
8.4 Schlüter®-KERDI-COLL

A F D I C H T I N G S L I J M

V O O R  A A N S L U I T I N G E N  E N  N A A D V E R B I N D I N G E N

Toepassing en functie

Schlüter®-KERDI-COLL is een tweecompo-
nenten afdichtingslijm op basis van een oplos-
middelvrije acrylaatdispersie en een reactief 
poeder van het cementtype.
Schlüter®-KERDI-COLL is bedoeld om over-
lappingen van Schlüter®-KERDI-stroken 
vast te lijmen en af te dichten. Daarna kun-
nen met Schlüter®-KERDI-COLL de naden 
en aansluitingen van de afdichtingsbanden 
Schlüter®-KERDI-KEBA worden gelijmd op 
Schlüter®-KERDI, Schlüter®-DITRA en op de 
Schlüter®-BARA-randprofielen.
Op deze wijze wordt in combinatie met 
Schlüter®-KERDI of Schlüter®-DITRA en met 
de bijhorende Schlüter®-KERDI-KEBA een 
contactafdichting verkregen die verenigbaar is 
met de vochtbelastingsklassen 0 – B0 volgens 
het Duitse ZDB-normblad en voor toepassin-
gen onder de belastingsklassen A1, A2, B en 
C, die aan de bouwinspectie zijn onderworpen 
(volgens de Duitse regels).

Materiaal

Schlüter®-KERDI-COLL bestaat uit een oplos-
middelvrije acrylaatdispersie (Schlüter®-KERDI-
COLL-A) met een soortelijk gewicht van 1,0 
kg/l en een reactief poeder op cementbasis 
(Schlüter®-KERDI-COLL-R) met een stortge-
wicht van 1,2 kg/l, die voor de verwerking met 
elkaar worden gemengd.

Materiaaleigenschappen en  
toepassingsgebieden:
Schlüter®-KERDI-COLL kan in combinatie met 
Schlüter®-KERDI of Schlüter®-DITRA en met 
de bijhorende afdichtingsbanden Schlüter®-
KERDI-KEBA op binnen- en buitenmuren en 
op binnen- en buitenvloeren worden ingezet.

 
De toepasbaarheid van het materiaal moet in 
specifieke gevallen worden getoetst aan de 
te verwachten chemische, mechanische of 
andere belastingen. 

De potten zijn voor een spatelbare massa 
samengesteld uit 1,75 kg (grote pot) of  
0,75 kg (kleine pot) acrylaatdispersie Schlüter®-
KERDI-COLL-A en 2,5 kg (grote pot) of 1,1 kg 
(kleine pot) reactief poeder Schlüter®-KERDI-
COLL-R. Dat stemt overeen met een meng-
verhouding van 1:1,4.
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Om een strijkbare massa te verkrijgen, mag 
de mengverhouding worden aangepast tot 
maximaal 1:1. In dit geval dient de hoeveelheid 
reactief poeder (Schlüter®-KERDI-COLL-R) te 
worden verminderd.

Verwerking

Schlüter®-KERDI-COLL wordt aangebracht 
op zuivere en droge Schlüter®-KERDI of 
Schlüter®-DITRA-matten en op Schlüter®-
BARA-profielen. Andere ondergronden moe-
ten worden onderzocht en geëvalueerd op 
basis van hun geschiktheid. Naargelang 
de toepassing kan Schlüter®-KERDI-COLL 
in een spatelbare massa met een vlakke 
spaan worden aangebracht en vervolgens 
afgestreken met een lijmkam van 3 x 3,  
3 x 4 of 4 x 4 mm. Voor het aanstrijken ervan 
kan een kwast of een verfrol met lamsvacht 
worden gebruikt. 
De gebruikte materialen moeten zo snel mo-
gelijk (vóór de velvorming) vol en zonder holle 
ruimten worden samengevoegd. 
Het is aan te raden bij het aandrukken van 
Schlüter®-KERDI-KEBA de vlakke zijde van 
de lijmkam schuin over de afdichtingsstrook 
te trekken of een aangepaste aandrukrol te 
gebruiken. Vermijd luchtblazen.
Volg eveneens de toepassings- en verwer-
kingsrichtlijnen in onze technische productfi-
ches Schlüter®-KERDI en Schlüter®-DITRA op.
Hogere temperaturen verkorten, lagere tempe-
raturen verlengen de droog- en verwerkingstijd.
De verwerkingstemperatuur dient tot en met 
de definitieve uitharding > 5°C te bedragen.
Houd rekening met de open tijd van de lijm. 

Veiligheidsvoorschriften

Schlüter®-KERDI-COLL bevat cement dat in 
combinatie met vocht alkalisch reageert. Ver-
mijd daarom tijdens de verwerking elk contact 
met de huid en de ogen door aangepaste 
handschoenen en een veiligheidsbril te dragen. 
Bij contact met de ogen onmiddellijk overvloe-
dig met water spoelen en een dokter raadple-
gen. Houd Schlüter®-KERDI-COLL buiten het 
bereik van kinderen. 
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Productoverzicht:  
Technische gegevens
Leveringseenheid: 4,25 kg (groot) of 1,85 kg (klein) tweecomponenten afdichtingslijm 
 in combi-pack bestaande uit:
 1,75 kg of 0,75 kg acrylaatdispersie Schlüter®-KERDI-COLL-A
 2,50 kg of 1,10 kg reactief poeder Schlüter®-KERDI-COLL-R
Opslag: droog en vorstvrij, ca. 12 maanden in de ongeopende verpakking 
Verwerkingstijd: (20°C) ca. 60 min.
Verwerkingstemperatuur: van +5°C tot 30°C
Hardingstijd: (20°C) ca. 2 uur aan de lucht, ca. 4 uur onder Schlüter®-KERDI-KEBA
Classificatie volgens de 
Duitse Gefahrstoffverordnung: geen
GISCODE: reactief poeder ZP1
 acrylaatdispersie D1

Verbruikswaarden voor 
Schlüter®-KERDI-COLL:
 12,5 cm afdichting van Schlüter®-KERDI naden:
 Verbruik: ± 170 g/m
 Verpakking: 4,25 kg (groot) / 1,85 kg (klein) ± 25 m / ± 10 m
  12,5 cm afdichting van Schlüter®-DITRA naden:
 Verbruik: ± 360 g/m
 Verpakking: 4,25 kg (groot) / 1,85 kg (klein) ± 12 m / ± 5 m
  5 cm overlapping op Schlüter®-KERDI:
 Verbruik: ± 70 g/m
 Verpakking: 4,25 kg (groot) / 1,85 kg (klein) ± 60 m / ± 25 m
  15 + 5 cm afdichting van Schlüter®-KERDI aansluitingen:
 Verbruik: ± 280 g/m
 Verpakking: 4,25 kg (groot) / 1,85 kg (klein) ± 15 m / ± 6 m
  15 + 5 cm afdichting van Schlüter®-DITRA aansluitingen:
 Verbruik: ± 350 g/m
 Verpakking: 4,25 kg (groot) / 1,85 kg (klein) ± 12 m / ± 5 m
  15 cm afdichting van Schlüter®-DITRA & -BARA aansluitingen:
 Verbruik: ± 290 g/m
 Verpakking: 4,25 kg (groot) / 1,85 kg (klein) ± 15 m / ± 6 m
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Tekstmodule:

 ______kg Schlüter®-KERDI-COLL als 2-compo-
nenten afdichtingslijm op basis van een oplosmid-
delvrije acrylaatdispersie en een cementair reactief 
poeder. Voor het verlijmen en afdichten van 
naden en aansluitingen van de afdichtingsbanden 
Schlüter®-KERDI-KEBA op de Schlüter®-KERDI 
200 of de Schlüter®-DITRA.
Schlüter®-KERDI-COLL vakkundig volgens de 
instructies van de fabrikant verwerken.
Art.nr.: ________________________________
Materiaal: _________________________ €/m.
Loon:  ____________________________ €/m.
Totale prijs: ________________________ €/m.




