem Schlüter®-KERDI-SHOWER-L ze 
zintegrowanym uszczelnieniem KERDI 
(patrz prospekt 8.8). Zasadniczo możliwe 
jest wykonanie jastrychu ze spadkiem. 
Jastrych należy uszczelnić na powierzchni 
za pomocą Schlüter®-KERDI (patrz opis 
produktu 8.1) lub Schlüter®-DITRA (patrz 
opis produktu 6.1).
W przypadku Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 
G2, V50 G2 i KERDI-LINE-F z powodów 
konstrukcyjnych konieczne jest wykona-
nie jastrychu ze spadkiem ze względu na 
sposób prowadzenia odpływu. Jastrych 
uszczelnia się na powierzchni za pomocą 
Schlüter®-DITRA 25 (patrz prospekt 6.1).
Uzupełnieniem systemu są połącze-
nia z posadzką lub ścianą Schlüter®- 
SHOWERPROFILE-S i -R (patrz opis pro-
duktu 14.1).
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Do skosów ścian bocznych jest 
odpowiedni do spadku – klinowy – 
Schlüter®-SHOWERPROFILE-S. Ota-
czające ściany uszczelnia się za pomocą 
Schlüter®-KERDI (patrz opis produktu 8.1) 
lub jako Schlüter®-KERDI-BOARD (patrz 
opis produktu 12.1).

Materiał

Korpus rynny do długości 120 cm wyko-
nany jest z walcowanej stali nierdzewnej 
V4A (stal stopowa 1.4404 = AISI 316L). 
Od długości 130 cm rynny wykonywane 
są z giętych, spawanych i następnie bej-
cowanych elementów ze stali nierdzewnej 
(stal stopowa 1.4404 = AISI 316L). Korpus 
rynny wyposażony jest w kołnierz do kle-
jenia, na którym znajduje się prefabryko-
wana manszeta Schlüter®-KERDI. Jest 
ona uszczelnieniem z miękkiego polietylenu, 
obustronnie pokrytym specjalną włókniną. 
Obudowa wspustu – w zależności od typu 
– wykonana jest z wysoko odpornego na 
uderzenia polipropylenu (PP) lub kopolimeru 
akrylonitrylo-butadieno-styrenowego (ABS). 
Syfon wykonany jest ze zbrojonego włók-
nami polipropylenu (PP).
Ramka i kratka wykonane są ze stali V4A 
(stal stopowa 1.4404 = AISI 316L).
Podstawa rynny wykonana jest z odpor-
nego na ściskanie, spienionego polistyrenu 
(EPS).

Właściwości materiału  
i zakres zastosowania:
Korpus rynny, ramka jak również pokrywy 
wykonane są zgodnie z normą DIN EN 
1253, odpływy w budynku zakwalifiko-
wane do kategorii K3. Są to powierzchnie 
nie przeznaczone do ruchu pojazdów, np. 
pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach, 
domach starców, hotelach, szkołach, kom-
pleksach umywalni i pryszniców. 
Rynna, ramka i pokrywy są przeznaczone 
do ruchu na wózkach inwalidzkich. 
Schlüter®-KERDI-LINE ze stali V2A (stal 
stopowa 1.4301) nadaje się szczególnie do 
stosowania w miejscach, w których oczeki-
wane są wysokie obciążenia mechaniczne 
lub chemiczne. Również stal nierdzewna 
jakości 1.4404 nie jest odporna na wszyst-
kie oddziaływania chemiczne, np. kwas 
siarkowy lub fluorowodorowy albo pewne 
roztwory chloru lub soli. Dotyczy to także 
w szczególnych przypadkach basenów z 

wodą solankową lub morską. Należy wyja-
śnić możliwość stosowania przewidzianego 
systemu wpustów podłogowych w zależno-
ści od oczekiwanych obciążeń mechanicz-
nych, chemicznych lub innych. Nie stoso-
wać agresywnych środków czyszczących.

Wskazówki

W celu ułatwienia okresowego czyszcze-
nia syfonu i rynny w zestawie dostarczana 
jest odpowiednio dostosowana do systemu 
szczotka z instrukcją obsługi.
Wszelkie stosowane do czyszczenia środki 
nie mogą zawierać kwasu siarkowego lub 
fluorowodorowego.
Należy unikać kontaktu z innymi metalami, 
jak np. ze zwykłą stalą, gdyż doprowadzić 
może to do odkładania się powstającej na 
nich rdzy. Dotyczy to także narzędzi takich 
jak szpachle lub wełna stalowa do usuwania 
resztek zaprawy. Do wrażliwych powierzchni 
nie należy stosować środków czyszczą-
cych o właściwościach ściernych. W razie 
potrzeby oferujemy politurę czyszczącą do 
stali nierdzewnej Schlüter®- CLEAN-CP. 
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Obróbka
Poniżej przedstawione są kroki wyko-
nawcze montażu odwodnienia liniowego. 
Szczegółowe opisy – patrz oddzielne 
instrukcje montażu:
Schlüter®-KERDI-LINE-H
Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2
Schlüter®-KERDI-LINE-F
Schlüter®-KERDI-LINE-V
Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2
Schlüter®-KERDI-LINE-D (podstawa rynny)

Montaż przy niewielkiej grubości 
warstw konstrukcji:
Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2 i -F są prze-
znaczone do poziomego odwodnienia na 
stropie między kondygnacjami, przy czym 
w szczególności Schlüter®-KERDI- LINE-F, 
ze względu na niewielką wysokość 60 mm, 
nadaje się do stosowania przy remontach 
lub modernizacji. Gdy możliwe jest odwod-
nienie przez strop, Schlüter®-KERDI-LINE-V 
pozwala na uzyskanie konstrukcji o wyso-
kości ≥ 24.

Schlüter®-KERDI-LINE-H
Odpływ poziomy

1. Podstawę rynny układa się na równym, 
wypoziomowanym podłożu. W celu usu-
nięcia nierówności i uzyskania odpowied-
niej wysokości podstawę można ułożyć 
na odpowiednio gęsto ułożonych plac-
kach zaprawy lub na powierzchniowo 
wykonanej warstwie wyrównawczej. W 
przypadku montażu przyściennego pod-
stawę rynny ułożyć odpowiednio do gru-
bości okładziny ściennej. Przy montażu 
środkowym podstawę rynny ustawia się 
symetrycznie przy użyciu dostarczanego 
w zestawie paska wypełniającego.
Wskazówka: W przypadku akustycznych 
wymagań dotyczących tłumienia odgłosu 
kroków należy pod podstawą
rynny ułożyć odpowiednią izolację aku-
styczną i obrzeża oddzielić pasmami izo-
lacji brzegowej.

2. Rynnę wkłada się do podstawy – z odpo-
wiednio przyciętą rurą odpływową, którą 
przyłącza się do instalacji odwadniającej 
budynku. Następnie należy sprawdzić 
szczelność instalacji.

3. W dokładnie ustawioną rynnę Schlüter®- 
KERDI-LINE-H wbudowuje się na odpo-
wiedniej wysokości płytę ze spadkiem 
Schlüter®-SHOWER-L – wzgl. wyrów-
nawczą, tak aby licowała ona z górną 
powierzchnią podstawy rynny (patrz 
opis produktu 8.8). Alternatywnie można 
nanieść odpowiedniej grubości warstwę 
jastrychu ze spadkiem i zaciągnąć ją 
ponad górną krawędź podstawy rynny.

4. W celu klejenia manszety Schlüter®- 
KERDI zatapia się ją powierzchniowo w 
naniesionej ząbkowaną kielnią 3 x 3 lub 
4 x 4 mm powierzchni uszczelniającej z 
kleju uszczelniającego Schlüter®-KERDI-
COLL-L (patrz opis produktu 8.4).
Przestrzegać czasu schnięcia otwartego 
kleju. Przyłączenia do ścian należy odpo-
wiednio prawidłowo wykonać używając 
taśm uszczelniających KERDI i kleju 
Schlüter®-KERDI-COLL-L.

ad 1.
Ustawić podbudowę

ad 2.
Włożyć rynnę

ad 3.
Ułożyć poziomo płytę wyrów-
nawczą

ad 4.
Manszetę KERDI przykleić 
klejem KERDI-COLL-L

W razie potrzeby oferowane 
są dopasowane kształtki 
Schlüter®-KERDI-KERS do 
uszczelnienia ze spadkiem.

ad 3.
Płytę ze spadkiem wsunąć pod 
krawędź rynny

1210
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Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2
Odpływ poziomy z wysokością 
zamknięcia wodnego 50 mm.

1. W celu osiągnięcia minimalnej wysokości 
montażowej 120 mm należy skrócić ada-
pter do minimalnej głębokości wetknięcia 
15 mm.

2. Adapter ponownie włożyć do rynny i silnie 
przykręcić.

3. Obudowę wpustu nałożyć na adapter i 
wcisnąć.

4. Równe podłoże w obszarze podstawy 
rynny pokryć zaprawą cienkowarstwową i 
ułożyć podstawę rynny. W razie potrzeby 
wyrównać wysokości plackami zaprawy. 
Obudowę wpustu zabezpieczyć przed 
zsunięciem z adaptera. W przypadku 
montażu przyściennego ustawić rynnę w 
zależności od odstępu od ściany i grubo-
ści okładziny ściennej.

5. Rurę odpływową (zastaną na budowie) 
podłączyć i ustawić.

6. Jastrych ze spadkiem (2 %) nanieść na 
powierzchnię prysznica – względnie na 
odpowiednią izolację podłogową.

7. Powierzchnię jastrychu pokryć zaprawą 
cienkowarstwową. Zalecane ząbkowanie 
szpachli w przypadku DITRA 25 wynosi 
3 x 3 lub 4 x 4 mm. W przypadku stoso-
wania DITRA-HEAT 6 x 6 mm.

8. Nakleić Schlüter®-DITRA 25 wzgl. DITRA-
-HEAT - styki uszczelnić za pomocą 
Schlüter®-KEBA przy zastosowaniu 
Schlüter®-KERDI-COLL-L (patrz prospekt 
6.1 wzgl. 6.4).

... dalsze kroki jak w Schlüter®-KERDI-LI-
NE-H ( od punktu 4).

ad 1.
Skrócić adapter

ad 2.
Adapter ponownie przykręcić

ad 3.
Obudowę wpustu nałożyć na 
adapter

ad 4.
Ustawić podstawę rynny

ad 5.
Ułożyć rurę odpływową

ad 7.
Nanieść zaprawę cienkowar-
stwową

ad 6.
Nanieść jastrych ze spadkiem

ad 8.
Nakleić Schlüter®-DITRA 25 lub 
-DITRA-HEAT
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Schlüter®-KERDI-LINE-F
Poziomy odpływ czołowy o niewielkiej 
wysokości konstrukcji

1. Załączoną uszczelkę lamelkową zakłada 
się na króciec odpływu korpusu rynny 
(zwrócić uwagę na położenie).

2. Następnie nakłada się korpus odpływu.

3. Równe i poziome podłoże pokryć 
zaprawą cienkowarstwową i ułożyć pod-
stawę rynny. Do wyrównania nierówności 
i w celu uzyskania odpowiednich wyso-
kości podstawę rynny układać można 
w pożądanej pozycji także na odpo-
wiednio rozłożonych plackach zaprawy 
lub na rozłożonej na całej powierzchni 
warstwie wyrównawczej. W przypadku 
montażu przy ścianie rynnę należy ułożyć 
uwzględniając grubość warstwy okładziny 
ściennej. Przy usytuowaniu na środku 
powierzchni podstawę rynny ustawia się 
symetrycznie przy użyciu załączonego 
pasma wypełniającego.

4. Następnie przyłącza się korpus odpływu 
do istniejącego odwodnienia budynku. 
W kolejnym kroku rynnę ustawia się za 
pomocą poziomicy i przeprowadza próbę 
szczelności.

5. Następnie wykonuje się jastrych ze 
spadkiem (2%) w powierzchni prysznica 
do miejsca precyzyjnie montowanej i 
wypoziomowanej przy użyciu poziomicy 
Schlüter®-KERDI-LINE-F.

6. Po czasie, kiedy można zacząć cho-
dzić po jastrychu, nakleja się na jego 
powierzchnię Schlüter®-DITRA 25 na 
zaprawie cienkowarstwowej (ząbkowa-
nie szpachli 3 x 3 mm lub 4 x 4 mm). 
Płytki klejone na DITRA 25 muszą mieć 
wymiary co najmniej 5 x 5 cm (patrz także 
prospekt 6.1).

7. Do klejenia manszety Schlüter®-KERDI na 
przyłączonym uszczelnieniu powierzchni 
nanosi się klej szczelniający Schlüter®- 
KERDI-COLL-L (patrz prospekt 8.4) za 
pomocą ząbkowanej szpachli 3 x 3 lub 
4 x 4 mm i zatapia się w nim manszetę 
Schlüter®-KERDI na całej powierzchni. 
Należy przestrzegać czasu otwartego 
kleju. Również przyłączenia do ścian 
wykonuje się fachowo taśmami uszczel-
niającymi KERDI-KEBA przy zastosowa-
niu Schlüter®-KERDI-COLL-L do klejenia.

ad 1.

ad 3.

ad 4. ad 4.

ad 5.

ad 6.

ad 7.

ad 2.

12 10
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Schlüter®-KERDI-LINE-V, -VS, -VOS
Odpływ pionowy

1. Podstawę rynny układa się na równym, 
wypoziomowanym podłożu. W celu usu-
nięcia nierówności i uzyskania odpowied-
niej wysokości, podstawę można ułożyć 
na odpowiednio gęsto ułożonych plac-
kach zaprawy lub na powierzchniowo 
wykonanej warstwie wyrównawczej. W 
przypadku montażu przyściennego pod-
stawę rynny ułożyć odpowiednio do gru-
bości okładziny ściennej. Przy montażu 
środkowym podstawę rynny ustawia się 
symetrycznie przy użyciu dostarczanego 
w zestawie paska wypełniającego.
Wskazówka: W przypadku akustycz-
nych wymagań dotyczących tłumienia 
odgłosu kroków należy pod podstawą 
rynny ułożyć odpowiednią izolację aku-
styczną i obrzeża oddzielić pasmami izo-
lacji brzegowej.

2. Rynnę wkłada się do podstawy – z odpo-
wiednio przyciętą rurą odpływową, którą 
przyłącza sią do instalacji odwadniającej 
budynku. Następnie należy sprawdzić 
szczelność instalacji.

3. W dokładnie ustawioną rynnę Schlüter®- 
KERDI-LINE-V wbudowuje się na 
odpowiedniej wysokości płytę ze spad-
kiem Schlüter®-SHOWER-L (-LS) w 
taki sposób, aby licowała ona z górną 
powierzchnią podstawy rynny (patrz 
opis produktu 8.8). Alternatywnie można 
nanieść odpowiedniej grubości warstwę 
jastrychu ze spadkiem i zaciągnąć ją 
ponad górną krawędź podstawy rynny.

4. W celu wklejenia manszety Schlüter®- 
KERDI zatapia się ją powierzchniowo w 
naniesionej ząbkowaną kielnią 3 x 3 lub 
4 x 4 mm powierzchni uszczelniającej z 
kleju uszczelniającego Schlüter®-KERDI-
COLL-L (patrz opis produktu 8.4).
Przestrzegać czasu schnięcia otwartego 
kleju. Przyłączenia do ścian należy odpo-
wiednio prawidłowo wykonać używając 
taśm uszczelniających KERDI i kleju 
Schlüter®-KERDI-COLL-L.

�
�

ad 1.
Otwór wiercony /przejście 
przez strop

ad 2.
Ułożyć rurę odpływową

ad 3.
Płytę ze spadkiem włożyć pod 
krawędź rynny

ad 4.
Nakleić manszetę KERDI sto-
sując klej KERDI-COLL-L
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Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2
Pionowy odpływ z wysokością 
zamknięcia wodnego 50 mm

1. Ustanowić pozycję odwodnienia linio-
wego i wykonać/nawiercić otwór w stro-
pie pod obudowę wpustu. Następnie 
ustawić tam wpust.

2. W celu osiągnięcia minimalnej wysokości 
montażowej 48 mm należy skrócić adap-
ter do minimalnej głębokości wetknięcia 
30 mm. 

3. Adapter ponownie włożyć do rynny i silnie 
przykręcić.

4. Równe podłoże w obszarze podstawy 
rynny pokryć zaprawą cienkowarstwową. 
Rynnę wraz z podstawą nałożyć na obu-
dowę wpustu i wcisnąć. W razie potrzeby 
wyrównać wysokości plackami zaprawy. 
W przypadku montażu przyściennego 
ustawić rynnę w zależności od odstępu 
od ściany i grubości okładziny ściennej.

5. Jastrych ze spadkiem (2 %) nanieść na 
powierzchnię prysznica.

6. Powierzchnię jastrychu pokryć zaprawą 
cienkowarstwową. Zalecane ząbkowanie 
szpachli w przypadku DITRA 25 wynosi 
3 x 3 lub 4 x 4 mm. W przypadku stoso-
wania DITRA-HEAT 6 x 6 mm.

7. Nakleić Schlüter®-DITRA 25 wzgl. DITRA- 
HEAT – styki uszczelnić za pomocą 
Schlüter®-KEBA przy zastosowaniu 
Schlüter®-KERDI-COLL-L (patrz prospekt 
6.1 wzgl. 6.4).

… dalsze kroki jak w Schlüter®-KERDI- 
LINE-H (od punktu 4)

�
�

ad 1.
Otwór wiercony /przejście 
przez strop

ad 2.
Skrócić adapter

ad 3.
Adapter ponownie przykręcić

ad 4.
Nałożyć rynnę wraz z podstawą

ad 5.
Nanieść jastrych

ad 7.
Nakleić Schlüter®-DITRA 25 
wzgl. DITRA-HEAT 

ad 6.
Nanieść zaprawę cienkowar-
stwową
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Przegląd produktów:

Długości rynien

Długości ramek-/kratek

  500 600 700 800 900 1000 1100  1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 
KERDI-LINE-H • • • • • • • • • • • • • •
KERDI-LINE-H 50 G2 • • • • • • • • • • • • • •
KERDI-LINE-F • • • • • • • • 
KERDI-LINE-V • • • • • • • • • • • • • •
KERDI-LINE-V 50 G2 • • • • • • • • • • • • • •
KERDI-LINE-VS • • • • • • • • • • • • • •
KERDI-LINE-VOS   • • • • • • 

  500 600 700 800 900 1000 1100  1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 
Ramka, H = 19 mm • • • • • • • • • • • • • •
Ramka, H = 30 mm • • • • • • • •  
Kratka wzornicza A und B • • • • • • • • • • • • • •
Korytko pod płytki C • • • • • • • • • • • • • •
Podstawa rynny D* • • • • • • • • • • • • • •

* Długość ramki/kratki musi odpowiadać długości korpusu rynny.
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Schlüter®-KERDI-LINE-H
Poziomy odpływ ze 
zintegrowanym syfonem

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2
Poziomy odpływ ze zintegrowanym 
syfonem brodzikowym

A Uszczelnienie narożne (do bocznego połączenia ze ścianą)

B Dwuczęściowy syfon

C Rynna z manszetą uszczelniającą

D Korpus odpływu

E Rura odpływowa

F Podstawa pod rynnę

G Redukcja DN 40 na DN 50 (tylko do KERDI-LINE 40)

A Uszczelnienie boczne (do przyłączenia do graniczącej ściany)

B Rynna z manszetą uszczelniającą i podstawą rynny

C Dwuczęściowy syfon brodzikowy

D Adapter

E Obudowa odpływu

= L

= L 1

L = 50 - 180 cm (w odstępach co 10 cm)

L 1 = 55 - 185 cm (w odstępach co 10 cm)

= L

= L 1

L = 50 - 180 cm (w odstępach co 10 cm)

L 1 = 55 - 185 cm (w odstępach co 10 cm)

F

G

D

C

E

B
A A

D

E

B

C

A A

B

Wydajność odpływu DN 40 = 0,5 l/s (30 l/min.)
Wysokość zamknięcia wodnego 25 mm

Wydajność odpływu DN 50 = 0,6 l/s (36 l/min.)
Wysokość zamknięcia wodnego 30 mm

Wydajność odpływu DN 50 = 0,8 l/s (48 l/min.)
Wysokość zamknięcia wodnego 50 mm

120 mm

57 mm22 22

78
 /

 9
7 

m
m

*
57 mm 2222

12
0 

m
m

137 mm
120 mm

137 mm

57 mm

78
 /

 9
7 

m
m

*

22 22

Przekrój poprzeczny 

montaż środkowy

Przekrój poprzeczny 

montaż przyścienny

Przekrój poprzeczny

* Wysokość podstawy rynny
DN 40 (40 mm) = 78 mm
DN 50 (50 mm) = 97 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-F
Poziomy odpływ ze zintegrowanym z 
obudową syfonem

D

C

B

A A

Wydajność odpływu DN 40 = 0,45 l/s (26 l/min.)
Wysokość zamknięcia wodnego 25 mm

A Uszczelnienie narożnika (przy styku ze ścianą boczną)

B Rynna z manszetą uszczelniającą i podstawą rynny

C Uszczelka

D Rura odpływowa

E Korpus odpływu z syfonem

= L

= L 1

L = 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 cm

L 1 = 55 / 65 / 75 /85 / 95 / 105 / 115 / 125 cm

57 mm

60
 m

m

22 22

120 mm
montażu przyściennego

montażu środkowego
137 mm 

Przekrój poprzeczny

Wykonania
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Schlüter®-KERDI-LINE-V
Pionowy odpływ 
ze zintegrowanym syfonem

D

C

B

F

G

A A

Wydajność odpływu DN 50 = 0,6 l/s (36 l/min.) 
Wysokość zamknięcia wodnego 30 mm

A Uszczelnienie narożne (do bocznego połączenia ze ścianą)

B Rynna z manszetą uszczelniającą 

C Podstawa pod rynnę

D Rura odpływowa 

F Dwuczęściowy syfon

G Korpus odpływu

57 mm

24

83 mm

2222

50 mm

120 mm

57 mm

24

2222

83 mm
50 mm

137 mm

50
 

72
 m

m

= L

= L 1

L = 50 - 180 cm (w odstępach co 10 cm)

L 1 = 55 - 185 cm (w odstępach co 10 cm)

Przekrój poprzeczny 
montaż środkowy

Przekrój poprzeczny 

montaż przyścienny

50 mm
144 mm 

50
 m

m
72

 m
m

Przekrój podłużny montaż przyścienny/ środkowy

Schlüter®-KERDI-LINE-VS /-VOS
Pionowy odpływ z syfonem

Schlüter®-KERDI-LINE-VS Schlüter®-KERDI-LINE-VOS

D

C

E

B

A A

Wydajność odpływu DN 50 = 1,0 l/s (60 l/min.)
Wysokość zamknięcia wodnego 50 mm

A Uszczelnienie narożne (do bocznego połączenia ze ścianą)

B Rynna z manszetą uszczelniającą

C Podstawa pod rynnę

D Rura odpływowa 

E Syfon rurowy

= L

= L 1

L = 50 - 180 cm (w odstępach co 10 cm)

L 1 = 55 - 185 cm (w odstępach co 10 cm)

57 mm

24

120 mm

2222

50 mm

57 mm

24

137 mm

2222

50 mm

Przekrój poprzeczny 

montaż środkowy

Przekrój poprzeczny 

montaż przyścienny

= L

= L 1

200

L = 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 cm

L 1 = 75 /85 / 95 / 105 / 115 / 125 cm

Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2
Pionowy odpływ ze zintegrowanym 
syfonem brodzikowym

A Uszczelnienie boczne (do bocznego przyłączenia do ściany)

B Rynna z manszetą uszczelniającą

C Podstawa rynny

D Rura odpływowa

E Dwuczęściowy syfon brodzikowy

F Adapter

G Obudowa wpustu

= L

= L 1

L = 50 - 180 cm (w odstępach co 10 cm)

L 1 = 55 - 185 cm (w odstępach co 10 cm)

C

D

G

F

B

E

A A

Wydajność odpływu DN 50 = 1,0 l/s (60 l/min.)
Wysokość zamknięcia wodnego 50 mm

57 mm 2222

137 mm
120 mm

50
135 mm

48

92
14

2
19

2 
m

m

Przekrój poprzeczny
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Wspornik okładziny D (bezramowy)
... do wszystkich grubości okładzin 

=H

10

74 mm

47 mm

54 mm

10

=H

74 mm

47 mm

10

=H

74 mm

10

50 mm

Ramka H= 19 mm
... do okładzin o grubości od 3 do 15 mm 

Ramka H= 30 mm
... do okładzin o grubości od 15 do 25 mm

Kratka wzornicza A

Kratka wzornicza B

Korytko pod płytki C
... do okładzin o grubości do 10 mm

Formularz kosztorysowy:

______szt. Schlüter®-KERDI-LINE jako 

odwodnienie liniowe ze stali nierdzewnej V4A z 

prefabrykowaną naklejaną na kołnierz manszetą 

Schlüter®-KERDI licującą z powierzchnią – w 

zależności od rozwiązania przy zastosowaniu płyt 

ze spadkiem lub jastrychu przy Schlüter®-KERDI-

LINE –H wzgl.-V lub jastrychu przy Schlüter®-

KERDI-LINE–H, -H 50 G2,-V, -VS, VOS, V 50 

G2, -F

  w obszarze ściany
  centralnie na powierzchni
  z poziomym odpływem
  DN 40   DN 50
  z pionowym odpływem
  ze zintegrowanym syfonem
  z zewnętrznym syfonem rurowym

wbudować, włącznie z dopasowaną ramką i przy-

krywą.

Długość:

  50 cm   60 cm   70 cm   80 cm 

  90 cm   100 cm   110 cm   120 cm

  130 cm   140 cm   150 cm   160 cm

  170 cm   180 cm

Ramka / przykrywa

  19 mm do grubości posadzek 3–15 mm

  30 mm do grubości posadzek 13–25 mm

w trakcie układania posadzki ustawić na odpo-

wiedniej wysokości i dostarczyć z kratką wzorni-

czą: 

  A zamkniętą

  B perforowaną

  C wgłębieniem na płytki

  D podstawą posadzki (bez ramki)

… i fachowo wbudować.

Nr artykułu: ________________________________

Materiał: ______________________________€/St.

Robocizna: ____________________________€/St.

Cena końcowa: ________________________€/St.

L = 49,5 – 179,5 cm (w odcinkach co 10 cm)

10

= H

L = 49,5 – 119,5 cm (w odcinkach co 10 cm)

10

= H

* Długość ramki/kratki musi odpowiadać długości kor-
pusu rynny.


