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Schlüter®-BARA-RKL

Schlüter®-BARA-RKL is een randprofi el uit kleurgecoat 
aluminium met afwateringsopeningen. Het profi el is ge-
schikt als randafsluiting voor balkons en terrassen met gro-
te plaatelementen, die naar keuze op een kiezel-/grindlaag 
of op tegeldragers worden gelegd.

Schlüter®-BARA-RWL

Schlüter®-BARA-RWL is een hoekvormig randprofi el uit 
kleurgecoat aluminium met afwateringsopeningen. Het is 
geschikt als randafsluiting voor balkons en terrassen met 
grote plaatelementen die naar keuze op een enkel in de 
randzone gebonden grind-/kiezellaag of op tegeldragers 
worden gelegd.

Schlüter®-BARA-RT

Schlüter®-BARA-RT is een T-vormig randprofi el uit kleur-
gecoat aluminium voor de begrenzing van vrĳe randzones 
aan balkons en terrassen. Het bovenste afsluitvlak dekt de 
rand van de bekleding af. Het onderste vormt de druiprand 
en bedekt eventueel de overgangsruimte naar de TROBA-
oppervlaktedrainage.

Schlüter®-BARA-RTKE

Schlüter®-BARA-RTKE is een randprofi el met druip-
rand voor plaatsing op een al op afschot aangebrachte 
dekvloer. Het profi el heeft een montagevoorziening voor 
het Schlüter®-BARIN gootsysteem. Het profi el Schlüter®-
BARA-RTKE is perfect geschikt voor de constructie-
opbouw met de hechtende drainage Schlüter®-DITRA-
DRAIN. Dankzĳ  de geperforeerde rand krĳ gt men een 
mooie tegelafsluiting.

Grootformaat tegels en natuursteen
betrouwbaar geplaatst met Schlüter-Systems

Varianten voor de randuitvoering
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Losse plaatsing op Schlüter®-TROBA in grind / split

Bekledingsconstructie op dunbed-mortelpunten 
met Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

Hechtende plaatsing op Schlüter®-DITRA-DRAIN 

Bekledingsconstructie met hechtende drainage 
op contactafdichting

Losse plaatsing op Schlüter®-TROBA-STELZ-DR en Schlüter®-TROBA-PLUS 8G

Bekledingsconstructie op grind-/splitbed

Constructiesystemen voor balkons en terrassenConstructiesystemen voor balkons en terrassen
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� Betonnen draagvloer

a  Ondergrond met afschot
Voor een optimale afwatering moet de constructie 
over voldoende afschot beschikken (1,5%–2%).

� Constructieafdichting volgens 
DIN 18195
Alternatief: afdichting met Schlüter®-KERDI

� Schlüter®-TROBA
Drainagemat voor een effi ciënte afvoer van insĳ pel-
water en gelĳ ktĳ dig bescherming van de afdichting.
Houd rekening met de afwaterings-mogelijkheid!

� Grind- of splitbed

� Schlüter®-TROBA-LINE
Drainagegoot voor de afwatering bĳ  lage 
aansluithoogtes aan deurelementen.

� Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E 
Grindvangrand uit roestvast staal.

� Klemstrip op afdichting
(schroeven met dichting)

� Grootformaat zelfdragende platen

� Schlüter®-BARA-RKLT
Hoekvormig afsluitprofi el met afwaterings-
openingen voor los geplaatste plaatbekledingen.

� Schlüter®-BARIN
Compleet gootsysteem van kleurgecoat aluminium 
met toebehoren voor de afvoer van balkon- en 
terraswater.

�

�

�

De hier weergegeven constructie geldt enkel 
voor vrĳ  uitkragende balkons en (met gewĳ zigde 
randconstructie) terrassen op volle grond.
De constructieopbouwen van dakterrassen 
moeten in ieder geval volgens de regels van 
de kunst met een isolatie en daarboven aange-
brachte afdichting volgens DIN 18195 worden 
uitgevoerd.

De draagconstructie, die aan de bovenkant over een voldoende groot afschot beschikt, wordt door middel van een afdichtingslaag volgens de 
DIN 18195-norm, tegen binnendringend water beschermd. Tussen de afdichting en de grind- of splitlaag wordt Schlüter®-TROBA als be-
schermings- en scheidingslaag van de afdichting aangebracht. Die beschermt de afdichting tegen mechanische beschadigingen door het 
indrukken van de grind- of splitsteentjes. Door de drainagefunctie wordt het insĳ pelwater op een effi ciënte manier afgevoerd, zodat er zich 
geen ‘betonvorst’ kan vormen. Bĳ  lage deuraansluithoogtes voert de drainagegoot Schlüter®-TROBA-LINE insĳ pelwater veilig af, zodat het 
zich daar niet kan ophopen.

De draagconstructie, die aan de bovenkant over een voldoende groot afschot beschikt, wordt door middel van een afdichtingslaag volgens 
de DIN 18195-norm of met Schlüter®-KERDI tegen binnendringend water beschermd. Op de afdichting wordt de drukstabiele Schlüter®-
TROBA-PLUS 8G oppervlaktedrainage voor de afvoer van insĳ pelwater en als dragende laag voor zelfdragende plaatelementen aange-
bracht. Schlüter®-TROBA-PLUS 8G vormt bovendien de scheidings- en beschermingslaag van de afdichting. De plaatelementen worden 
aan de punten waar de voegen elkaar kruisen (en afhankelĳ k van de belasting ook in het midden van het plaatelement) op tegeldragers uit 
dunbedmortel gelegd, die met herbruikbare Schlüter®-TROBA-STELZ-DR bekistingsringen zĳ n gemaakt. 
Bĳ  lage deuraansluithoogtes voert de drainagegoot Schlüter®-TROBA-LINE insĳ pelwater veilig af, zodat het zich daar niet kan ophopen.

� Betonnen draagvloer
a  Ondergrond met afschot

 Voor een optimale afwatering moet de con-
structie over voldoende afschot beschikken 
(1,5%–2%)

� Constructieafdichting volgens DIN 18195
 Alternatief: afdichting met
 Schlüter®-KERDI
� Schlüter®-TROBA-PLUS 8G 
 Drainagemat voor een efficiënte afvoer van 

insijpelwater en gelijktijdig bescherming van de 
afdichting.

 Houd rekening met de afwateringsmogelijkheid!
� Schlüter®-TROBA-STELZ-DR
 Bekistingsringen voor dunbedmortel op 

Schlüter®-TROBA-PLUS 8G. Kunnen als verlo-
ren bekisting blijven liggen of opnieuw worden 
gebruikt.

� Schlüter®-TROBA-LINE 
 Drainagegoot voor de afwatering bij lage aan-

sluithoogtes aan deurelementen.
� Klemstrip op afdichtingslaag 
 (schroeven met dichting)
� Grootformaat zelfdragende platen
� Schlüter®-BARA-RT
 T-vormig randprofiel voor de begrenzing van de 

vrije randzones aan balkons en terrassen.
� Schlüter®-BARA-RTK
 Randprofiel met druiprand en montagevoorzie-

ning voor het Schlüter®-BARIN gootsysteem.
� Schlüter®-BARIN
 Compleet gootsysteem van kleurgecoat alumi-

nium met toebehoren voor de afvoer van bal-
kon- en terraswater.
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De hier weergegeven constructie geldt enkel 
voor vrĳ  uitkragende balkons en (met gewĳ zigde 
randconstructie) terrassen op volle grond.
De constructieopbouwen van dakterrassen 
moeten in ieder geval volgens de regels van 
de kunst met een isolatie en daarboven aange-
brachte afdichting volgens DIN 18195 worden 
uitgevoerd.

�

De draagconstructie, die aan het oppervlak over een voldoende groot afschot beschikt, wordt met de Schlüter®-KERDI contactaf-
dichting tegen binnendringend water beschermd. Op de contactafdichting wordt de hechtende drainage Schlüter®-DITRA-DRAIN in 
dunbedmortel aangebracht. Met Schlüter®-DITRA-DRAIN wordt ventilatie onder het volledige oppervlak van de keramische bekleding 
verkregen, waardoor een snelle en gelĳ kmatige droging/uitharding van de dunbedmortel plaatsvindt. Eventuele spanningen worden door 
de ontkoppelingsfunctie van Schlüter®-DITRA-DRAIN geneutraliseerd.
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De hier weergegeven constructie geldt en-
kel voor vrĳ  uitkragende balkons en (met ge-
wĳ zigde randconstructie) terrassen op volle 
grond.
Bĳ  constructieopbouwen boven geïsoleerde 
dakterrassen, die volgens de regels van de 
kunst moeten worden uitgevoerd, is een last-
verdelende laag (dekvloer) boven de afdich-
ting vereist. 

Constructieopbouw 
boven dakterrassen

� Betonnen draagvloer

a  Ondergrond met afschot   
  Voor een optimale afwatering moet de con-

structie over voldoende afschot beschikken 
(1,5% - 2%)

� Schlüter®-BARA-RTKE 
 Randprofi el met druiprand en montage-

voorziening voor  het Schlüter®-BARIN 
gootsysteem. Door de openingen wordt een 
voldoende grote water- en luchtafvoerdoor-
gang gegarandeerd.

� Schlüter®-KERDI
 Contactafdichting uit polyethyleen. 

Stootverlĳ ming met Schlüter®-KERDI-COLL 
afdichtingslĳ m.

� Schlüter®-KERDI-KEBA
 Afdichtingsband uit polyethyleen met aan 

weerszĳ den een vliesweefsel voor een 
doeltreffende verankering in de 
Schlüter®-KERDI-COLL afdichtingslĳ m voor 
dichte wandaansluitingen, baannaden en 
verbindingen. 

a  Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
  Hechtende drainagemat uit polyethyleen, 

gelegd in dunbedmortel met de functies 
hechtende drainage, onderventilatie en 
ontkoppeling.

b  Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
  Hechtende drainagemat speciaal voor grote 

oppervlakken en trapconstructies.

� Schlüter®-DILEX-EKE of -EF
  Eéndelig hoekprofi el voor de fl exibele 

vloer-/wandaansluiting voor balkons.
(voor terrassen: Schlüter®-DILEX-EK).

� Plinttegels

� Schlüter®-BARIN
 Compleet gootsysteem van kleurgecoat 

aluminium met toebehoren voor de afvoer 
van balkon- en terraswater.

� Keramische tegels / fi jn verglaasde kera-
mische tegels of natuursteen

  Plaatsing - ook grote formaten - met een 
hydraulisch hardende water- en weersbesten-
dige dunbedmortel. Bekledingsdikte ≥ 8 mm.
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Losse plaatsing op Schlüter®-TROBA in grind / split
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op contactafdichting
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ren bekisting blijven liggen of opnieuw worden 
gebruikt.

� Schlüter®-TROBA-LINE 
 Drainagegoot voor de afwatering bij lage aan-

sluithoogtes aan deurelementen.
� Klemstrip op afdichtingslaag 
 (schroeven met dichting)
� Grootformaat zelfdragende platen
� Schlüter®-BARA-RT
 T-vormig randprofiel voor de begrenzing van de 

vrije randzones aan balkons en terrassen.
� Schlüter®-BARA-RTK
 Randprofiel met druiprand en montagevoorzie-

ning voor het Schlüter®-BARIN gootsysteem.
� Schlüter®-BARIN
 Compleet gootsysteem van kleurgecoat alumi-

nium met toebehoren voor de afvoer van bal-
kon- en terraswater.
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�
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De hier weergegeven constructie geldt enkel 
voor vrĳ  uitkragende balkons en (met gewĳ zigde 
randconstructie) terrassen op volle grond.
De constructieopbouwen van dakterrassen 
moeten in ieder geval volgens de regels van 
de kunst met een isolatie en daarboven aange-
brachte afdichting volgens DIN 18195 worden 
uitgevoerd.

�

De draagconstructie, die aan het oppervlak over een voldoende groot afschot beschikt, wordt met de Schlüter®-KERDI contactaf-
dichting tegen binnendringend water beschermd. Op de contactafdichting wordt de hechtende drainage Schlüter®-DITRA-DRAIN in 
dunbedmortel aangebracht. Met Schlüter®-DITRA-DRAIN wordt ventilatie onder het volledige oppervlak van de keramische bekleding 
verkregen, waardoor een snelle en gelĳ kmatige droging/uitharding van de dunbedmortel plaatsvindt. Eventuele spanningen worden door 
de ontkoppelingsfunctie van Schlüter®-DITRA-DRAIN geneutraliseerd.

�

�

�
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�

�
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�

De hier weergegeven constructie geldt en-
kel voor vrĳ  uitkragende balkons en (met ge-
wĳ zigde randconstructie) terrassen op volle 
grond.
Bĳ  constructieopbouwen boven geïsoleerde 
dakterrassen, die volgens de regels van de 
kunst moeten worden uitgevoerd, is een last-
verdelende laag (dekvloer) boven de afdich-
ting vereist. 

Constructieopbouw 
boven dakterrassen

� Betonnen draagvloer

a  Ondergrond met afschot   
  Voor een optimale afwatering moet de con-

structie over voldoende afschot beschikken 
(1,5% - 2%)

� Schlüter®-BARA-RTKE 
 Randprofi el met druiprand en montage-

voorziening voor  het Schlüter®-BARIN 
gootsysteem. Door de openingen wordt een 
voldoende grote water- en luchtafvoerdoor-
gang gegarandeerd.

� Schlüter®-KERDI
 Contactafdichting uit polyethyleen. 

Stootverlĳ ming met Schlüter®-KERDI-COLL 
afdichtingslĳ m.

� Schlüter®-KERDI-KEBA
 Afdichtingsband uit polyethyleen met aan 

weerszĳ den een vliesweefsel voor een 
doeltreffende verankering in de 
Schlüter®-KERDI-COLL afdichtingslĳ m voor 
dichte wandaansluitingen, baannaden en 
verbindingen. 

a  Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
  Hechtende drainagemat uit polyethyleen, 

gelegd in dunbedmortel met de functies 
hechtende drainage, onderventilatie en 
ontkoppeling.

b  Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
  Hechtende drainagemat speciaal voor grote 

oppervlakken en trapconstructies.

� Schlüter®-DILEX-EKE of -EF
  Eéndelig hoekprofi el voor de fl exibele 

vloer-/wandaansluiting voor balkons.
(voor terrassen: Schlüter®-DILEX-EK).

� Plinttegels

� Schlüter®-BARIN
 Compleet gootsysteem van kleurgecoat 

aluminium met toebehoren voor de afvoer 
van balkon- en terraswater.

� Keramische tegels / fi jn verglaasde kera-
mische tegels of natuursteen

  Plaatsing - ook grote formaten - met een 
hydraulisch hardende water- en weersbesten-
dige dunbedmortel. Bekledingsdikte ≥ 8 mm.

a

b

�
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Schlüter®-BARA-RKL

Schlüter®-BARA-RKL is een randprofi el uit kleurgecoat 
aluminium met afwateringsopeningen. Het profi el is ge-
schikt als randafsluiting voor balkons en terrassen met gro-
te plaatelementen, die naar keuze op een kiezel-/grindlaag 
of op tegeldragers worden gelegd.

Schlüter®-BARA-RWL

Schlüter®-BARA-RWL is een hoekvormig randprofi el uit 
kleurgecoat aluminium met afwateringsopeningen. Het is 
geschikt als randafsluiting voor balkons en terrassen met 
grote plaatelementen die naar keuze op een enkel in de 
randzone gebonden grind-/kiezellaag of op tegeldragers 
worden gelegd.

Schlüter®-BARA-RT

Schlüter®-BARA-RT is een T-vormig randprofi el uit kleur-
gecoat aluminium voor de begrenzing van vrĳe randzones 
aan balkons en terrassen. Het bovenste afsluitvlak dekt de 
rand van de bekleding af. Het onderste vormt de druiprand 
en bedekt eventueel de overgangsruimte naar de TROBA-
oppervlaktedrainage.

Schlüter®-BARA-RTKE

Schlüter®-BARA-RTKE is een randprofi el met druip-
rand voor plaatsing op een al op afschot aangebrachte 
dekvloer. Het profi el heeft een montagevoorziening voor 
het Schlüter®-BARIN gootsysteem. Het profi el Schlüter®-
BARA-RTKE is perfect geschikt voor de constructie-
opbouw met de hechtende drainage Schlüter®-DITRA-
DRAIN. Dankzĳ  de geperforeerde rand krĳ gt men een 
mooie tegelafsluiting.

Grootformaat tegels en natuursteen
betrouwbaar geplaatst met Schlüter-Systems

Varianten voor de randuitvoering

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn · Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112
info@schlueter.de · www.schlueter-systems.com

Schlüter-Systems KG · BeNeLux Bureau · Schotelven 28 · B-2370 Arendonk
Tel.: +32 14 44 30 80 · Fax: +32 14 44 30 81 · benelux@schlueter.de · www.schlueter-systems.nl
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Schlüter®-BARA-RKL

Schlüter®-BARA-RKL is een randprofi el uit kleurgecoat 
aluminium met afwateringsopeningen. Het profi el is ge-
schikt als randafsluiting voor balkons en terrassen met gro-
te plaatelementen, die naar keuze op een kiezel-/grindlaag 
of op tegeldragers worden gelegd.

Schlüter®-BARA-RWL

Schlüter®-BARA-RWL is een hoekvormig randprofi el uit 
kleurgecoat aluminium met afwateringsopeningen. Het is 
geschikt als randafsluiting voor balkons en terrassen met 
grote plaatelementen die naar keuze op een enkel in de 
randzone gebonden grind-/kiezellaag of op tegeldragers 
worden gelegd.

Schlüter®-BARA-RT

Schlüter®-BARA-RT is een T-vormig randprofi el uit kleur-
gecoat aluminium voor de begrenzing van vrĳe randzones 
aan balkons en terrassen. Het bovenste afsluitvlak dekt de 
rand van de bekleding af. Het onderste vormt de druiprand 
en bedekt eventueel de overgangsruimte naar de TROBA-
oppervlaktedrainage.

Schlüter®-BARA-RTKE

Schlüter®-BARA-RTKE is een randprofi el met druip-
rand voor plaatsing op een al op afschot aangebrachte 
dekvloer. Het profi el heeft een montagevoorziening voor 
het Schlüter®-BARIN gootsysteem. Het profi el Schlüter®-
BARA-RTKE is perfect geschikt voor de constructie-
opbouw met de hechtende drainage Schlüter®-DITRA-
DRAIN. Dankzĳ  de geperforeerde rand krĳ gt men een 
mooie tegelafsluiting.

Grootformaat tegels en natuursteen
betrouwbaar geplaatst met Schlüter-Systems

Varianten voor de randuitvoering
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