
Flīžu un dabīgā akmens segumu
ilgam kalpošanas laikam
DITRA
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Laipni aicināti DITRA
paklāju saimē.

 

Kopš DITRA izstrādes ir bijis iespējams bez riska ieklāt flīžu vai 
dabīgā akmens plākšņu segumus neatkarīgi no to izmēra vai 
ieklāšanas laukuma. Un tas iespējams ļoti īsā laikā un gandrīz uz 
jebkāda veida pamatnes. DITRA paklāju unikālā funkcionalitāte ir 
nepārspējama līdz pat mūsdienām.
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Sīkāk par jaunumiem
Jaunā DITRA...
Uzlabotās paklāja ģeometriskās formas atvieglo tā iestrādi: DITRA jau 35 gadus 
nodrošina keramisko flīžu vai dabīgā akmens plākšņu segumu drošību atdalot tos no 
pamatnes. Ar paklāja palīdzību atdalītais no pamatnes segums bez defektiem saglabā 
savu funkcionalitāti ļoti ilgu laiku.

Pateicoties jaunajai padziļinājumu ģeometriskai formai, ar DITRA paklāju tagad strādāt 
ir vēl vieglāk: gaisa izplūdes punkti no padziļinājumiem ļauj ātrāk uzklāt flīžu līmi un 
vieglāk tos pilnībā aizpildīt. Jaunās formas padziļinājumi vēl labāk nodrošina flīžu 
līmes mehānisko saķeri ar paklāju.

Protams, ir saglabātas visas pārbaudītās DITRA funkcijas: jaunā, uzlabotā DITRA 
nodrošina arī drošu seguma atdalīšanu, hidroizolāciju, slodzes pārnesi, siltuma sadali 
un tvaika spiediena izlīdzināšanu. Vienkārši, tagad tā ir vēl labāka!
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FOKUSĀ

...tagad tā ir vēl labāka!

VIEGLA UN ĀTRA GRIEŠANA:  VIEGLĀKA AIZPILDĪŠANA:

-

EA
SYCUTEASYC

UT

EASYCUT

EASYFILLEASYF
IL

L

EASYFILL

Iestrādātās griešanas līnijas Easycut ļauj ātri un viegli nogriezt 
paklāju nepieciešamajos izmēros. Easycut griešanas līniju 
režģis atvieglo griešanas vietu mērīšanu un atzīmēšanu. Un 
tas vēl nav viss: režģis arī atvieglo paklāja ruļļu atritināšanu.

Paklāja kvadrātiskajos padziļinājumu stūros izveidotie gaisa 
izplūdes punkti nodrošina uzlabotu gaisa izplūdi ļaujot vieglāk 
un ātrāk aizpildīt padziļinājumus un uzklāt flīžu līmi.
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Schlüter ®-DITRA 25

Flīžu segumi bez defektiem
DITRA

Viegli, ātri un droši ieklājams

Easycut griešanas līniju režģis – ātri un viegli griežams

Easyfill dizains – vienkārša flīžu līmes uzklāšana
pateicoties integrētajiem gaisa izplūdes punktiem

 
 

Uzlabota flīžu līmes mahāniskā saķere pateicoties
uzlabotai padziļinājumu ģeometrijai

 
 

Pārbaudītās funkcijas: hidroizolācija – atdalīšana –
tvaika spiediena izlīdzināšana – slodzes pārnese –
siltuma sadale   

EA
SYCUTEASYC

UT
EASYCUT

EA
SYFILLEASYF

IL
L

EASYFILL
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  DITRA

 

•  Iekštelpas
•  Lielformāta un XXLformāta flīzes
•  Flīzēšanai nepiemērotas pamatnes
•  Mitras telpas
•  Siltās grīdas
•  Remontam un restaurācijai
•  Jaunbūvēm

 
 

•  Mazs biezums
•  Tvaika spiediena izlīdzināšana
•  Saķere
•  Slodzes pārnese
•  Plaisu nosegšana
•  Atdalīšana
•  Hidroizolācija
•  Siltuma sadale
•  Easycut griešanas līnijas
•  Atvieglota aizpildīšana pateicoties

Easyfill dizainam
 

 

•  Betons
•  Svaigs cementa klons
•  Kalcija sulfāta klons
•  Siltā grīda
•   Mūris / jaukta materiāla pamatnes
•  Ģipša apmetums
•  Koka virsmas
•  Sintētisko sveķu krāsas 
 

  
 

Pielietojums Priekšrocības un funkcijas Piemērotas pamatnes  

DITRA to var!

Pateicoties daudzveidīgajām funkcijām DITRA paklājs, kā universāla pamatne flīžu 
instalēšanai ir sevi pierādījis visā pasaulē. Pateicoties jaunajai ģeometrijai, DITRA iestrāde 
tagad ir vēl vienkāršāka. Ar jauno DITRA jūsu flīžu vai dabīgā akmens segums vienmēr būs 
pasargāts un drošībā.

Pateicoties patentētai tehnoloģijai pamatnes formas izmaiņu radītās kustības netiek 
pārnestas uz segumu, kā arī uz segumu izdarītās slodzes, piemēram, smagi priekšmeti, tiek 
droši novadītas uz pamatni.

Un tas vēl nav viss: paklājs kopā ar segumu kalpo arī kā hidroizolācija. Tas nozīmē, ka 
mitrumam nav iespēju iekļūt pamatnē. DITRA ir visaptveroša jūsu seguma aizsardzība.
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Schlüter ®-DITRA 25

Elektriskā grīdu un sienu apsilde
DITRA-HEAT-E

Patīkami siltas grīdas un sienas

Individuāli ierīkojamas apsildes zonas

Pateicoties mazajam biezumam ideāli piemērota remonta un restaurācijas darbos

Seguma atdalīšana ar klasisko DITRA funkciju

Siltas flīzes pat uz flīzēšanai nepiemērotām pamatnēm

Praktiski, pilnībā sakomplektēti komplekti

Trieciena skaņas izolācija līdz 13 dB (DITRA-HEAT-DUO)

Hidroizolācija

Piemērots izmantošanai zem lielformāta un XXL formāta flīzēm

Pieejami pašlīmējošā variantā (DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS)
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DITRA-HEAT-E

•  Iekštelpas

• Jaunbūvēm

•  Lielformāta un XXL formāta flīzes
•  Flīzēšanai nepiemērotas pamatnes
•  Piemērota pamata apkures

sistēmai
 

 
•  Kā rezerves apkure ēkas ar ļoti

zemu siltumenerģijas patēriņu
(piemēram, pasīvās mājas)

 
  
 
•  Apkure ēkām, kuras tiek

izmantotas tikai reizēm,
piemēram, brīvdienu mājas

•  Mazs biezums
•  Tvaika spiediena izlīdzināšana
•  Grīdas apsilde
•  Saķere
•  Slodzes pārnese
•  Plaisu nosegšana
•  Skaņas izolācija  
 (DUO / DUO-PS)
•  Atdalīšana
•  Hidroizolācija
•  Siltuma sadale
•  Pašlīmējošs (PS/-DUO-PS)  

•  Betons 
•  Svaigs cementa klons
•  Kalcija sulfāta klons
•  Siltā grīda
•  Mūris / jaukta materiāla pamatnes

(PS/-DUO-PS tikai grīdām)
 

  
•  Ģipša apmetums

(PS/-DUO-PS tikai grīdām)   
•  Koka virsmas
•  Sintētisko sveķu krāsas

  

Pielietojums Priekšrocības un funkcijas Piemērotas pamatnes  

DITRA-HEAT-E to var!

Siltums tad un tur kur Jums nepieciešams: ar DITRA-HEAT-E sistēmu grīdas un sienas 
apsildi var ierīkot tieši tur kur tā nepieciešama. Sistēma var būt kā papildinājums pamata 
apkures sistēmai, tā līdz patīkamai temperatūrai var sildīt basās kājās viesistabā un 
vannas istabā. To var ērti kontrolēt, izmantojot viedtālruni vai planšetdatoru – lai jūs 
jebkurā laikā varētu uzstādīt perfektu temperatūru.

Pateicoties flīžu vai dabīgā akmens seguma optimālai siltumvadītspējai un siltuma 
akumulācijai, sistēma darbojas īpaši efektīvi un ietaupa enerģiju. Vēl viena priekšrocība: 
patentētā DITRA tehnoloģija kalpo kā hidroizolācija un atdala segumu no pamatnes. 
Patīkams, precīzs siltums un flīžu segums bez defektiem: to spēj tikai DITRA-HEAT-E.
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Schlüter ®-DITRA 25

Mūsu ieteikums ilgmūžīgām
lielformāta flīžu grīdām
DITRA-DRAIN 4 un 8

 Lielu formātu drošībai

 Seguma atdalīšanai no pamatnes

 Jau sākot no 2006. gada

 Viegla, ātra iestrāde un ilgs kalpošanas laiks

 Droša liela ūdens daudzuma novadīšana

©
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DITRA-DRAIN 4 un 8

 

•  Iekštelpās un āra apstākļos
•  Lielformāta flīzes
•  Balkoniem, terasēm un

jumta terasēm
   

 
•  Kāpnēm
•  Remontam un restaurācijai
• Jaunbūvēm

•  Mazs biezums (DITRA-DRAIN 4)
•  Tvaika spiediena izlīdzināšana
•  Saķere
•  Slodzes pārnese
•  Plaisu nosegšana
•  Pamatnes ventilācija
•  Atdalīšana
•  Kapilārpasīva virsmas drenāža  

•  Svaigs cementa klons 
•  Siltā grīda
•  Esoši grīdas segumi
•   Betona konstrukcijas
•  Kokšķiedru un kokskaidu plāksnes
•  Sintētisko sveķu krāsas  

 

 

Pielietojums Priekšrocības un funkcijas Piemērotas pamatnes  

DITRA-DRAIN 4 un 8 to var!

Mūsu drenāžas un atdalīšanas paklāji DITRA-DRAIN 4 un 8 samazina apkātrējās vides 
ietekmi un līdz ar to nodrošina pastāvīgi pievilcīgus flīžu vai dabīgā akmens segumus uz 
balkoniem un terasēm. Tādā veidā jūsu āra zona kļūst par “āra dzīvojamo istabu”.

Paklāji vēdina konstrukciju, paātrina flīžu līmes kārtas žūšanu un neitralizē pamatnes 
radītos spriegumus. Tas palīdz segumam izturēt uz to izdarītās dažāda veida slodzes, 
piemēram, saules, lietus, sala un citu klimatisko apstākļu ietekmi, ilgtermiņā pasargājot 
tos no bojājumiem - lai jūs varētu bezrūpīgi baudīt sauli.
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Schlüter ®-DITRA 25

Triecientrokšņa izolācija
DITRA-SOUND

Efektīva triecientrokšņa izolācija

Plāna kārta

Augsta slodzes izturība

Plaisu nosegšana

Piemērota zem lielformāta flīzēm
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DITRA-SOUND

 

•  Iekštelpās
•  Lielformāta flīzes
•  Remontam un restaurācijai

•  Mazs biezums
•  Saķere
•  Slodzes pārnese
•  Plaisu nosegšana
•  Triecientrokšņa izolācija

•  Betons 
•  Svaigs cementa klons 
•  Kalcija sulfāta klons
•  Siltā grīda
•  Koka grīdas
•  Kokšķiedru un kokskaidu plāksnes
•  Sintētisko sveķu krāsas 
 

Pielietojums Priekšrocības un funkcijas Piemērotas pamatnes  

DITRA-SOUND to var!

Klusums un drošība: līdz pat 13 decibeliem DITRA-SOUND samazina trieciena skaņas 
pāraidi uz blakus telpām. Tas atbilst uztvertā trieciena trokšņa samazinājumam par 
vairāk nekā 50%. Tajā pašā laikā smagās skaņas izolācijas plāksnes aizsargā grīdas 
segumus no bojājumiem vai plaisām. Lai jūs varētu baudīt pastāvīgi skaistus grīdas 
segumus – mierā un klusumā!
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Balkoni un terases

Hidroizolācija / Atdalīšana / Apsilde /
Ventilācija / Triecientrokšņa izolācija

Profesionāli risinājumi dažādām
izmantošanas vietām.
Schlüter-Systems sistēmu risinājumi ir tirgus līderi daudzās jomās. Produkti savienojas un kā vienība rada perfektus sistēmu 
risinājumus no viena avota. Tas ir pieredzes, zinātības un inovāciju rezultāts.

Flīzes ir ideāls grīdas segums balkoniem un terasēm. Ar pārdomātu konstrukcijas 
struktūru Schlüter-Systems risinājumi nodrošina ilgu flīžu kalpošanas laiku ārpus 
telpām. Piedāvājam balkonu konstrukcijas no A līdz Z. Vienalga, vai vēlaties atjaunot 
savu saulaino terasi vai izbūvēt to no jauna. No hidroizolācijas līdz malu profiliem un 
ūdens novadīšanas kanāliem: Schlüter-Systems viss perfekti saskaņots.

Dizains un drošība ar flīžu profiliem
Mūsu flīžu profili piedāvā ideālu funkcionalitātes un dizaina kombināciju. Piedāvājuma 
klāstā ir profili sienu un grīdas segumu noslēgšanai, kāpņu pakāpienu malām, kā arī 
profili ēku, segumu, malu un pieslēguma deformācijas šuvēm.

Ar produktiem KERDI, -DITRA un -TROBA piedāvājam optimāli saskaņotus sistēmu 
risinājumus flīžu un dabīgā akmens ieklāšanai mitruma noslogotās vietās un āra zonās, 
kā arī flīžu ieklāšanas sistēmas uz kritiskām pamatnēm.
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Pielietojums

-
 

 

 

Pamatnes flīžu instalēšanai
Plāksnes KERDI-BOARD ir inovatīva sistēma, kas nodrošina ātru, stabilu un perfektu 
pamatnes ierīkošanu flīžu instalēšanai. Neatkarīgi no tā, vai vēlaties ieklāt mozaīku, 
standarta flīzes vai lielformāta keramikas izstrādājumus - no KERDI-BOARD ierīkoto 
pamatni var nekavējoties un bez jebkādiem papildu sagatavošanas pasākumiem 
noklāt ar flīzēm.

Grīdu konstrukciju ierīkošanai
Ātri ierīkojama, maza biezuma BEKOTEC sistēma grīdas klona ierīkošanai. Šīs sistēmas 
ir ar zema deformāciju un tās ir bez iekšējiem spriegumiem. Izmantojot BEKO-
TEC-THERM apkures un dzesēšanas komponentus, var izveidot efektīvu un ekonomi-
sku ūdens apkures silto grīdu.

LightProfileTechnology
Izšķiroša nozīme telpas atmosfēras radīšanā ir gaismas izmantošanai. Papildus tīra 
apgaismojuma efektam telpas var veidot radoši un dekoratīvi, izmantojot modernas 
apgaismojuma tehnoloģijas.
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Mazs augstums • • • •
Grīdas apsilde •
Tvaika spiediena izlīdzināšana • • • •
Saķere • • • • •
Slodzes pārnese • • • • •
Plaisu pārsegšana • • • • •
Triecientrokšņa izolācija • •
Pamatnes ventilācija • •
Atdalīšana • • • •
Hidroizolācija • •
Virsmas drenāža / 
kapilārpasīva

 • •

Siltuma sadale • •
Aktīva siltuma sadale •
Pašlīmējošs •

DITRA-SOUND

DITRA paklāju saimes funkciju pārskats

Saķere

Hidroizolācija Siltuma sadale

Triecientrokšņa izolācija

Tvaika spiediena
izlīdzināšana

Slodzes pārnese

Mazs augstums

Virsmas drenāža /
kapilārpasīva

Plaisu pārsegšana

Grīdas apsilde

Pamatnes ventilācija

Atdalīšana

DITRA

  DITRA-HEAT-E

DITRA-DRAIN
   4

DITRA-DRAIN
   8


