
Toepassing en functie

Schlüter®-KERDI-LINE is een meerdelig, 
lineair afvoersysteem om inloopdouches 
met keramische tegels, natuursteen of 
andere bekledingen te realiseren. 
Het bestaat uit een diepgetrokken roestvast-
stalen goot en een rooster/frameconstructie 
die met de bij de set meegeleverde hoogte-
regeling traploos kan worden aangepast aan 
een vloerbekledingsdikte van 3 tot 25 mm.
Schlüter®-KERDI-LINE-H met horizontale 
afvoer is uitgerust met een geïntegreerde 
stankafsluiter en afvoerbehuizing.
Hoogte van de gootdrager voor KERDI-LINE-H:

DN 40 (40 mm) = 78 mm
DN 50 (50 mm) = 97 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-F met horizontale 
afvoer naar voren is uitgerust met een stank-
afsluiter geïntegreerd in de afvoerbehuizing.
Hoogte van de gootdrager voor KERDI-LINE-F:
 DN 40 (40 mm) = 60 mm
Schlüter®-KERDI-LINE-V met verticale 
afvoer, bijv. door de verdiepingsvloer, wordt 
naar keuze met een geïntegreerde stankaf-
sluiter in de afvoerbehuizing uitgerust of met 
een buissifon geleverd (ook met decentrale 
afvoer).
Hoogte van de gootdrager voor KERDI-LINE-V:

DN 50 (50 mm) = 24 mm
Bij Schlüter®-KERDI-LINE-H en -V wordt 
het gootelement voor een eenvoudige en 
snelle montage in de perfect passende 
gootdrager uit polystyreen geplaatst. Bij 
Schlüter®-KERDI- LINE-F zijn op basis van 
de afvoerleiding het gootelement en de 
gootdrager vast met elkaar verbonden. 
Schlüter®-KERDI-LINE is universeel voor 

de centrale plaatsing of plaatsing tegen de 
wand geschikt.
Lengte van de lijnafvoergoot met KERDI- 
LINE-H en -V:

50 cm tot 180 cm 
(VOS = decentraal, van 70 tot 120 mm),
in stappen van 10 cm

Lengte van de lijnafvoergoot met KERDI- 
LINE -F: 
 50 cm tot 120 cm, 
 in stappen van 10 cm
Op de omgaande kleefflens van de goot
is standaard een manchet uit Schlüter®-
KERDI vast verlijmd. Deze dient voor de 
betrouwbare aansluiting van de goot op 

Schlüter®-KERDI-LINE
Afwatering

Lijnafvoergoten voor contactafdichtingen 8.7
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Schlüter®-KERDI-LINE-H (middeninbouw)

Schlüter®-KERDI-LINE-V GE (wandinbouw met stank-
afsluiter)
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Schlüter®-KERDI-LINE-V GSE (middeninbouw)

de contactafdichting, zowel op de vloer als 
tegen opgaande wanden.
Het zichtbare frameoppervlak en het afdek-
rooster – in gesloten of geperforeerde uit-
voering – zijn gemaakt van geborsteld roest-
vast staal. De afdekking is ook leverbaar 
als een 10 mm diepe tegelgoot. Daarnaast 
is een hoogte-onafhankelijke tegeldrager 
zonder frame (Schlüter®-KERDI-LINE-D) 
verkrijgbaar.
Opmerking:
Bij Schlüter®-KERDI-LINE-H en -V als vol-
ledig systeem kan tot een gootlengte van 
120 cm de aan het systeem aangepaste 
hellingsplaat Schlüter®-KERDI-SHOWER-L 
met geïntegreerde KERDI-afdichting (zie 
productfiche 8.8) worden ingebouwd.
Ook een dekvloer met afschot kan worden 
ingebouwd. De dekvloer moet aan het 
oppervlak worden afgedicht met Schlüter®-
KERDI (zie productfiche 8.1) of Schlüter®-
DITRA 25 (zie productfiche 6.1).
Bij Schlüter®-KERDI-LINE-F is door de 
afvoerleiding naar voren in het bekle-
dingsoppervlak de realisatie van een dek-
vloer met afschot hoogst noodzakelijk. De 
dekvloer moet aan het oppervlak worden 
afgedicht met Schlüter®-DITRA 25 (zie 
productfiche 6.1).
Als systeemaanvulling zijn Schlüter®- 
SHOWERPROFILE-S en -R (zie productfi-
che 14.1) leverbaar voor de vloer- en wand-
aansluiting. Voor de schuine zijkanten is 
Schlüter®-SHOWERPROFILE-S – overeen-
komstig de helling – spievormig uitgevoerd. 
De wanden moeten met Schlüter®-KERDI 
worden afgedicht (zie productfiche 8.1) of 
met Schlüter®-KERDI-BOARD (zie productfi-
che 12.1) als afdichting worden gerealiseerd.

Materiaal

De goten tot een lengte van 120 cm bestaan 
uit diepgetrokken roestvast staal V4A (mate-
riaal 1.4404 = AISI 316L). Vanaf 130 cm 
worden ze vervaardigd uit gekant, gelast 
en aansluitend gebeitst roestvast staal V4A 
(materiaal 1.4404 = AISI 316L).
De gootelementen zijn uitgerust met een 
kleefflens waarop een standaard verlijmde 
Schlüter®-KERDI-manchet is aangebracht. 
Dit is een afdichtingsstrook van zacht 
polyethyleen die aan beide zijden voorzien 
is van een speciaal vliesweefsel. De afvoer-
behuizing is gemaakt van zeer slagvast 
polypropyleen (PP).

De stankafsluiter bestaat uit vezelversterkt 
polypropyleen (PP).
Het roestvaststalen frame en het afdekroos-
ter zijn gemaakt van V2A (materiaal 1.4301).
De gootdrager bestaat uit drukstabiel, geëx-
pandeerd polystyreen (EPS).

Materiaaleigenschappen en 
toepassingsgebieden:

De goot, het frame en de afdekkingen zijn, 
overeenkomstig de Duitse norm DIN EN 
1253 “Afvoeren voor gebouwen” onder-
gebracht in classificatie K3. Dit zijn opper-
vlakken zonder rijverkeer, bijv. natte ruimten 
van woningen, bejaardentehuizen, hotels, 
scholen, was- en douche-installaties.
De goten, frames en afdekkingen zijn 
geschikt voor rolstoelen.
Schlüter®-KERDI-LINE uit V4A (materiaal 
1.4404 = AISI 316L) is met name aan-
gewezen wanneer hoge mechanische of 
chemische belastingen te verwachten zijn.
Ook roestvast staal is niet bestand tegen 
alle chemische aantastingen zoals zout- en 
vloeizuren, of bepaalde chloor- en zoutcon-
centraties, die mogelijk in reinigingsmidde-
len of ook in zwembaden voorkomen. De 
geschiktheid van het voorziene bodem-
afvoersysteem moet in speciale situaties 
worden gecontroleerd met het oog op de 
te verwachten chemische, mechanische 
of andere belastingen. Geen agressieve 
reinigingsmiddelen gebruiken.

Opmerkingen

Voor een eenvoudige periodieke reiniging 
van de stankafsluiter en van de goot is bij 
de set een zeer goed geschikte reinigings-
borstel met gebruiksinstructies geleverd.
Voor alle reinigingsmiddelen geldt dat ze vrij 
moeten zijn van zout- en vloeizuren.
Vermijd contact met andere metalen zoals 
normaal staal, omdat dat roest van buitenaf 
kan veroorzaken. Dit geldt ook voor gereed-
schap zoals plamuurmessen of staalwol om 
bijv. mortelresten te verwijderen.
Voor gevoelige oppervlakken mogen geen 
schurende reinigingsmiddelen worden 
gebruikt.
Indien nodig raden we aan om de reini-
gingspolish voor roestvast staal Schlüter®-
CLEAN-CP te gebruiken.
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bij 1.
Gootdrager uitlijnen

bij 2.
Goot plaatsen

bij 3.
Onderbouwelement genivel-
leerd plaatsen

bij 4.
KERDI-manchet met KERDI- 
COLL verlijmen

Indien nodig zijn bijpassende, 
voorgevormde e lementen 
Schlüter®-KERDI-KERS voor 
de afdichting van de helling 
verkrijgbaar

bij 3.
Hellingsplaat onder de rand van 
de goot schuiven

1210

Verwerking

Schlüter®-KERDI-LINE-H
Horizontale afvoer

1. De gootdrager wordt op een effen onder-
grond en de juiste hoogte geplaatst. Om 
oneffenheden te compenseren en om de 
hoogte aan te passen, kan de gootdra-
ger ook op voldoende dicht op elkaar 
geplaatste mortelpunten of op een over 
het volledige oppervlak aangebrachte 
nivelleringslaag passend worden aange-
bracht.
Bij wandinbouw moet de goot overeen-
komstig de dikte van de wandbekledings-
laag worden uitgelijnd.
Bij middeninbouw wordt de gootdrager 
met behulp van de meegeleverde vul-
strook symmetrisch aangebracht.

Opmerking: Als er eisen worden gesteld 
inzake contactgeluidsisolatie moet onder 
de gootdrager een geschikte contactge-
luidsisolatie worden aangebracht en moet 
aan de randen een rand isolatiestrook 
worden voorzien.

2. De goot wordt in de gootdrager – met een 
op maat gesneden afvoerbuis, die moet 
worden aangesloten op het rioleringsnet-
werk van het gebouw – geplaatst.
Daarna moet een dichtheidscontrole 
worden uitgevoerd.

3. Vervolgens wordt tegen de perfect pas-
sende, ingebouwde Schlüter®-KERDI- 
LINE-H afvoergoot de Schlüter®- KERDI-
SHOWER-L hellingsplaat – evt. met 
onderbouwelement – op de juiste hoogte 
ingebouwd, gelijk met de bovenkant van 
de gootdrager (zie productfiche 8.8).
Als alternatief kan ook een dekvloer met 
afschot op de juiste hoogte worden aan-
gebracht en aan de bovenkant van de 
gootdrager worden weggetrokken.

4. Om de Schlüter®-KERDI-manchet te ver-
lijmen, wordt op de daaraan aansluitende 
oppervlakteafdichting de afdichtingslijm 
Schlüter®-KERDI-COLL (zie productfiche 
8.4) aangebracht met een getande lijmkam 
3 x 3 of 4 x 4 mm, waarin de Schlüter®-
KERDI- manchet over het volledige opper-
vlak wordt ingebed.
Er moet rekening worden gehouden 
met de verwerkingstijd van de lijm. Ook 
wandaansluitingen moeten vakkundig 
worden uitgevoerd met KERDI-afdich-
tingsbanden, die worden verlijmd met 
Schlüter®-KERDI-COLL. 

Uitgebreide beschrijvingen vindt u in de 
afzonderlijke inbouwhandleidingen:
Schlüter®-KERDI-LINE-H
Schlüter®-KERDI-LINE-F
Schlüter®-KERDI-LINE-V
Schlüter®-KERDI-LINE-D (tegeldrager)

Inbouw bij geringe  
constructiehoogte:
Schlüter®-KERDI-LINE-H en -F zijn bedoeld 
voor een horizontale afvoer op de ver-
diepingsvloer, waarbij in het bijzonder 
Schlüter®-KERDI-LINE-F dankzij zijn geringe 
inbouwhoogte van slechts 60 mm vooral 
geschikt is voor renovaties. Indien een afvoer 
door de verdiepingsvloer mogelijk is, kan 
met Schlüter®-KERDI-LINE-V een inbouw-
hoogte van ≥ 24 mm worden gerealiseerd.

Schlüter®-KERDI-LINE-V
Verticale afvoer

1. De gootdrager wordt op een effen onder-
grond en de juiste hoogte geplaatst. Om 
oneffenheden te compenseren en om de 
hoogte aan te passen, kan de gootdrager 
op een nivelleringslaag passend worden 
aangebracht.
Bij wandinbouw moet de goot overeen-
komstig de dikte van de wandbekleding-
slaag worden uitgelijnd.
Bij middeninbouw wordt de gootdrager 
met behulp van de meegeleverde vul-
strook symmetrisch aangebracht.

Opmerking: Als er eisen worden gesteld 
inzake contactgeluidsisolatie moet onder 
de gootdrager een geschikte contactge-
luidsisolatie worden aangebracht en moet 
aan de randen een rand isolatiestrook 
worden voorzien.

2. De goot wordt in de gootdrager – met een 
op maat gesneden afvoerbuis, die moet 
worden aangesloten op het rioleringsnet-
werk van het gebouw – geplaatst. Daarna 
moet een dichtheidscontrole worden 
uitgevoerd.

3. Vervolgens wordt tegen de perfect pas-
sende, ingebouwde Schlüter®-KERDI- 
LINE-V afvoergoot de Schlüter®- KERDI-
SHOWER-L (-LS) hellingsplaat op de 
juiste hoogte ingebouwd, gelijk met de 
bovenkant van de gootdrager (zie pro-
ductfiche 8.8). Als alternatief kan ook 
een dekvloer met afschot op de juiste 
hoogte worden aangebracht en aan de 
bovenkant van de gootdrager worden 
weggetrokken.

4. Om de Schlüter®-KERDI-manchet te ver-
lijmen, wordt op de daaraan aansluitende 
oppervlakteafdichting de afdichtingslijm 
Schlüter®-KERDI-COLL (zie productfi-
che 8.4) aangebracht met een getande 
lijmkam 3 x 3 of 4 x 4 mm, waarin de 
Schlüer®-KERDI-manchet over het volle-
dige oppervlak wordt ingebed.
Er moet rekening worden gehouden 
met de verwerkingstijd van de lijm. Ook 
wandaansluitingen moeten vakkundig 
worden uitgevoerd met KERDI-afdich-
tingsbanden, die worden verlijmd met 
Schlüter®-KERDI-COLL.
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Schlüter®-KERDI-LINE-F
Horizontale afvoer naar voren

1. De bijgeleverde lammellenafdichting 
wordt op de gootafvoer gezet (let op de 
positie).

2. Aansluitend wordt de afvoerbehuizing 
aangebracht.

3. De effen en op de juiste hoogte gebrachte 
ondergrond voorzien van dunbedmortel 
en de gootdrager plaatsen. Om oneffen-
heden te compenseren en om de hoogte 
aan te passen, kan de gootdrager ook 
op voldoende dicht op elkaar geplaatste 
mortelpunten of op een over het volledige 
oppervlak aangebrachte nivelleringslaag 
passend worden aangebracht. 
Bij wandinbouw moet de goot overeen-
komstig de dikte van de wandbekleding-
slaag worden uitgelijnd. 
Bij middeninbouw wordt de gootdrager 
met behulp van de meegeleverde vul-
strook symmetrisch aangebracht.

4. Aansluitend wordt de afvoerbehuizing met 
de aanwezige afvoerbuis aangesloten op 
het rioleringsnetwerk van het gebouw. 
Daarna moet de goot met een waterpas 
worden uitgelijnd en moet er een dicht-
heidscontrole worden uitgevoerd.

5. Daarna wordt de dekvloer met afschot 
(2%) van het doucheoppervlak tegen 
de juist passende, ingebouwde en met 
waterpas uitgelijnde Schlüter®-KERDI- 
LINE-F aangebracht.

6. Na begaanbaarheid van het dekvloerop-
pervlak wordt Schlüter®-DITRA 25 met 
dunbedmortel (aanbeveling vertanding 3 
x 3 mm of 4 x 4 mm) vast op de dekvloer 
verlijmd. Het tegelformaat op DITRA 25 
moet minimaal 5 x 5 cm bedragen (zie 
ook productfiche 6.1.).

7. Om de Schlüter®-KERDI-manchet te ver-
lijmen, wordt op de daaraan aansluitende 
oppervlakteafdichting de afdichtingslijm 
Schlüter®-KERDI-COLL (zie productfi-
che 8.4) aangebracht met een getande 
lijmkam 3 x 3 of 4 x 4 mm, waarin de 
Schlüter®-KERDI-manchet over het 
volledige oppervlak wordt ingebed. Er 
moet rekening worden gehouden met 
de verwerkingstijd van de lijm. Ook 
wandaansluitingen moeten vakkundig 
worden uitgevoerd met KERDI-KEBA-af-
dichtingsbanden, die worden verlijmd met 
Schlüter®-KERDI-COLL.

zu 1.

zu 3.

zu 4. zu 4.

zu 5.

zu 6.

zu 7.

zu 2.
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Schlüter®-KERDI-LINE-H
Horizontale afvoer met 
geïntegreerde stankafsluiter

A Hoekafdichting (voor zijdelingse wandaansluiting)

B Tweedelige stankafsluiter

C Goot met dichtingsmanchet

D Afvoerbehuizing

E Afvoerbuis

F Gootdrager

G Verloopstuk DN 40 naar DN 50 (enkel voor KERDI-LINE 40)

= L

= L 1

L = 50 - 180 cm (in stappen van 10 cm)

L = 55 - 185 cm (in stappen van 10 cm)

F

G

D

C

E

B
A A

Afvoercapaciteit DN 40 = 0,5 l/s (30 l/min.)
Afvoercapaciteit DN 50 = 0,6 l/s (36 l/min.)

120 mm

57 mm22 22
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137 mm

57 mm
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22 22

Dwarsdoorsnede 
middeninbouw

Dwarsdoorsnede 
wandinbouw

* Hoogte gootdrager:
DN 40 (40 mm) = 78 mm
DN 50 (50 mm) = 97 mm

Productoverzicht:

Schlüter®-KERDI-LINE-F
Horizontale afvoer met stankafsluiter 
geïntegreerd in de afvoerbehuizing

D

C

B

A A

Afvoercapaciteit DN 40 = 0,45l/s (26 l/min.)

A Hoekafdichting (voor opstaande zijwand)

B Goot met dichtingsmanchet en gootdrager

C Lipafdichting

D Afvoerbuis

E Afvoerbehuizing met stankafsluiter

= L

= L 1

L = 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 cm

L 1 = 55 / 65 / 75 /85 / 95 / 105 / 115 / 125 cm

120 mm = Wandinbouw

57 mm

60
 m

m

22 22

137 mm = Middeninbouw

Doorsnede

Uitvoeringen

Gootlengtes

Rooster-/framelengtes

  500 600 700 800 900 1000 1100  1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 
KERDI-LINE-H • • • • • • • • • • • • • •
KERDI-LINE-F • • • • • • • • 
KERDI-LINE-V • • • • • • • • • • • • • •
KERDI-LINE-VS • • • • • • • • • • • • • •
KERDI-LINE-VOS   • • • • • • 

  500 600 700 800 900 1000 1100  1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 
Frame, H = 19 mm • • • • • • • • • • • • • •
Frame, H = 30 mm • • • • • • • •  
Designrooster A en B • • • • • • • • • • • • • •
Tegelgoot C • • • • • • • • • • • • • •
Tegeldrager D* • • • • • • • • • • • • • •

* De lengte van de gekozen tegeldrager moet overeenkomen met de lengte van de goot.
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Schlüter®-KERDI-LINE-V
Verticale afvoer met 
geïntegreerde stankafsluiter

D

C

B

F

G

A A

Afvoercapaciteit DN 50 = 0,8 l/s (48 l/min.)

A Hoekafdichting (voor zijdelingse wandaansluiting)

B Goot met dichtingsmanchet

C Gootdrager

D Afvoerbuis

F Tweedelige stankafsluiter

G Afvoerbehuizing

57 mm

24

83 mm

2222

50 mm

120 mm

57 mm

24

2222

83 mm
50 mm

137 mm

50
 

72
 m

m

= L

= L 1

L = 50 - 180 cm (in stappen van 10 cm)

L 1 = 55 - 185 cm (in stappen van 10 cm)

Dwarsdoorsnede 
middeninbouw

Dwarsdoorsnede 
wandinbouw

50 mm
144 mm 

50
 m

m
72

 m
m

Lengtedoorsnede wand-/middeninbouw

Schlüter®-KERDI-LINE-VS /-VOS
Verticale afvoer met sifon

Schlüter®-KERDI-LINE-VS Schlüter®-KERDI-LINE-VOS

D

C

E

B

A A

Afvoercapaciteit DN 50 = 1,0 l/s (60 l/min.)

A Hoekafdichting (voor zijdelingse wandaansluiting)

B Goot met dichtingsmanchet

C Gootdrager

D Afvoerbuis

E Buissifon

= L

= L 1

L = 50 - 180 cm (in stappen van 10 cm)

L 1 = 55 - 185 cm (in stappen van 10 cm)

57 mm

24

120 mm

2222

50 mm

57 mm

24

137 mm

2222

50 mm

Dwarsdoorsnede 
middeninbouw

Dwarsdoorsnede 
wandinbouw

= L

= L 1

200

L = 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 cm

L 1 = 75 /85 / 95 / 105 / 115 / 125 cm
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=H

10

74 mm

47 mm

54 mm

10

=H

74 mm

47 mm

10

=H

74 mm

10

50 mm

Tekstmodule:

____________stuks Schlüter®-KERDI-LINE als 
lijnafvoergoot uit diepgetrokken roestvast staal 
V4A met een standaard op de flens verlijmde 
Schlüter®-KERDI-manchet gelijk met het opper-
vlak naar keuze met hellingsplaat of dekvloer 
bij Schlüter®-KERDI-LINE-H resp. -V of met 
dekvloer bij Schlüter®-KERDI-LINE-H, -V, -F

  tegen de wand
  centraal in het vlak
  met horizontale afvoer
  DN 40   DN 50
  met verticale afvoer
  met geïntegreerde stankafsluiter
  met externe buissifon

inbouwen, inclusief het bijpassende frame met 

afdekking.

Lengte:

  50 cm   60 cm   70 cm   80 cm 

  90 cm   100 cm   110 cm   120 cm

  130 cm   140 cm   150 cm   160 cm

  170 cm   180 cm

Frame/Afdekking

  19 mm voor bekledingshoogtes van 3–15 mm

  30 mm voor bekledingshoogtes van 13–25 mm

tijdens de plaatsing van de bovenbekleding op de 

juiste hoogte brengen en met het designrooster: 

  A gesloten

  B geperforeerd

  C tegelgoot

  D tegeldrager (zonder frame)

...leveren en vakkundig monteren.

Art.-Nr.:  __________________________________

Materiaal: _____________________________€/St.

Loon: _________________________________€/St.

Totale prijs: ____________________________€/St.

L = 49,5 – 179,5 cm (in stappen van 10 cm)

10

= H

L = 49,5 – 119,5 cm (in stappen van 10 cm)

10

= H

Tegeldrager D (zonder frame)
... geschikt voor alle bekledingshoogtes

Frame, H = 19 mm
...voor bekledingen van 3 tot 15 mm dikte

Frame, H = 30 mm
...voor bekledingen van 13 tot 25 mm dikte

Designrooster A

Designrooster B

Tegelgoot C
... voor bekledingshoogtes tot 10 mm

* De lengte van de gekozen tegeldrager moet overeenko-
men met de lengte van de goot.
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