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További információk internetes  
elérhetőségünkön:



DITRA-HEAT lerakása gyors és  
egyszerű a Peel & Stick  
technológiának köszönhetően
Amennyiben rendelkezésre áll a megfelelő aljzat, úgy az öntapadó változat kifejezetten egysze-
rű, idő- és anyagtakarékos alternatívát jelent a klasszikus DITRA-HEAT mellett. Az új DITRA-HEAT-
PS (Peel & Stick) lerakásánál kimarad a lemez alatt a csemperagasztó réget, mivel a terméket 
egy tapadóhídként szolgáló, öntapadó fátyolszövettel láttuk el. Így a lerakás már "gyerekjáték" és  
Ön nem kevés mennyiségű anyagot és időt takarít meg. A jól bevált DITRA-HEAT minden más tulaj-
donsága megmarad.

GYORS 
Nem kell csemperagasztót keverni  
és felhordaniés lerakás után azonnal 
járható

TISZTA
Nem keletkezik szennyeződés a csem-
peragasztó kikeverése és felhordása 
miatt, nem kell megtisztítani a glettva-
sat, a vödröt és más szerszámokat

EGYSZERŰ
Húzza le a védő-fóliát és ragassza  
le a lemezt (melyet a fektetés során  
át lehet helyezni egészen addig, amig 
nyomást nem gyakorlunk rá)

Az összes előnyt egy pillantással áttekintheti:

		 Öntapadó tapadóhíd-fátyol

		 Egyszerűen és gyorsan lerakható

		 A beépítés során könnyen áthelyezhető

		 Sokféle alapfelületre használható (pl. fa, esztrich, beton)

		 Idő- és anyagtakarékos

		 Lerakás után azonnal járható

		 Elválasztja a burkolatot az aljzattól

		 Egyszerű a fűtőkábel lefektetése

		 Választhatja a DITRA-HEATDUO-PS-t is, ami plusz 
lépészaj-csillapítással van ellátva és gyorsabban felmelegít

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MÉRETEK:
Schlüter®-DITRA-HEAT-PS

Tekercs: 12,76 x 0,98 m = 12,5 m2 
Lemez: 0,80 x 0,98 m = 0,78 m2

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-PS
Tekercs: 10,2 x 0,98 m = 10,0 m2  
Lemez: 0,80 x 0,98 m = 0,78 m2


