
Schlüter®-KERDI-BOARD

Placa de construção e impermeabilização conjunta



Schlüter®-KERDI-BOARD

Schlüter®-KERDI-BOARD
Leve e impermeável. O painel construtivo inteligente.

No ponto!

Os painéis de construção Schlüter®-KERDI-
BOARD são leves, práticos e fáceis de mani-
pular em comparação com as placas de 
construção convencionais, que frequente-
mente são muito difíceis de manipular em 
obra. A extensa e sofisticada gama de pro-
dutos fazem de Schlüter®-KERDI-BOARD 
um painel construtivo inteligente. 

Alem disso, Schlüter®-KERDI-BOARD é um 
suporte universal para a colocação de cerâ-
mica e pedra natural, que oferece em com-
binação com Schlüter®-KERDI um sistema 
de impermeabilização em contato direto 
com o revestimento.

yy plano, indeformável e sem curvas

yy resistente à água e à temperatura

yy conjunto funcional de  
impermeabilização

yy previne vapor

yy isola do calor

yy superfície de excelente aderência, para 
aplicação de cerâmica através de cimen-
to cola

yy aplicação simples e rápida

yy leve, por isso fácil de transportar e 
manusear

yy sem cimento nem fibra de vidro

yy sem cimento e sem fibra de vidro

yy fácil de manusear

yy sem pó e fácil de cortar  
(com um x-ato)

yy zona de corte impressa

yy aplicável em todos os tipos de base

yy adequado para paredes divisórias  
individuais, prateleiras, revestimentos e 
afins

yy disponíveis nichos pré-fabricados

Schlüter®-KERDI-BOARD oferece ainda as seguintes características:

•  resistente à água e à temperatura

• aplicável em todas as bases

•  superfície de excelente aderência,   
para aplicação de cerâmica através de 
cimento cola

• conjunto funcional de impermeabilização

•  Sem pó e fácil de cortar

•  zona de corte impressa

•  Leve, por isso fácil de transportar

•  fácil de manusear



Base de aplicação para cerâmica e pedra natural

Medidas e características da embalagem Schlüter®-KERDI-BOARD

Espessura da placa 5 mm 9 mm 12,5 mm 19 mm 28 mm 38 mm 50 mm

Unidade de embalagem (Ue) 10 placas 10 placas 10 placas 6 placas 4 placas 3 placas 3 placas

Palete
14 Ue

140 placas 
8 Ue

80 placas 
6 Ue

60 placas 
7 Ue

42 placas
7 Ue

28 placas
7 Ue

21 placas
5 Ue

15 placas

Formato 125 x 62,5 cm
m² / Palete
kg / Placa

 109,20
 0,64

 62,40
 0,77

 46,80
 0,79

 32,76
 0,94

 21,84
 1,20

 16,38
 1,44

 11,70
 1,75

Formato 260 x 62,5 cm
m² / Palete
kg / Placa

 226,80
 1,34

 129,60
 1,60

 97,20
 1,65

 68,04
 1,95

 45,36
 2,50

 34,02
 3,00

 24,30
 3,65

Nota:
Em construções novas e na reabilita-
ção, muitas bases não são adequadas 
para revestimentos de cerâmica, princi-
palmente em áreas sujeitas ao efeito da 
água. Estas necessitam frequentemen-
te de trabalho adicional e medidas de 
impermeabilização abrangentes. Com 
Schlüter®-KERDI-BOARD é muito 
fácil criar uma base pronta para a apli-
cação de cerâmica – seja directamente 
sobre a alvenaria, sobre perfis metálicos 
ou em madeira, e sobre suportes anti-
gos na reabilitação.

•  Plano, indeformável

•  E sem curvaturas

•   Previne o vapor e isola  
do calor

•   sem cimento e sem fibra 
de vidro

• Suporte de aderência à cerâmica

• Camada de reforço isenta de cimento

• Espuma extrudida

• Camada de reforço isenta de cimento

• Suporte de aderência à cerâmica



Schlüter®-KERDI-BOARD

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

Gabinete de apoio ao cliente Portugal · Aveiro Business Center · R. da Igreja, 79 · 3810-744 Aveiro
Tel.: +351 234 720 020 · Fax: +351 234 240 937 · info@schluter.pt · www.kerdi-board.schluter.pt
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Schlüter®-KERDI-BOARD
O painel construtivo inteligente.

Para a construção de divisórias

Para nichos e prateleiras em zonas 
húmidas

Sobre alvenaria de tijolo ou bases  
mistas

Sobre perfis

Para bancadas de cozinha

Para revestimentos de banheirasPara móveis de banho e prateleiras

Para revestimento de tubagens

Para a criação de paredes oscilantes  
e curvadas

Outras informações detalhadas e normas de aplicação podem ser consultadas na folha com as  
indicações dos produtos 12.1. Visite-nos no nosso site em www.kerdi-board.schluter.pt




