KERDI-LINE
Ūdens novadīšana
dušas kanāls hidroizolācijas līmenī

8.7
Tehniskais apraksts

Pielietojums un funkcijas.
KERDI-LINE dušas kanāli ir savstarpēji
kombinējami moduļi līnijveida ūdens
novadīšanas izbūvei grīdas līmeņa dušām
ar keramikas flīžu, dabīgā akmens vai cita
veida piemērotu dušas grīdas segumu.
Tie sastāv no nerūsējošā tērauda kanāla
korpusa un rāmja/restes konstrukcijas.
Rāmi var plūstoši pielāgot grīdas seguma
biezumam, izmantojot komplektā iekļauto
uzstādīšanas
palīglīdzekli.
Rāmja
konstrukcijas ir pieejamas 2 variantos: kā
profila rāmis ar 10 mm platu, matētu, pulētu
vai krāsotu redzamu virsmu un kā šaurs
kontūru rāmis.
KERDI-LINE-H dušas kanāla korpuss ar
horizontālu kanalizācijas izvadu uz sānu,
pret smakas vārstu un izvada korpusu. Šo
dušas kanālu korpusu iebūves augstums:
DN 40 (40 mm) = 78 mm
DN 50 (50 mm) = 98 mm
KERDI-LINE-H 50 G2 dušas kanāla
korpuss ar horizontālu kanalizācijas izvadu
uz priekšu, pret smakas vārstu un izvada
korpusu. Šis kanāls atbilst standarta DIN
EN 1253 prasībām, caurplūdes jaudai ≥ 0,8
l/s (ūdens uzkrāšanās augstumam 2 cm) ar
ūdens augstumu sifonā 50 mm.
Dušas kanāla korpusa iebūves augstums:
DN 50 (50 mm) = 120 mm
KERDI-LINE-F ir dušas kanāla korpuss ar
horizontālu izvadu uz priekšu un izvada
korpusā integrētu pret smakas vārstu.
Dušas kanāla korpusa iebūves augstums:
DN 40 (40 mm) = 60 mm
KERDI-LINE-V/ -VS un –VOS dušas
kanālu korpusi ar vertikālu kanalizācijas
izvadu, piemēram, caur pārsegumu. Tie
pieejami vairākos variantos, ar pret smakas
vārstu un izvada korpusu (KERDI-LINE-V),
ar cauruļu sifonu (KERDI-LINE-VS) vai ar
no novirzītu uz sānu kanalizācijas izvadu
(KERDI-LINE-VOS).
Dušas kanālu korpusu iebūves augstums:
DN 50 (50 mm) = 24 mm

KERDI-LINE-V 50 G2 dušas kanāla
korpuss ar vertikālu kanalizācijas izvadu,
pret smakas vārstu un izvada korpusu. Šis KERDI-LINE-H (attēlā ar profila rāmi)
kanāls atbilst standarta DIN EN 1253
prasībām, caurplūdes jaudai ≥ 1,0 l/s
(ūdens uzkrāšanās augstumam 2 cm) ar
ūdens augstumu sifonā 50 mm.
Dušas kanāla korpusa iebūves augstums:
DN 50 (50 mm) = 48 mm

KERDI-LINE-V (attēlā ar kontūru rāmi)
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Lai
iegūtu
sertificētu
hidroizolācijas
sistēmu,
dušas
kanāla
manžetes
pielīmēšanai pie KERDI, DITRA25, DITRAHEAT vai KERDI-BOARD hidroizolācijas
sistēmām
izmantot
KERDI-COLL-L
blīvējošo 2K līmi vai KERDI-FIX montāžas
līmi.

KERDI-LINE-H 40
(iebūve pie sienas, att. ar profila rāmi)

KERDI-LINE-H
(iebūve segumā, att. ar kontūru rāmi)

137 mm
120 mm
22 57 mm 22

KERDI-LINE-H 50 G2
(iebūve segumā, att. ar profila rāmi)

KERDI-LINE-F
(iebūve pie sienas, att ar profila rāmi)
Attēlos
parādītie
iebūves
varianti
attiecas arī uz kontūra rāmjiem ar Style
dizaina restēm!

KERDI-LINE-V GSE
(iebūve pie sienas, att. ar kontūru rāmi)

KERDI-LINE-V
(iebūve pie sienas, ar izvada korpusu)

KERDI-LINE-V 50 G2
(iebūve segumā, ar izvada korpusu)

Ātrai un vienkāršai KERDI-LINE-H40 un –
H50 kanālu korpusu montāžai tie tiek
ievietoti precīzi izveidotā kanāla pamatnē,
kas izgatavota no polistirola. KERDI-LINEV, H 50 G2 un KERDI-LINE-F kanāla
korpusi jau rūpnīcā ir ielīmēti kanāla
pamatnē.
KERDI-LINE kanālu korpusi ir universāli, tie
piemēroti gan uzstādīšanai segumā, gan
uzstādīšanai pie sienas vai starp sienām.

Piezīme. KERDI-LINE korpusu un rāmju
konstrukciju
montāžai
jāizmanto
cementa bāzes flīžu līmes. Etiķa bāzes
silikona izmantošana ap korpusu, rāmja
konstrukciju un restēm nav pieļaujama!
KERDI-LINE
ir
Eiropas
tehniskā
novērtējuma (ETA) sistēmas sastāvdaļa
saskaņā ar ETAG 022 “Sienu un grīdu
hidroizolācija mitrās zonās”. Visi augstāk
minētie produkti, kas pārbaudīti ar KERDILINE dušas kanāliem ir marķēti CE
marķējumu.
KERDI-LINE dušas kanālu sistēmas
sastāvdaļas atbilst Vācijā spēkā esošā
hidroizolācijas standarta DIN 18534
prasībām un apvienojumā ar augstāk
minētajām
Schluter
hidroizolācijas
sistēmām ir sertificētas atbilstoši abP
(vispārējs
būvinspekcijas
pārbaudes
sertifikāts). Mitruma slodzes klases,
atbilstoši abP prasībām, atrodamas
atbilstošā
izstrādājuma
tehniskajā
aprakstā.
Profila vai kontūru rāmja un dekoratīvās
restes ir izgatavotas no skrāpēta, pulēta vai
ar pulverkrāsu pārklāta nerūsējošā tērauda.
Profila rāmja kontrukcijai ir pieejams arī 17
mm dziļš U elements flīžu ielīmēšanai. Bez
tam ir pieejama arī neatkarīga no seguma
biezuma atbalsta plāksne bez rāmja
(KERDI-LINE-D).

Sausais pret smakas vārsts KERDI-LINEGTO ir piemērots uzstādīšanai ar KERDIKERDI-LINE-H, -H 50 G2, -V, -VS, -VOS un
LINE dušas kanālu korpusiem, izņemot
– V 50 G2 dušas kanālu korpusi pieejami
KERDI-LINE-F, -VS un -VOS. To var
garumā:
izmantot divdaļīgo ūdens sifonu vietā
no 50 cm līdz 180 cm
smaku novēršanai vietās kur reti tiek
(VOS ar novirzītu kanalizācijas izvadu
izmantota kanalizācijas sistēma (viesu
no 70 cm līdz 120 cm) ar soli 10 cm.
vannas istabās, brīvdienu dzīvokļos un
citur). Ar ūdens plūsmas ātrumu vismaz 0,4
KERDI-LINE-F dušas kanāla korpuss
l/ s (saskaņā ar DIN EN 1253) ar to var
pieejams garumā:
neatgriezeniski aizstāt esošo ūdens sifonu.
no 50 cm līdz 120 cm.
Sīkāku informāciju par KERDI-LINE-GTO
lasiet tālākajās lpp.
Visiem kanālu korpusiem ir rūpnīcā
pielīmēta hidroizolācijas manžete (atloks)
no KERDI hidroizolācijas auduma.
Manžete paredzēta drošai kanalizācijas
korpusu savienošanai ar grīdas un sienu
hidroizolāciju.
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Piezīme!
KERDI-LINE-H un -V dušas kanālu
korpusus var uzstādīt kopā ar atbilstoša
izmēra un veida slīpuma plāksnēm KERDISHOWER-LT vai –LTS, kas jau rūpnieciski
pārklātas ar KERDI hidroizolāciju (skatiet
Tehnisko aprakstu 8.8). Tāpat ir iespējama
arī dušas grīdas pamatnes izveidošana no
klona ar slīpumu (2%). Klona virsmas
hidroizolāciju ierīko no KERDI (skat.
Tehnisko aprakstu 8.1), DITRA 25 (skat.
Tehnisko aprakstu 6.1) vai DITRA-HEAT
(skat. Tehnisko aprakstu 6.4).
Dušas kanālu korpusiem KERDI-LINE-F, H
50 G2 un –V 50 G2, to uzbūves specifikas
dēļ, ir iespējama grīdas pamatnes
izveidošana tikai no klona ar slīpumu.
Klona virsmas hidroizolāciju ierīko no
DITRA 25 (skat. Tehnisko aprakstu 6.1) vai
DITRA-HEAT (skat. Tehnisko aprakstu 6.4).
Kā sistēmas papildinājums grīdas vai
sienas savienojumam ar slīpo dušas grīdu
ir pieejami SHOWERPROFILE-S un -R
profili (skat. Tehnisko aprakstu 14.1).
SHOWERPROFILE-S ir veidots 2 %
ķīļveida formā, un piemērots dušas sānu
malu apdarei. Dušas sienu hidroizolācijai
izmantojiet KERDI hidoizolācijas audumu
(skatīt Tehnisko aprakstu 8.1) vai KERDIBOARD mitrumizturīgās plāksnes (skatiet
Tehnisko aprakstu 12.1).

Skaņas izolācija.
Lai izpildītu prasības skaņas izolācijai
atbilstoši DIN 4109, VDI 4100, ÖNORM B
8115-2 un SIA 181 standartu prasībām
jāizmanto
KERDI-LINE-SR
skaņas
izolācijas paklājs. Tas kopā ar KERDILINE-H 40 un –H 50 dušas kanālu
korpusiem
nodrošina
atbilstošu
triecienskaņas, ūdens tecēšanas un
ekspluatācijas trokšņu līmeni. Iebūves
variantus un detalizētu informāciju variet
atrast
KERDI-LINE-SR
plānošanas
pamatprincipu bukletā.

Materiāls.
Kanālu korpusi garumā līdz 120 cm ir
izgatavoti no presēta viena gabala V4A
nerūsējošā tērauda (materiāla nr. 1.4404 =
AISI 316L). Garumā no 130 cm tie ir
izgatavoti no salocīta, metināta un pēc tam
kodināta
nerūsējošā
tērauda
V4A
(materiāla nr. 1.4404 = AISI 316L).

Pie kanālu korpusu metāla atloka rūpnīcā ir
pielīmēta KERDI hidroizolācijas manžete.
KERDI manžete ir plaisas pārklājoša un
izgatavota no mīksta polietilēna, ar abās
pusēs esošu speciālu filca audumu
efektīvai sasaistei ar līmi.
Korpusi ar izvadu atkarībā no to veida ir
izgatavoti no polipropilēna (PP) ar augstu
trieciena izturību vai akrilnitrila butadiēn
stirola (ABS).
Pret smaku vārsta elementi ir izgatavoti no
polipropilēna (PP) kas pastiprināts ar
šķiedru.
Nerūsējošā tērauda rāmja konstrukcijas un
dekoratīvās restes ir pieejamas izgatavotas
no:
V4A materiāls Nr. 1.4404 = AISI 316L
nerūsējošā tērauda ar šādām virsmām:
EB = skrāpēts nerūsējošais tērauds
EP = pulēts nerūsējošais tērauds
EC
=
nerūsējošais
tērauds
ar
pulverkrāsojumu.
Kanāla pamatne ir izgatavota no spiedes
izturīga putu polistirola (EPS).

Profila rāmja konstrukcija un atbilstošās
dekoratīvās restes A, B un C no nerūsējošā
tērauda ir pieejamas arī ar dabiska rakstura
teksturētu virsmu. Nerūsējošais tērauds ir
iepriekš apstrādāts un pārklāts ar
poliuretāna pulvera pārklājumu. Pārklājums
ir berzes noturīgs, kā arī UV un
laikapstākļu
izturīgs.
Uz
redzamām
virsmām nedrīkst izmantot abrazīvus
tīrīšanas līdzekļus un tās jāaizsargā no
skrāpējumiem.

Piezīme.

Kanāla korpusa un pret smakas vārsta
periodiskai tīrīšanai komplektā iekļauta
piemērota tīrīšanas birste un tās lietošanas
instrukcija.
Tīrīšanai izmantotie tīrīšanas līdzekļi
nedrīkst
saturēt
sālsskābes
un
fluorūdeņražskābes.
Saskarē ar cita veida metāliem, piemēram
tēraudu, var izraisīt svešas rūsas
veidošanos. Tas attiecas arī uz iestrādē
izmantojamajiem
instrumentiem,
piemēram, špakteļlāpstiņu javas atlikumu
KERDI-LINE-SR
skaņas
izolācija
ir noņemšanai.
izgatavota no īpašas poliestera šķiedras. Uz jūtīgām virsmām (īpaši EP = pulēts
Tā ir bez smaržas, nepūstoša un nerūsējošais tērauds) nedrīkst izmantot
pārstrādājama. Biezums 10 mm.
abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Nerūsējošā
tērauda virsmu tīrīšanai un pulēšanai
Materiāla īpašības un pielietošana:
iesakām izmantot CLEAN CP tīrīšanas
Kanālu korpusi, rāmju konstrukcijas, kā arī pulēšanas pastu.
dekoratīvās restes ir klasificētas saskaņā ar
DIN EN 1253 atbilstoši K3 klasifikācijai, tas
ir piemēroti izmantošanai vietās kas nav
pakļautas
auto
transporta
kustībai,
piemēram, dzīvokļu mitrās telpas, aprūpes
iestādes, slimnīcas, viesnīcas, skolas,
koplietošanas dušas telpas, terases,
lodžijas un balkoni.
Kanālu korpusi, rāmja konstrukcijas un
dekoratīvās
restes
ir
piemērotas
izmantošanai zem ratiņkrēsliem.
KERDI-LINE-GTO
KERDI-LINE dušas kanāli izgatavoti no (sausais pret smakas vārsts)
V4A nerūsējošā tērauda (materiāla Nr.
1.4404 = AISI 316L) un ir īpaši piemēroti
lielām mehāniskām vai īpašām ķīmiskām
slodzēm.
Tomēr pat nerūsējošais tērauds 1.4404 nav
izturīgs pret visām ķīmiskām slodzēm un
vielām,
piemēram,
sālsskābes,
fluorūdeņražskābes vai noteiktas hlora un
sālsūdens koncentrācijas kas var izraisīt
bojājumus.
Atbilstoši pielietošanas vietas izvirzītajām
prasībām iepriekš jānoskaidro dušas
kanālu
piemērotība
ķīmiskām
vai
mehāniskām slodzēm. Dažos gadījumos KERDI-LINE-SR
tas attiecas arī uz baseiniem ar sāļu jūras (iebūves piemērs ar KERDI-LINE-H dušas
ūdeni. Jāizvairās no agresīviem tīrīšanas kanālu)
līdzekļiem.
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Montāža.

2. Ievietojiet kanāla korpusu kanāla
Vispārējie dušas kanālu montāžas soļi
pamatnē un ar atbilstoša garuma
aprakstīti zemāk. Detalizētu dušas kanālu
kanalizācijas cauruli pievienojiet to pie
montāžu skatiet atsevišķās montāžas
ēkas kanalizācijas sistēmas. Veiciet
instrukcijās:
ūdens noplūdes testu.
KERDI-LINE-H
3. Pret precīzi uzstādīto KERDI-LINE-H
KERDI-LINE-H 50 G2
kanālu ieklājiet izlīdzinošo kārtu no
KERDI-LINE-F
klona vai cita veida piemērota līmējama
KERDI-LINE-V
materiāla. Klona augstumam jābūt
KERDI-LINE-V 50 G2
tādam, lai uz klona uzlīmētā KERDI
KERDI-LINE-D
SHOWER-LT/-LTS slīpuma plāksne
būtu vienā līmenī ar polistirola kanāla
Iebūve ar zemu montāžas augstumu:
pamatnes augsējo malu
(skatiet
KERDI-LINE-H, -H 50 G2 un –F ar
Tehnisko aprakstu 8.8).
horizontālo kanalizācijas izvadu ir piemēroti
Alternatīvs variants bez slīpuma
montāžai
uz
grīdas
pamatnes
ar
plāksnes izmantošanas ir ieklājiet klonu
kanalizācijas sistēmu virs grīdas. KERDIar nepieciešamo slīpumu (2%), tā lai
LINE-F pateicoties savam
zemajam
klona minimālais augstums būtu
iebūves augstumam, tikai 60 mm, ir īpaši
vienāds ar polistirola kanāla pamatnes
piemērots modernizācijas un renovācijas
augšējo malu.
darbos. Ja ir iespējama kanalizācijas
Pēc tam uz slīpā klona virsmas ieklājiet
izvadīšana
caur
grīdas
pamatni
hidroizolāciju.
(pārsegumu),
ar
KERDI-LINE-V
var 4. Lai pielīmētu KERDI manžeti pie apkārt
sasniegt tikai ≥ 24 mm zemu montāžas
esošās hidroizolācijas tiek uzklāta
augstumu.
KERDI-COLL-L blīvējošā līme. Līmes
uzklāšanai jāizmanto špakteļlāpstiņu ar
KERDI-LINE-H
3 x 3 vai 4 x 4 mm lieliem zobiem (skat.
ar horizontālu kanalizācijas izvadu
Tehnisko aprakstu 8.4.) un tajā pa visu
virsmu tiek ielīmēta KERDI manžete.
1. Kanāla polistirola pamatni novietojiet uz
Jāievēro atvērtais līmes laiks. Sienu
grīdas pamatnes virs kuras ieklāta
savienojumu profesionālu blīvēšanu
plāna flīžu līmes kārta, nocentrējiet un
veiciet ar KERDI-KEBA blīvēšanas
izlīdziniet horizontāli un nepieciešamajā
lentām, kas arī tiek pielīmētas ar
augstumā. Ja nepieciešams kompensēt
KERDI-COLL-L.
pamatnes nelīdzenumus un augstuma
starpību kanāla balstu novietojiet uz
pietiekami biezas flīžu līmes kārtas.
Uzstādot kanālu pie sienas, kanāla
korpusa attālumam no sienas jāievērtē
arī sekojošais sienas seguma biezums.
Dušas kanāla uzstādīšanas gadījuma
seguma vidū, kanāla pamatne tiek
montēta simetriskā izmērā ar pievienoto
pamatnes sāna plāksnes palīdzību.
Piezīme. Lai uzlabotu dušas skaņas
izolāciju, vispirms ieklājiet KERDI-LINESR izolācijas paklāju un malās ieklājiet
malu izolācijas lentas.
Skaņas izolācijas paklāju brīvi izklāj uz
gludas pamatnes. Jāņem vērā, ka
apdrukātā paklāja puse ir vērsta uz
augšu. Lai izvairītos no skaņas tiltiem,
paklāja plākšņu šuves pārlīmē ar
DITRA-SOUND-KB lentu.
Iebūves
variantus
un
detalizētu
informāciju variet atrast KERDI-LINESR plānošanas pamatprincipu bukletā.

12 10

punkts. 1
pamatnes montāža

profila rāmim

12

kontūru rāmim

Piezīme. skaņas
izolācija

punkts. 2
kanāla korpusa montāža

punkts. 3
izlīdzinošās kārtas
ierīkošana

punkts 3
slīpuma plāksnes
montāža

punkts 4
KERDI manžetes
pielīmēšana ar
KERDI-COLL-L

ja nepieciešams
pieejami piemēroti
KERDI-KERS
stūri
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KERDI-LINE-H 50 G2
ar horizontālu kanalizācijas izvadu un
ūdens augstumu sifonā 50 mm
1. Lai iegūtu minimālo uzstādīšanas
augstumu 120 mm, adapteris (maks.
ievietošanas dziļums 90 mm) ir
jāsaīsina līdz minimālajam ievietošanas
dziļumam 15 mm.
2. Adapteris jāuzliek atpakaļ uz kanāla
korpusa un cieši jāpieskrūvē.
3. Korpusu ar izvadu novietojiet uz
adaptera un stingri nospiežiet.
4. Kanāla polistirola pamatni kopā ar
kanāla korpusu novietojiet uz grīdas
pamatnes virs kuras ieklāta plāna flīžu
līmes kārta, nocentrējiet un izlīdziniet
horizontāli
un
nepieciešamajā
augstumā. Lai kompensētu pamatnes
nelīdzenumus un augstuma starpību
kanāla balstu novietojiet uz pietiekami
biezas flīžu līmes kārtas. Korpuss ar
izvadu jānodrošina pret noslīdēšanu no
adaptera. Uzstādot kanālu sienā,
kanāla korpusa attālumam no sienas
jāievērtē arī sekojošais sienas seguma
biezums (skatiet uzstādīšanas piemērus
4a un 4b).
5. Ar atbilstoša garuma kanalizācijas
cauruli pievienojiet to pie ēkas
kanalizācijas sistēmas. Veiciet ūdens
noplūdes testu.
6. Pēc tam ieklājiet klonu ar slīpumu (2%)
– ja nepieciešams uz piemērota
apakšklāja.
7. Uz slīpā klona virsmas uzklājiet flīžu
līmes kārtu. Izmantojot DITRA 25
paklāju līmes uzklāšanai izmantojiet
špakteļlāpstiņu ar zobiem 3 x 3 vai 4 x 4
mm. Lietojot DITRA-HEAT, 6 x 6 mm.
8. Pēc tam uzlīmējiet DITRA 25 vai DITRA-HEAT paklāju. Savienojumu
blīvēšanai jāizmanto KERDI-KEBA
blīvēšanas
lentas,
To
līmēšanai
jāizmanto KERDI-COLL-L blīvējošo līmi
(skatiet Tehnisko aprakstu 6.1 vai 6.4).
... tālākie montāžas soļi, analogi kā KERDILINE-H (skatīt no 4. punkta).

punkts 1

punkts 2

punkts 3

punkts 4

punkts 5

punkts 6

punkts 7

punkts 8

4a iebūve pie sienas 4b iebūve sienā
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KERDI-LINE-F
ar horizontālu kanalizācijas izvadu uz
priekšu un zemu montāžas augstumu
1. Komplektā
iekļautais
gumijas
blīvgredzens jānovieto uz kanāla
korpusa
izejas
(ņemiet
vērā
blīvgredzena virzienu).
2. Pēc tam uzspiežiet notekas korpusu.
Kanāla polistirola pamatni kopā ar
kanāla korpusu novietojiet uz grīdas
pamatnes virs kuras ieklāta plāna flīžu
līmes kārta, nocentrējiet un izlīdziniet
horizontāli
un
nepieciešamajā
augstumā.
3. Lai
kompensētu
pamatnes
nelīdzenumus un augstuma starpību
kanāla balstu novietojiet uz pietiekami
biezas flīžu līmes kārtas. Uzstādot
kanālu pie sienas, kanāla korpusa
attālumam no sienas jāievērtē arī
sekojošais sienas seguma biezums.
Dušas kanāla uzstādīšanas gadījuma
seguma vidū, kanāla pamatne tiek
montēta simetriskā izmērā ar pievienoto
pamatnes sāna plāksnes palīdzību.
4. Ar atbilstoša garuma kanalizācijas
cauruli pievienojiet to pie ēkas
kanalizācijas sistēmas un ar līmeņrādi
pārbaudiet
kanalizācijas
korpusa
stāvokli. Veiciet ūdens noplūdes testu.
5. Pēc tam ieklājiet klonu ar slīpumu (2%)
tā lai klona minimālais augstums
sakristu ar KERDI-LINE-F kanāla balsta
augšējo malu.
6. Kad pa ieklātā klona virsmu var staigāt,
plānā flīžu līmes kārtā (ieteicams zobu
izmērs 3 x 3 mm vai 4 x 4 mm) ieklājiet
DITRA 25 paklāju un stipri nospiežiet.
Uz DITRA 25 paklāja izmantojamajam
flīžu formātam jābūt vismaz 5 x 5 cm
(skatīt arī Tehnisko aprakstu 6.1).
7. Lai pielīmētu KERDI manžeti pie apkārt
esošās hidroizolācijas tiek uzklāta
KERDI-COLL-L blīvējošā līme. Līmes
uzklāšanai jāizmanto špakteļlāpstiņu ar
3 x 3 vai 4 x 4 mm lieliem zobiem (skat.
Tehnisko aprakstu 8.4.) un tajā pa visu
virsmu tiek ielīmēta KERDI manžete.
Jāievēro atvērtais līmes laiks. Sienu
savienojumu profesionālu blīvēšanu
veiciet ar KERDI-KEBA blīvēšanas
lentām, kas arī tiek pielīmētas ar
KERDI-COLL-L.

punkts 1

punkts 2
12 10

punkts 3

punkts 4

punkts 5

punkts 6

punkts 7

ar profila rāmi

12

ar kontūru rāmi
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KERDI-LINE-V
ar vertikālu kanalizācijas izvadu
1. Atzīmējiet
precīzu dušas kanāla
atrašanās vietu un izurbjiet pārsegumā
1
urbumu. Urbuma diamatram jābūt
piemērotam
DN50
kanalizācijas
caurulei vai izvada korpusa izmēriem.
Ja
nepieciešama
pārsegumu
ugunsdošība,
urbums
atbilstoši
jāpalielina līdz izvēlētās ugunsdrošibas
manžetes izmēram. Uzstādot kanālu pie punkts 1
sienas, kanāla korpusa attālumam no
sienas jāievērtē arī sekojošais sienas
seguma biezums.
2. Saīsiniet piegādes komplektā iekļauto
kanalizācijas cauruli un pievienojiet to
dušas
kanāla
izvadam.
Kanāla
polistirola pamatni kopā ar kanāla
korpusu novietojiet uz grīdas pamatnes
virs kuras ieklāta plāna flīžu līmes kārta, punkts 2
nocentrējiet un izlīdziniet horizontāli un
nepieciešamajā
augstumā.
Lai
kompensētu pamatnes nelīdzenumus
un augstuma starpību kanāla balstu
novietojiet uz pietiekami biezas flīžu
līmes kārtas. Uzstādot kanālu pie
sienas, kanāla korpusa attālumam no
sienas jāievērtē arī sekojošais sienas
seguma biezums. Dušas kanāla punkts 4
uzstādīšanas gadījuma seguma vidū,
kanāla pamatne tiek montēta simetriskā
izmērā ar pievienoto pamatnes sāna
plāksnes palīdzību.
Piezīme. Lai uzlabotu dušas skaņas
izolāciju, vispirms ieklājiet KERDI-LINESR izolācijas paklāju un malās ieklājiet
malu izolācijas lentas.
Iebūves
variantus
un
detalizētu
informāciju variet atrast KERDI-LINESR plānošanas pamatprincipu bukletā.
3. Pret precīzi uzstādīto KERDI-LINE-V
kanālu ieklājiet KERDI SHOWER-LT/LTS slīpuma plāksni, tā lai tā būtu vienā
līmenī ar polistirola kanāla pamatnes
augsējo
malu
(skatiet
Tehnisko
aprakstu 8.8). Alternatīvs variants:
ieklājiet klonu ar nepieciešamo slīpumu
(2%), tā lai klona minimālais augstums
būtu vienāds ar polistirola kanāla
pamatnes augšējo malu.
4. Lai pielīmētu KERDI manžeti pie apkārt
esošās hidroizolācijas tiek uzklāta
KERDI-COLL-L blīvējošā līme. Līmes
uzklāšanai jāizmanto špakteļlāpstiņu ar
3 x 3 vai 4 x 4 mm lieliem zobiem (skat.
Tehnisko aprakstu 8.4.) un tajā pa visu
virsmu tiek ielīmēta KERDI manžete.
Jāievēro atvērtais līmes laiks. Sienu
savienojumu profesionālu blīvēšanu
veiciet ar KERDI-KEBA blīvēšanas
lentām, kas arī tiek pielīmētas ar
KERDI-COLL-L.

2

12 10

ar profila rāmi

punkts 3

12

ar kontūru rāmi
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KERDI-LINE-V 50 G2
ar vertikālu kanalizācijas izvadu un
ūdens augstumu sifonā 50 mm
1. Atzīmējiet
precīzu dušas kanāla
atrašanās vietu un izurbjiet pārsegumā
urbumu. Urbuma diamatram jābūt
piemērotam izvada korpusa izmēriem.
Uzstādot kanālu pie sienas, kanāla
korpusa attālumam no sienas jāievērtē
arī sekojošais sienas seguma biezums.
2. Lai iegūtu minimālo uzstādīšanas
augstumu 48 mm, adapteris (maks.
ievietošanas dziļums 90 mm) ir
jāsaīsina līdz minimālajam ievietošanas
dziļumam 30 mm.
3. Adapteris jāuzliek atpakaļ uz kanāla
korpusa un cieši jāpieskrūvē.
4. Kanāla polistirola pamatni kopā ar
kanāla korpusu novietojiet uz grīdas
pamatnes virs kuras ieklāta plāna flīžu
līmes kārta, nocentrējiet un izlīdziniet
horizontāli
un
nepieciešamajā
augstumā. Lai kompensētu pamatnes
nelīdzenumus un augstuma starpību
kanāla balstu novietojiet uz pietiekami
biezas flīžu līmes kārtas. Korpuss ar
izvadu jānodrošina pret noslīdēšanu no
adaptera. Uzstādot kanālu sienā,
kanāla korpusa attālumam no sienas
jāievērtē arī sekojošais sienas seguma
biezums (skatiet uzstādīšanas piemērus
4a un 4b).
5. Pēc tam ieklājiet klonu ar slīpumu (2%)
– ja nepieciešams uz piemērota
apakšklāja.
6. Uz slīpā klona virsmas uzklājiet flīžu
līmes kārtu. Izmantojot DITRA 25
paklāju līmes uzklāšanai izmantojiet
špakteļlāpstiņu ar zobiem 3 x 3 vai 4 x 4
mm. Lietojot DITRA-HEAT, 6 x 6 mm.
7. Pēc tam uzlīmējiet DITRA 25 vai DITRA-HEAT paklāju. Savienojumu
blīvēšanai jāizmanto KERDI-KEBA
blīvēšanas
lentas,
To
līmēšanai
jāizmanto KERDI-COLL-L blīvējošo līmi
(skatiet Tehnisko aprakstu 6.1 vai 6.4).
... tālākie montāžas soļi, analogi kā KERDILINE-H (skatīt no 4. punkta).

1

12 10

2

12

punkts 1

punkts 2

ar profila rāmi

ar kontūru rāmi

punkts 3

punkts 4

iebūve pie sienas

iebūve sienā

punkts 5

punkts 6

punkts 7
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KERDI-LINE-V 50 G2 ugunsgrošība ar
... KERDI-LINE-BS/ -ZBS
Sistēmas elementi novēršs uguns pārnešanu caur pārsegumu, un tas apstiprināts ar testa apliecību Z-19.17-1719.
Ugunsdrošības manžete (Art.Nr.: KD BS)
tiek ievietota KERDI-LINE-V 50 G2 dušas
kanāla izvada korpusā.

attēls 1

KL-BS

attēls 2

ø 204 mm

KL-BS
ugunsdrošības
uzstādīšana:

mažetes

1. Ievietojiet uguns drošības manžeti
izmantojot klāt pievienoto smērvielu
(attēls 1).
2. Uzspiežiet fiksācijas gredzenu (attēls
2).

110 mm

ø 160 mm

ø 166 mm

KL-ZBS

Alternatīva KD ZBS ir kanāla noteku
korpusu
iebetonēšana
monolītajā KD ZBS blīvgredzens ar ugunsdrošības funkciju (tikai KL BS ugunsdrošibas ieliktnis
pārsegumā vai nostiprināšana pārsegumā komplektā ar KL BS ugunsdrošibas ieliktni)
izmantojot MG III grupas cementa javas.

≥15

≥15

Lai nodrošināt ugunsizturības periodus
atbilstoši ugunsdrošības prasībām KD
ZBS darbojas tikai kopā ar KD BS
ugunsdrošības manšeti!

≥150 mm

≥150 mm

Ievietojiet pārsegumā izveidotajā urbumā (ø
160 mm) ugunsdrošības manžeti (Art.Nr.:
KD ZBS). Ja temperatūra pārsniedz 150 °
C
ugunsdrošības
manžetē
esošais
materiāls izplešas novēršot uguns, dūmu
un karstuma pārnešanu caur pārsegumu.
Atkarībā no pārseguma konstrukcijas
ugunsdrošības manžetes var nodrošināt
ugunsizturības periodus R120, R90, R60,
R30 atbilstoši ugunsdrošības prasībām.
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Montāža sienu stūrī
1. Piegriežiet KERDI manžeti atbilstoši
nepieciešamajam stūrim.
2. Izmantojot KERDI-COLL-L blīvējošo
līmi
pielīmējiet
manžeti.
Kanāla
piegādes kompletā ietilpstošo iekšējo
stūri piegriežiet pēc izmēra.
punkts 1
3. ...un pielīmējiet to izmantojot KERDICOLL-L blīvējošo līmi.

punkts 2

punkts 3

Rāmja konstrukcijas
restes montāža

un

dekoratīvās

1. Rāmi ar piegādes komplektā iekļauto
putupolistirola
starpliku
ievietojiet
kanāla korpusā.
2. Izmantojot
piegādes
komplektā
iekļautos
augstuma
regulātorus punkts 1
noregulējiet rāmi atbilstoši grīdas
seguma biezumam (skatīt attēlus).
3. Visapkārt rāmim apsmērējiet flīžu līmi,
tā lai zem rāmja nepaliktu tukšumi, un
noflīzējiet grīdu.
4. Pēc flīžu līmes sacietēšanas izņemiet
augstuma regulātorus un polistirola
starpliku. Ievietojiet dekoratīvo resti.

punkts 2

12 10

pareizi

punkts 2
Piezīme. Uzstādot pulētu profila rāmi, pirms
šuvošanas noņemiet aizsargplēvi.
Flīžu līmes un šuvotāja atlikumi no
redzamām virsmām nekavējoties jānotīra.

12

pareizi

punkts 2

punkts 3

punkts 4

12 10

nepareizi
12

nepareizi
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KERDI-LINE-D
bez
rāmja
atbalsta plāksnes montāža

seguma

1. Ja kanāls tiek uzstādīts pie sienas, pēc
aizsargplēves noņemšanas sienas pusē
uzlīmējiet
komplektā
iekļauto
pašlīmejošo lentu, kā parādīts attēlā.
2. Pēc tam ievietojiet kanāla korpusā punkts 1
komplektā iekļautos distancerus...
3. un ieklājiet segumu uz dušas grīdas.
Flīžu līmes atliekas, kas izspiežas, ir
uzreiz jānoņem. Redzamās vietās līmes
kārtā nedrīkst atstāt tukšumus, tie
pilnībā jāaizpilda (skatīt piezīmi).
4. Kanāla uzstādīšanas gadījumā pie
sienas brīvais platums (B) atbilst
attālums no sienas līdz distancera punkts 3
iekšējai malai mīnus 1 mm.
Kanāla uzstādīšanas gadījumā segumā
brīvais platums (B) atbilst distancera
iekšējam izmēram (= 50 mm).
Sānu šuves var viedot vienā platumā ar
dušas grīdas seguma šuvi, vai
5. Kad ieklātais dušas grīdas segums
sacietējis, izņemiet distancerus un uz
atbalsta plāksnes virsmas uzklājiet flīžu punkts 4
līmi.
6. Ievietojiet atbalsta plāksni kanāla
korpusā. Uzklātajā līmes kārtā ieguldiet
seguma elementus un izlīdziniet
atbilstoši apkārt esošajam segumam.
Flīžu līmes atliekas, kas izspiežas, ir
uzreiz jānoņem. Redzamās vietās līmes
kārtā nedrīkst atstāt tukšumus, tie
pilnībā jāaizpilda.
punkts 6

punkts 2

punkts 4

punkts 5

Piezīme: Flīžu līmes atliekas, kas
izspiežas, ir uzreiz jānoņem. Redzamās
vietās līmes kārtā nedrīkst atstāt
tukšumus, tie pilnībā jāaizpilda!
Piezīme: Etiķa bāzes silikona izmantošana
ap korpusu, rāmja konstrukciju un restēm
nav pieļaujama!

iebūve pie sienas

iebūve segumā
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Produkcijas pārskats.
Dušas kanālu korpusi
mm
500
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

600
●
●
●
●
●
●

700
●
●
●
●
●
●
●

800
●
●
●
●
●
●
●

900
●
●
●
●
●
●
●

1000
●
●
●
●
●
●
●

1100
●
●
●
●
●
●
●

1200
●
●
●
●
●
●
●

1300
●
●

1400
●
●

1500
●
●

1600
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

1300
●

1400
●

1500
●

1600
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

1700
●
●
●
●
●

1800
●
●
●
●
●

Klasiskā dizaina pulēta nerūsējošā tērauda dekoratīvas restes ar profila rāmja konstrukciju

mm
profila rāmis, H=19 mm

A un B dizaina restes
C dizaina flīžu pamatne

500
●
●
●

600
●
●
●

700
●
●
●

800
●
●
●

900
●
●
●

1000
●
●
●

1100
●
●
●

1200
●
●
●

Style dizaina skrāpēta nerūsējošā tērauda dekoratīvas restes ar kontūras rāmja konstrukciju

mm
kontūras rāmis,H=23 mm

E, F, G dizaina restes

500
●
●

600
●
●

700
●
●

800
●
●

900
●
●

1000
●
●

1100
●
●

1200
●
●

Klasiskā dizaina skrāpēta nerūsējošā tērauda dekoratīvas restes ar profila rāmja konstrukciju

mm
profila rāmis, H=19 mm
profila rāmis, H=30 mm

A un B dizaina restes
C dizaina flīžu pamatne
D dizaina pamatne

500
●
●
●
●
●

600
●
●
●
●
●

700
●
●
●
●
●

800
●
●
●
●
●

900
●
●
●
●
●

1000
●
●
●
●
●

1100
●
●
●
●
●

1200
●
●
●
●
●

Klasiskā dizaina ar pulverkrāsu pārklāta nerūsējošā tērauda dekoratīvas restes ar profila rāmja konstrukciju

mm
profila rāmis, H=19 mm

A un B dizaina restes
C dizaina flīžu pamatne

500
●
●
●

600
●
●
●

700
●
●
●

800
●
●
●

900
●
●
●

1000
●
●
●

1100
●
●
●

1200
●
●
●

1700
●
●
●
●

1800
●
●
●
●
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KERDI-LINE-H
ar horizontālu kanalizācijas izvadu un
pret smakas vārstu
A. Stūru blīvēšanas elementi (sānu
sienām)
B. Divdaļīgs pret smakas vārsts
C. Korpuss ar hidroizolācijas manžeti
D. Korpuss ar kanalizācijas izvadu
E. Kanalizācijas caurule
F. Polistirola kanāla pamatne
G. Pāreja
DN40
uz
DN50
(KERDI-LINE-H 40 komplektiem)

DN40 ūdens novadīšanas jauda saskaņā ar
DIN EN 1253 standartu:
2 cm ūdens augstumam = 0,5 l/s (30 l/min)
1 cm ūdens augstumam = 0,42 l/s (25 l/min)
Ūdens līmenis sifonā 25 mm
DN50 ūdens novadīšanas jauda saskaņā ar
DIN EN 1253 standartu:
2 cm ūdens augstumam = 0,6 l/s (36 l/min)
1 cm ūdens augstumam = 0,57 l/s (34 l/min)
Ūdens līmenis sifonā 30 mm

L = 50 – 180 cm (ar soli 10 cm)
L1 = 55 – 185 cm (ar soli 10 cm)

KERDI-LINE-H 50 G2
ar horizontālu kanalizācijas izvadu un
pret smakas vārstu
A. Stūru blīvēšanas elementi (sānu
sienām)
B. Korpuss ar hidroizolācijas manžeti un
polistirola kanāla pamatni
C. Divdaļīgs pret smakas vārsts
D. Adapters
E. Korpuss ar kanalizācijas izvadu

DN50 ūdens novadīšanas jauda saskaņā ar
DIN EN 1253 standartu:
2 cm ūdens augstumam = 0,8 l/s (48 l/min)
1 cm ūdens augstumam = 0,72 l/s (43 l/min)
Ūdens līmenis sifonā 50 mm

L = 50 – 180 cm (ar soli 10 cm)
L1 = 55 – 185 cm (ar soli 10 cm)

8.7 KERDI-LINE

KERDI-LINE-F
ar horizontālu kanalizācijas izvadu uz
priekšu un integrētu pret smakas vārstu
A. Stūru blīvēšanas elementi (sānu
sienām)
B. Korpuss ar hidroizolācijas manžeti
C. Blīvgredzens
D. Izvads ar pret smakas vārstu

DN40 ūdens novadīšanas jauda saskaņā ar
DIN EN 1253 standartu:
2 cm ūdens augstumam = 0,45 l/s (26 l/min)
1 cm ūdens augstumam = 0,42 l/s (25 l/min)
Ūdens līmenis sifonā 25 mm

L = 50 – 180 cm (ar soli 10 cm)
L1 = 55 – 185 cm (ar soli 10 cm)

KERDI-LINE-V
ar vertikālu kanalizācijas un pret smakas
vārstu
A. Stūru blīvēšanas elementi (sānu
sienām)
B. Korpuss ar hidroizolācijas manžeti
C. Polistirola kanāla pamatne
D. Kanalizācijas caurule
F. Divdaļīgs pret smakas vārsts

DN50 ūdens novadīšanas jauda saskaņā ar
DIN EN 1253 standartu:
2 cm ūdens augstumam = 0,8 l/s (48 l/min)
1 cm ūdens augstumam = 0,75 l/s (45 l/min)
Ūdens līmenis sifonā 30 mm

L = 50 – 180 cm (ar soli 10 cm)
L1 = 55 – 185 cm (ar soli 10 cm)

8.7 KERDI-LINE

KERDI-LINE-VS/ -VOS
ar vertikālu kanalizācijas izvadu un
cauruļu sifonu
22 57 mm 22
24

24

A. Stūru blīvēšanas elementi (sānu
sienām)
B. Korpuss ar hidroizolācijas manžeti
C. Polistirola kanāla pamatne
D. Kanalizācijas caurule
E. Cauruļu sifons

50 mm
137 mm

pie sienas
KERDI-LINE-VS

DN50 ūdens novadīšanas jauda saskaņā ar
DIN EN 1253 standartu:
2 cm ūdens augstumam = 1,0 l/s (60 l/min)
1 cm ūdens augstumam = 0,95 l/s (57 l/min)
Ūdens līmenis sifonā 50 mm

L = 50 – 180 cm (ar soli 10 cm)
L1 = 55 – 185 cm (ar soli 10 cm)

KERDI-LINE-V 50 G2
ar vertikālu kanalizācijas izvadu un pret
smakas vārstu
A. Stūru blīvēšanas elementi (sānu
sienām)
B. Korpuss ar hidroizolācijas manžeti
C. Polistirola kanāla pamatne
D. Kanalizācijas caurule
E. Divdaļīgs pret smakas vārsts
F. Adapters
G. Korpuss ar kanalizācijas izvadu

DN50 ūdens novadīšanas jauda saskaņā ar
DIN EN 1253 standartu:
2 cm ūdens augstumam = 0,8 l/s (48 l/min)
1 cm ūdens augstumam = 0,72 l/s (43 l/min)

L = 50 – 180 cm (ar soli 10 cm)
L1 = 55 – 185 cm (ar soli 10 cm)

segumā

KERDI-LINE-VOS

L = 70 – 120 cm (ar soli 10 cm)
L1 = 75 – 125 cm (ar soli 10 cm)
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Profila rāmis, H = 19 mm
krāsots, skrāpēts vai pulēts
... no 3 līdz 15 mm bieziem segumiem

Profila rāmis, H = 30 mm
skrāpēts
... no 13 līdz 25 mm bieziem segumiem

SOLID (A) dizaina reste
krāsota, skrāpēta vai pulēta

SQUARE (B) dizaina reste
krāsota, skrāpēta vai pulēta

FRAMED TILE (C) dizaina reste
krāsota, skrāpēta vai pulēta

TILE (D) atbalsta plāksne bez rāmja
... visu biezumu segumiem

atbalsta plāksnes garumam jāsaskrīt ar
kanāla korpusa garumu

8.7 KERDI-LINE

Kontūras rāmis, H = 23 mm
... no 6 līdz 18 mm bieziem segumiem

FLORAL (E) dizaina reste
skrāpēta

CURVE (F) dizaina reste
skrāpēta

PURE (G) dizaina reste
skrāpēta

KERDI-LINE-GTO
sausais pret smakas vārsts
Sausais pret smakas vārsts, kas piemērots
uzstādīšanai KERDI-LINE dušas kanālos
(izņemot KERDI-LINE-F/ -VS un –VOS). To
var izmantot divdaļīgo ūdens sifonu vietā KERDI-LINE-GTM rezerves membrāna
smaku novēršanai vietās kur reti tiek
izmantota kanalizācijas sistēma (viesu
vannas istabās, brīvdienu dzīvokļos un
citur).
Ar ūdens plūsmas ātrumu vismaz 0,4 l/ s
(saskaņā ar DIN EN 1253) un ar to var
neatgriezeniski aizstāt esošo divdaļīgo pret
smakas vārstu.
Pirms sausā pret smakas vārsta
montāžas izņemiet integrēto divdaļīgo
ūdens sifonu un netīrumu uztvērēju!

Lai nodrošinātu sausā pret smakas vārsta
funkcijas saglabāšanu, vārsta silikona
detaļas nedrīkst nonākt saskarē ar
agresīvām ķīmiskām vielām.
Tīrīšana jāveic noteiktos laika intervālos
pēc vienkāršas demontāžas ar saimniecībā
izmantojamajām šķidrām ziepēm. Pēc
tīrīšanas jāpārbauda pret smakas vārsta
darbība!
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Šajā tehniskajā datu lapā ietvertā informācija ir balstīta uz mūsu zināšanām, labratoriskiem pētījumiem un praktisko pieredzi. Daudzas vielas un
materiālus, ko izmanto būvniecībā, kā arī dažādos būvlaukuma un iestrādes apstākļus, mēs nevaram kontrolēt mēs nevaram uzņemties
atbildību par iegūtajiem rezultātiem. Ekspertīze, pareizs profesionālais vērtējums un pareiza izstrādājumu izmantošana ir ilgtermiņa, uzticamu
celtniecības darbu pamatā. Ja rodas šaubas, jāveic iepriekšēja pārbaude vai jāmeklē tehniskais padoms. Papildus informācijai šajā tehniskajā
datu lapā jāievēro attiecīgie konkrētā valstī spēkā esošie standarti un noteikumi. Publicējot šo tehnisko datu lapu, visas iepriekšējās datu lapas
zaudē spēku.
Pašreiz spēkā esošās tehnisko datu lapu versijas un pašreizējās montāžas instrukcijas ir atrodamas vietnē https://www.celtprieks.lv

SIA “Eden Winds Projects”, Gunāra Astras 2 k-1, Rīga, LV-1084
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