Themascholing

Themascholing:

Themascholing

Tegels in buitentoepassing
Brochures bestellen:

Wij heten u van harte welkom
in onze scholingsruimte:

Wenst u meer informatie? Geen probleem! Wij bezorgen u met plezier de nodige documentatie.
Indien u één van onderstaande documentatiesets wenst, kan u
deze zijde doormailen naar:

E-mail: benelux@schlueter.de

*
*
*

Architectenmap
Algemene documentatieset
Documentatieset ‘Balkons en terrassen’

Uw gegevens (invullen in BLOKLETTERS aub):

22 maart en 13 september 2019
Voornaam

NaamNaam, Voornaam

Straat + Nr

Plaats + Postcode

E-mail

Firmanaam

Meer informatie kan u steeds opzoeken via onze website www.schlueter-systems.nl
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Tel.: +32 14 44 30 80 · Fax: +32 14 44 30 81
benelux@schlueter.de · www.schlueter-systems.nl

Art.-No. 553 209 – Editie 11/2018

Telefoon

Themascholing

Themascholing

Programma:

Bevestigingsformulier:

10.00 uur:

Begroeting:
Voorstelling van de firma Schlüter®-Systems

10.15 uur:

Verklaren terminologie ‘Terrassen en balkons’

Hiermee bevestig ik mijn aanwezigheid voor de themascholing
‘Tegels in buitentoepassing’ bij Schlüter-Systems BeNeLux in
Arendonk (B) op vrijdag 22 maart of 13 september 2019.

11.00 uur:

Vloeropbouw voor terrassen op volle grond

Schlüter®-DITRA-DRAIN
12.00 uur: Lunch
12.45 uur: Vloeropbouw voor balkons
Schlüter®-DITRA 25 / -DITRA-DRAIN
13.45 uur: Vloeropbouw voor dakterrassen
Schlüter®-TROBA-PLUS / -DITRA-DRAIN
14.45 uur: Alternatieve vloeropbouw voor
mortelbedplaatsing
15.00 uur: Einde van de opleiding

Schlüter®-DITRA 25

Schlüter®-KERDI

Schlüter®-TROBA

Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

Schlüter -DITRA 25 is een drukstabiele polyethyleenfolie met opengewerkte kwadratisch verdiepte reliëfs. Aan de achterzijde is het bekleed met een vliesweefsel, dat bedoeld is om de mat in de tegellijm op
de ondergrond te verankeren. Het voorkomt ook dat de luchtkanalen
aan de achterzijde met tegellijm worden gevuld. Schlüter®-DITRA 25
fungeert in combinatie met tegelvloeren als contactafdichting, dampdruknivellering en ontkoppelingslaag.
De draagconstructie die aan het oppervlak over een voldoende groot
afschot beschikt, wordt met de Schlüter®-KERDI contactafdichting
tegen binnendringend water beschermd. Op de afdichting 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 gelijkmatige droging/uitharding van de dunbedmortel plaatsvindt. Eventuele spanningen worden door de ontkoppelingsfunctie van
Schlüter®-DITRA-DRAIN geneutraliseerd.
Schlüter®-TROBA is een scheidings- en beschermlaag voor afdichtingssystemen die onder bekledingen in het grind- of kiezelbed worden
gelegd. Door de combinatie met Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN kan
de lastverdelingslaag dunlagig worden uitgevoerd.

Vochtophoping of vochtindringing, we zijn het allemaal wel
een keer tegengekomen. Het is
een schrikbeeld voor elke tegelzetter. Voor dit fenomeen biedt
Schlüter-Systems een oplossing
van formaat!

Naam, Voornaam

®

Schlüter®-TROBA-STELZ-MR zijn kunststofringen die fungeren als
hulpmiddel bij het leggen van grootformaat plaatelementen op balkons en terrassen. De 25 mm hoge kunststofringen worden onder de
kruispunten van de plaatelementen geplaatst en daarop worden dan
de plaatelementen gelegd.
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Naam, Voornaam
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Ik zal / Wij zullen aanwezig zijn op de themascholing met ___ personen.
Gelieve aan te kruisen wanneer u wenst deel te nemen:

*
*

vrijdag 22 maart 2019
vrijdag 13 september 2019

Gelieve bij deelname deze zijde, vóór 22 februari voor de opleiding van
22 maart OF vóór 16 augustus voor de opleiding van 13 september,
ingevuld door te mailen naar:
E-mail: benelux@schlueter.de
Mogen wij u vragen om uw e-mailadres niet te vergeten zodat wij uw
deelname op deze manier kunnen bevestigen.
Wij verheugen ons u te mogen begroeten! Schlüter-Team BeNeLux

