Schlüter ®-KERDI-BOARD

Constructieplaat en contactafdichting
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Schlüter ®-KERDI-BOARD

Licht en dicht. De slimme constructieplaat.
Schlüter®-KERDI-BOARD heeft daarbij volgende eigenschappen:
Licht, handzaam en eenvoudig te verwerken
– in tegenstelling tot conventionele constructieplaten, waar je op de bouwplaats vaak
weinig plezier aan beleeft, komen met
Schlüter®-KERDI-BOARD zelfs ingewikkelde
constructies moeiteloos tot stand. Hiervoor
zorgt het uitgebreide en doordachte productprogramma en de bijzonder slimme
constructie van de plaat.
Bovendien is Schlüter®-KERDI-BOARD een
universele plaatsingsondergrond voor tegels
en vormt het in combinatie met ons KERDI
afdichtingssysteem een betrouwbare contactafdichting.

yy vlak, vormstabiel en buigvast

yy vrij van cement en glasvezel

yy water- en temperatuurbestendig

yy eenvoudig hanteerbaar

yy als contactafdichting toegelaten met
algemeen testcertificaat (abP)

yy stofvrij en eenvoudig te snijden
(met een cuttermes)

yy dampremmend

yy opgedrukt snijraster

yy warmte-isolerend

yy kan op elke soort ondergrond worden
toegepast

yy vliesoppervlak voor een goede
verankering in dunbedmortel
yy snel en eenvoudig te verwerken
yy licht, daarom ook transport- en
gebruiksvriendelijk

• water- en temperatuurbestendig
• 	kan op elke ondergrond worden
toegepast
• 	vliesoppervlak voor
verankering in dunbedmortel
• 	contactafdichting met algemeen
bouwtechnisch testcertificaat (abP)

• stofvrij en eenvoudig te snijden
• opgedrukt snijraster
• 	licht, dus gebruiksvriendelijk
• eenvoudig hanteerbaar

yy geschikt voor alleenstaande
scheidingswanden, plateaus,
vakverdelingen, bekledingen en dergelijke
yy kant-en-klare nissen verkrijgbaar

Plaatsingsondergrond voor keramische tegels of natuursteen

Afmetingen en verpakkingsgegevens Schlüter®-KERDI-BOARD
Plaatdikte

5 mm

9 mm

12,5 mm

19 mm

28 mm

38 mm

50 mm

Verpakkingseenheid (VPE)

10 platen

10 platen

10 platen

6 platen

4 platen

3 platen

3 platen

Inhoud pallet

14 VPE
140 platen

8 VPE
80 platen

6 VPE
60 platen

7 VPE
42 platen

7 VPE
28 platen

7 VPE
21 platen

5 VPE
15 platen

Formaat 125 x 62,5 cm
m² / pallet
kg / plaat

109,20
0,64

62,40
0,77

46,80
0,79

32,76
0,94

21,84
1,20

16,38
1,44

11,70
1,75

Formaat 260 x 62,5 cm
m² / pallet
kg / plaat

226,80
1,34

129,60
1,60

97,20
1,65

68,04
1,95

45,36
2,50

34,02
3,00

24,30
3,65

i
• 	vlak, vormstabiel en
buigvast
• dampremmend
• warmte-isolerend
• 	vrij van cement en
glasvezel

Opmerking:
Vele ondergronden zijn bij nieuwbouw
en renovatie niet altijd geschikt om te
betegelen, in het bijzonder ondergrond
in vochtbelaste ruimtes. Dit vraagt vaak
extra werkzaamheden en afdichtingsmaatregelen. Met Schlüter®-KERDIBOARD is het heel eenvoudig om een
ondergrond te vervaardigen die klaar is
om betegeld te worden – bij ruwbouw,
op metall-stud en houtwerk, en gemengde of oude ondergronden bij herstellingswerken.

• vliesoppervlak
• cementvrije verstevigingslaag
• geëxtrudeerd hardschuim
• cementvrije verstevigingslaag
• vliesoppervlak
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Schlüter ®-KERDI-BOARD
De slimme constructieplaat.

voor wastafels en vakverdelingen

voor badomkledingen

voor scheidingswanden

voor afgeronde en golvende
oppervlakken

voor nissen en plateaus in vochtige
ruimtes

voor keukenwerkbladen

voor buisbekledingen

op regelwerk

op ruwbouwwanden of gemengde
ondergronden
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Meer gedetailleerde informatie en gebruiksaanwijzingen vindt u in onze productfiche 12.1.
Bezoek ook onze website www.kerdi-board.com

