
Schlüter-BARA-RTK / -RTKEG is een afsluitprofiel voor de vrije rand-
zone van bekledingsconstructies op balkons en terrassen die reeds 
over een hellende cementdekvloer beschikken. Het profiel bestaat 
uit gechromateerd en kleurgecoat aluminium en beschikt over een 
montagevoorziening voor de bevestiging van het gootsysteem 
Schlüter-BARIN. 

Levereenheden

Kleur: 
HB - lichtbeige, RB - roodbruin, SB - zwartbruin, PG - pastelgrijs, BW - zuiver wit, 
GM - grijsmetallic

HB RB SB PG BW GM

Schlüter-DITRA 25 is een speciaal gestructureerde polyethyleenfolie 
met naar achteren opengewerkte vierkante reliëfs. Het vliesweefsel 
aan de onderzijde dient om de mat te verankeren in de tegellijm 
welke vooraf op de ondergrond is aangebracht. Aan de bovenzijde 
verankert de tegellijm zich in de langs achter opengewerkte vier-
kante uitdiepingen.

Ontkoppeling: Schlüter-DITRA 25 neutraliseert de spanningen 
tussen de ondergrond en de tegelbekleding.

Afdichting: Schlüter-DITRA 25 is waterdicht en beschermt de 
ondergrond tegen vocht.

Dampdruknivellering: Schlüter-DITRA 25 creëert aan de onder-
zijde ononderbroken luchtkanalen, waarlangs zich de dampspan-
ning uit de ondergrond kan nivelleren.

Bijkomende systeemoplossingen

Wilt u meer weten over de andere Schlüter-producten en – 
systeemoplossingen voor de tegelzetter? Vraag dan naar één of 
meer van de volgende folders in onze verkooppunten. U kunt ook 
terecht op onze internet-site: www.schlueter-systems.nl.

Balkonopbouw

1 Ondergrond met afschotlaag

2 Schlüter®-BARA-RTK

3	 Schlüter®-DITRA 25

4 Schlüter®-KERDI-KEBA

5 Schlüter®-DILEX-EKE

6 Schlüter®-QUADEC / -RONDEC / -JOLLY

7 Schlüter®-BARIN

8  Keramische tegels / fijn verglaasde keramische tegels  
of natuursteen

  Bij bekledingen met afmeting ≥ 30 x 30 cm raden wij  
Schlüter-DITRA-DRAIN aan.

 Schlüter®-BARA-RTKEG

Opbouwvariant met balkonrandprofiel  Schlüter-BARA-RTKEG

Schlüter®-Balkonconstructie Schlüter®-Balkonconstructie

Materiaalbeschrijving

Schlüter®-DITRA 25

Schlüter®-DITRA 25 levereenheden

Schlüter®-DITRA 25

Breedte: 100 cm

Lengte: 5 m of 30 m op rol

Detailoplossingen

Schlüter®-balkonconstructie

Schlüter®-BARA-RTK Balkonrandprofiel, aluminium

Lengte: 2,5 m

Kleuren: BW – GM – HB – PG – RB – SB

Schlüter®-BARA-RTK/E 90 Buitenhoek, 90°

Kleuren: BW – GM – HB – PG – RB – SB

Schlüter®-BARA-RTK/E 135 Buitenhoek, 135°

Kleuren: BW – GM – HB – PG – RB – SB

Schlüter®-BARA-RTK/I 90 Binnenhoek, 90°

Kleuren: BW – GM – HB – PG – RB – SB

Schlüter®-BARA-RT/V Verbindingsstuk

Kleuren: BW – GM – HB – PG – RB – SB

Schlüter®-BARA-RT/EK Eindkapje

Kleuren: BW – GM – HB – PG – RB – SB

Schlüter®-BARA-RTKEG Balkonrandprofiel, aluminium

Lengte: 2,5 m

Kleuren: GM – PG

Schlüter®-BARA-RTKEG/E 90° Buitenhoek, 90°

Kleuren: GM – PG

Schlüter®-BARA-RTKEG/E 135° Buitenhoek, 135°

Kleuren: GM – PG

Schlüter®-BARA-RTKEG/I 90° Binnenhoek, 90°

Kleuren: GM – PG

Schlüter®-BARA-RTKE/V Verbindingsstuk

Kleuren: GM – PG

Schlüter®-DILEX
profielsysteem 

voor duurzaam onderhoudsvrije 
bewegings- en randvoegen.

Schlüter®-DITRA 25
afdichtings- en ontkoppelingsmat 
voor tegelbekledingen op probleem-
ondergronden (bv. hout, gipspleister of 
een gebarsten ondergrond)

Schlüter®-TREP
antislip trapprofielen

Schlüter®-RONDEC en -QUADEC
profiel systemen voor decoratieve wanden en 

voor de bescherming van uitwendige hoeken.

Schlüter®-KERDI
betrouwbare afdichting in  

een handomdraai

Schlüter®-BEKOTEC-THERM 
de klimaatregelende tegelvloer

Schlüter®-balkonconstructie

Totaaloplossing voor nieuwbouw en  
renovatie van balkons en terrassen
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Dergelijke schaden verhindert u door het gebruik van het Schlüter-balkonconstructiesysteem.

1.  Schlüter-BARA-RTK wordt als randafsluitprofiel met het beves-
tigingsvlak aan de dekvloerrand in de contactlaag van dunbed-
mortel ingebed en over het volledige oppervlak bestreken. Voor 
binnen- en buitenhoeken zijn er voorgevormde hoekelementen 
beschikbaar. Profieluiteindes moeten met een ca. 5 mm voeg 
kops op elkaar aansluiten en worden afgedekt door er verbin-
dingsstukken op te klikken. 

2.  De op voorhand met een tapijtmes op maat gesneden Schlüter-
DITRA 25-mat wordt in verse tegellijm gelegd. Deze tegellijm 
moet met een getande lijmkam van 3 x 3 mm over het volledige 
oppervlak worden aangebracht. De DITRA 25-mat moet tot aan 
het bevestigingsvlak van het RTK-profiel worden gelegd.

3.  Met behulp van een vlakke spaan wordt DITRA 25 over de 
volledige lengte in de lijm gedrukt. Werk hierbij altijd in dezelfde 
richting. De verschillende stroken worden tegen elkaar gelegd. 

1 1 2

3 4 5

4. Om de stootnaden af te dichten moet een 12,5 cm brede afdich-
tingsband Schlüter-KERDI-KEBA over de naden van de DITRA 
25-matten worden gekleefd. Hierbij worden de stootnaden met 
de afdichtingslijm Schlüter-KERDI-COLL-L bestreken en wordt 
KERDI-KEBA vol in de lijm gedrukt.

5. Ook de aansluiting aan het profiel dient te gebeuren met een 
18,5 cm brede KERDI-KEBA-afdichtingsband. KERDI-COLL-L 
moet worden aangebracht tot over de groeven van de uitsprin-
gende kleefflens van BARA-RTK. Om de tegelrand af te dekken, 
kan in plaats van het BARA-RTK profiel ook het balkonrandpro-
fiel BARA-RTKEG worden ingebouwd.

5 6 7

8 8

6. Voor de vloer-wandaansluiting wordt KERDI-KEBA op de vloer 
op de DITRA 25-mat en tegen de wand rechtstreeks op de 
ondergrond over de volledige lengte verlijmd. De breedte van 
deze afdichtingsband is meestal 25 cm. Gebruik KERDI-COLL-L 
als afdichtingslijm.

7.  Meteen daarna kunnen de tegels volgens het dunbedprocédé wor-
den gelegd. Breng hiervoor een laag tegellijm aan met een getande 
lijmkam (met een voldoende grote vertanding) op de DITRA 25- 
mat en bed daarin de tegels vol en zat in. Aan de rand kunnen 
de tegels worden afgewerkt met een druiprand van BARA-RTK 
of eventueel tot ca. 10 mm oversteken. 

8. Na de afwerking van de bekleding kan het gootsysteem 
Schlüter-BARIN met de meegeleverde schroeven aan het 
Schlüter-BARA-profiel worden bevestigd. Met behulp van de 
slobgaten kan, indien nodig, afschot worden gerealiseerd.

Voor alle werken moet rekening worden gehouden met de geldende 
verwerkingsinstructies en plaatsingsrichtlijnen vermeld in de pro-
ductdatabladen.

Alle gebruikte materialen moeten vorst- en weerbestendig zijn 
en geschikt zijn voor buitentoepassing.
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Schlüter®-Balkonconstructie Schlüter®-Balkonconstructie

Schlüter®-balkonsysteem

voor schadevrije balkons

In slechts enkele stappen 
naar een betrouwbare afdichting:

In slechts enkele stappen 
naar een betrouwbare afdichting:

In slechts enkele stappen 
naar een betrouwbare afdichting:

Materiaal- en inkoopchecklijst

Een balkon krijgt het zwaar te verdu-
ren bij vorst, sneeuw en regen. Het 
staat dan immers bloot aan krimp- en 
uitzettingsspanningen, die zijn toe te 
schrijven aan temperatuurverschillen. 
Structurele schade kan in zo’n geval 
alleen maar worden voorkomen door 
een vakkundig opgebouwde construc-
tie welke opgewassen is tegen der-
gelijke verschijnselen. Het Schlüter-
balkonsysteem biedt hier uitkomst. 
Als ondergrond moet een cementdek-
vloer of een vergelijkbare draagvaste 
ondergrond met  voldoende afschot 
voorhanden zijn of gerealiseerd wor-

den. Aan de rand wordt het Schlüter-BARA-profiel ingebouwd, 
waaraan naderhand de afwateringsgoot Schlüter-BARIN kan wor-
den bevestigd. Op deze ondergrond brengt men dan tegellijm aan, 
waarin de Schlüter-DITRA 25-mat wordt gedrukt. De vloertegels 
worden rechtstreeks op de DITRA 25-mat verlijmd. Deze laatste 
doet dienst als afdichting en beschermt de onderconstructie tegen 
vocht. DITRA 25 kan dankzij zijn speciale structuur de spannings-
verschillen opvangen die ten gevolge van de temperatuurschomme-
lingen optreden tussen de ondergrond en de tegelbekleding. Het 
spreekt voor zich dat de tegellijm en de tegels weer- en vorstbe-
stendig moeten zijn.  

Uw verdeler:

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn 
Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · 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

Om een duurzaam schadevrij balkon te vervaardigen, heeft u volgen-
de materialen nodig: 

*	Schlüter®-DITRA 25 

*	Afdichtingsband Schlüter®-KERDI-KEBA

*	Afdichtingslijm Schlüter®-KERDI-COLL-L

*	Randvoegprofiel Schlüter®-DILEX-EKE

*	Bewegingsvoegprofiel Schlüter®-DILEX-BWS

*	Balkonrandprofiel Schlüter®-BARA-RTK

*	Balkonrandprofiel Schlüter®-BARA-RTKEG

*	Gootsysteem Schlüter®-BARIN

*	Vorstbestendige keramische tegels / fijn verglaasde  
keramische tegels of natuursteen

*	Vorstbestendige dunbedmortel (tegellijm)


