
Schlüter®-KERDI 200
Naadloos afdichten tot een rolbreedte van 200 cm

Eenvoudig. Betrouwbaar. Snel.

Eenvoudiger 

en sneller verwerkenNIEUW
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Schlüter®-KERDI-200 

Polyethyleen op rol

L (m)
Breedte = 1,00 m 

Art.nr.
Vierkante meter € / m² PL (rol)

5 KERDI 200 /  5M 5 m2 20,11 75
10 KERDI 200 / 10M 10 m2 18,15 50
30 KERDI 200 30 m2 16,52 20

Breedte = 1,50 m

20 KERDI 200 150 / 20M 30 m2 16,52 20
Breedte = 2,00 m

15 KERDI 200 200 / 15M 30 m2 16,52 20

Schlüter®-KERDI 200 – uw voordelen:
Schlüter®-KERDI is een normconforme afdichtingsmat in combinatie met tegelbekleding - gecertificeerd volgens PG-AIV (abP-) en ETA 
(ETAG022). Naast de klassieke rol met een breedte van een meter kan ook met de rolbreedtes 150 cm en 200 cm bijzonder snel worden 
gewerkt, omdat er een doorlopende afdichtingslaag zonder (stoot)naden kan worden gerealiseerd. Alle breedtes zijn nu in rollen van 30 m² 
verkrijgbaar, waardoor ze eenvoudiger te hanteren zijn.

Dankzij het praktische snijraster kan KERDI 200 bijzonder eenvoudig en nauwkeurig op maat worden gesneden. In combinatie met geschikte
afdichtingsbanden, hoeken en buismanchetten ontstaat er een compleet systeem voor een betrouwbare afdichting. Met de afdichtingslijm 
Schlüter-KERDI-COLL-L voor stootnaad- en aansluitverlijmingen beschikt u over een volledige afdichting uit één hand. Voor de afwate-
ring worden de bodemafvoersystemen Schlüter-KERDI-DRAIN of Schlüter-KERDI-LINE gebruikt; het modulaire Schlüter-KERDI-SHOWER- 
systeem wordt gebruikt voor de realisatie van inloopdouches - ook deze inbouwdelen zijn conform abP getest.

		De betrouwbare en snelle  
afdichtingsoplossing

		Al meer dan 30 jaar bewezen kwaliteit

		In drie verschillende breedtes 

		Nu met nieuwe rollengtes

		Voor elke toepassing de passende 
breedte

		Grote breedtes besparen tijd en geld

		Drie breedtes – één gewicht –  
eenvoudige verwerking

		Een compleet assortiment aan toebeho-
ren voor systeemzekerheid  
(Schlüter®-KERDI-KEBA, -KERDI- 
KERECK, -KERDI-COLL-L) 

		Normconform afdichtingssysteem

		Getest volgens abP en ETAG


