Multi - Talenty
Sprawdzanie podłoży:
Podłoża muszą zostać sprawdzone pod względem
następującym:
 nośności – sprawdzenie przy pomocy próby
zarysowania metalowym rysikiem
 występowania szczelin – szczeliny muszą zostać
dokładnie wypełnione żywicą
 występowania nierówności – obecność nierówności
można stwierdzić za pomocą łaty mierniczej (DIN 18202)
 wilgotności – wilgotność końcową należy zawsze
zmierzyć przy pomocy próby CM
 czystości powierzchni – na powierzchni nie może być
resztek wosku, oleju, farby ani lakieru
 odpowiednich warunków klimatycznych – temperatura
podłoża i powietrza w pomieszczeniu musi wynosić
min. 17oC, a także musi być max. 65% wilgotności
powietrza

 brzegów podłoża – styki ściany i podłoża nie
pozostawiać w dylatacji
protokołu
zamontowanego ogrzewania i miejsc

dokonywanych pomiarów – jeśli wbudowane jest
ogrzewanie podłogowe, protokół z jego montażu
musi zostać przedłożony przed rozpoczęciem robót.
Poza tym, muszą zostać wskazane miejsca dokonania
pomiaru wilgotności.

Przed ułożeniem jastrychu, podłoże może wykazywać
maksymalnie następujące wilgotności:
max. 2,0 CM - %
 wylewka cementowa jako wylewka ogrzewana max. 1,8 CM - %
 wylewka gipsowa (anhydryt) - max. 0,5 CM - %
jako wylewka ogrzewana max. 0,3 CM - %.
Dalsze, liczne informacje dotyczące podłoży oraz czynności
dotyczących ich przygotowania przed ułożeniem wykładzin,
znajdą Państwo na stronie internetowej www.kiesel.com.

Odpowiednie podłoża
Grunt
Okamul VS 02

Łatwa do wykonania
podłoga
z zastosowaniem
wielofunkcyjnych
Mul ti - produktów
firmy Kiesel.

Wilgotność:

Odpowiednie wykładziny

Masa szpachlowa
ServoMulti S110

Klej multifunkcjonalny
OkaMulti K30

Przed szpachlowaniem
starannie nałożyć grunt.

Wylewka cementowa, gipsowa (anhydryt), beton,
typu asfaltobeton (IC 10)*, ceramiczne kafle/podłogi kamienne,
nierozpuszczalne pozostałości kleju, płyty wiórowe (V100 E1)*,
suche konstrukcje pływające.

Wykładziny tekstylne z gąbką, flizeliną, jutą,
linoleum, PCV, CV.

Podłoże/Wykładzina

Narzędzie

Zużycie na m2

Opakowanie

Wylewka cementowa, gipsowa, beton,
Okamul VS 02
nierozpuszczalne w wodzie pozostałości kleju

Wałek moltoprenowy
lub welurowy

ca. 0,100 kg

10 kg kanister
z tw. sztucznych

Płyty wiórowe, wylewka typu asfalt, wylewka
sucha, ceramiczne kafle, podłoga z kamieni

Okamul VS 02

Wałek moltoprenowy
lub welurowy

ca. 0,150 kg

10 kg kanister
z tw. sztucznych

Wylewka cementowa, gipsowa, beton

ServoMulti S 110

Rakla lub
gładka kielnia

ca. 1,40 kg

25 kg worek
papierowy

Płyty wiórowe, wylewka typu asfalt, wylewka
sucha do max. 5 mm grubości warstwy

ServoMulti S 110

Rakla lub
gładka kielnia

ca. 1,40 kg

25 kg worek
papierowy

Wykładziny tekstylne, linoleum

OkaMulti K 30

Szpachla
o uzębieniu B1

ca. 0,40 kg

12 kg wiadro
z tw. sztucznych

Kiesel Polska Sp. z o.o.

Wykładziny PCV, CV

OkaMulti K 30

Szpachla
o uzębieniu A2

ca. 0,35 kg

12 kg wiadro
z tw. sztucznych

ul. Stysia 37A · 53-525 Wrocław
tel. +48 71/ 336 60 62 · fax. +48 71/ 336 58 50

Produkt

e-mail: anna.majcher@kiesel.com.pl
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* Tylko do 5 mm grubości warstwy.

Opis produktu:
Grunt bezrozpuszczalnikowy, zapewniający przyczepność
chłonnych i niechłonnych podłoży. Nadaje się również na
wymagające remontu stare podłoża z dobrze przylegającymi
wodoodpornymi resztkami klejów.
Nie nadaje się do gruntowania podłoży z rozpuszczalnymi
w wodzie resztkami klejów z ługu posiarczynowego.

Kolor
Zastosowanie
Temperatura podłoża, co najmniej
Czas schnięcia*

Przystosowany do ogrzewania
podłogowego
Oznakowanie według
rozporządzenia o materiałach
niebezpiecznych GeffStoffV
Kod GISCODE
Kod EMICODE
Magazynowanie

fioletowy
wewnątrz
+17°C
0,5 - 3 godzin na podłożach
drewnianych ok. 24 godzin
na jastrychu anhydrytowym,
co najmniej 24 godziny,
tak
nie podlega obowiązkowi
oznakowania
D 1 według rozporządzenia
TRGS 610
EC 1 według kryteriów GEV
w dodatniej temperaturze,
ok. 12 miesięcy

* Dane przy 23º C i wilgotności powietrza 50 %, wyższe temperatury skracają,
niższe wydłużają czas reakcji.

Nierozcieńczony Okamul VS 02 nakładać rolką lub szczotką
na podłoże. Unikać tworzenia się kałuż i nadmiaru materiału.
Na jastrychach cementowych i anhydrytowych, w zależności
od chłonności podłoża grunt rozcieńczyć z wodą w proporcjach 1:1. Dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy
gruntu, można kontynuować dalsze prace (szpachlowanie).

Zużycie
ok. 100-150 g/m²

Narzędzia
Wałek lub szczotka

Narzędzia czyścić wodą

Szpachlowanie

Samopoziomująca
Do 10 mm grubości warstwy
Opis produktu
Uniwersalna masa szpachlowa, na bazie cementu, samopoziomująca, uszlachetniona plastyfikatorami nadającymi jej
większej elastyczności. Masa ta nadaje się do szpachlowania
i wyrównywania podłoży przygotowanych do dalszych prac
wykończeniowych o grubości warstwy do 10 mm. Produkt
nadaje się również na płynny jastrych anhydrytowy do 10 mm
grubości warstwy oraz płyty OSB do 5 mm grubości warstwy.
ServoMulti S 110 może być stosowany jako podłoże pod
wykładziny elastyczne i tekstylne. ServoMulti S 110 nie może
być stosowany jako podłoże użytkowe oraz do pomieszczeń
stale zawilgoconych.

Dane techniczne

Paletyzacja

Kod produktu

60 x 10 kg kanister z tworzywa sztuczneg

80128

Uwaga
Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu
oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Z powodu różnych niezależnych od nas czynników, np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się
do danego postępowania. Firma Kiesel Polska nie ponosi
odpowiedzialności z tego powodu.

Kolor
Zastosowanie
Grubość warstwy

szary proszek
wewnątrz
na płynny jastrych anhydrytowy
do 10 mm grubości warstwy
na płyty OSB do max. 5 mm
grubości warstwy
tak

Przystosowany do ogrzewania
podłogowego
Przeznaczony do rolek fotelowych tak, przy grubości warstwy
od 1 mm, według normy
DIN EN 12529
Zużycie wody ok.
6,5 litrów na worek
25 kilogramowy
Czas dojrzewania ok.
5 minut (ponownie wymieszać)
Czas szpachlowania ok.*
20 minut
Ruch pieszy po ok.*
2 godzinach
Klejenie wykładzin po ok.*
24 godzinach
Oznakowanie według
Xi- produkt drażniący
rozporządzenia o materiałach
niebezpiecznych GeffStoffV
Kod GISCODE
D 1 według rozporządzenia
TRGS 610
Kod EMICODE
EC 1 R według kryteriów GEV
Magazynowanie
w suchych pomieszczeniach,
ok. 6 miesięcy
* Dane przy 23º C i wilgotności powietrza 50 %, wyższe temperatury skracają,
niższe wydłużają czas reakcji.

ServoMulti S 110 wymieszać z czystą wodą w czystym pojemniku za pomocą elektrycznego mieszadła (wiertarki z mieszadłem max. 600 obrotów/min.) do momentu uzyskania jednolitej masy. Wymieszaną masę pozostawić na okres 5 minut, aby
"dojrzała" a następnie jeszcze raz zamieszać. Czas schnięcia
i twardnienia zależy od warunków klimatycznych pomieszczenia i grubości warstwy nanoszonej masy. Podczas schnięcia
podłoża należy unikać przeciągów i bezpośredniego nasłonecznienia. W niepewnych przypadkach zalecamy przeprowadzenie próbnego szpachlowania.

Oka Mul

og

e m i ja
s

Multifunkcjonalny
klej dyspersyjny

ra nicz o n

ti

Kleber K 30

Bezrozpuszczalnikowy
Bardzo nisko emisyjny
Wysoka początkowa
i końcowa siła klejenia
Przeznaczony do rolek fotelowych
Przystosowany do ogrzewania
podłogowego

Zużycie

Opis produktu

ok. 1,4 kg/m²

Wolny od rozpuszczalników, klej dyspersyjny do klejenia
wykładzin tekstylnych, wykładzin PCV/CV i linoleum.
OkaMulti K 30 charakteryzuje się wysoką początkową i końcową siłą klejenia. Może być nanoszony metodą natryskową.

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia czyścić wodą

Paletyzacja

Kod produktu

Dane techniczne

42 x 25 kg worki papierowe

80127

Kolor
kremowo-biały
Temperatura podłoża, co najmniej +17ºC
Przeznaczony do rolek fotelowych tak, według normy
DIN EN 12529
Czas wstępnego odparowania ok.* 10-15 minut
Czas układania ok. *
30 minut
Możliwość obciążania po ok. *
24 godzinach
Całkowite utwardzenie po ok. *
72 godzinach
Przystosowany do ogrzewania
tak
podłogowego
Kod GISCODE
D 1 według rozporządzenia
TRGS 610
Kod EMICODE
EC 1 według kryteriów GEV
Magazynowanie
w suchych i ciepłych
pomieszczeniach,
ok. 12 miesięcy

Uwaga
Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu
oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Z powodu różnych niezależnych od nas czynników, np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się
do danego postępowania. Firma Kiesel Polska nie ponosi
odpowiedzialności z tego powodu

* Dane przy 23º C i wilgotności powietrza 50 %, wyższe temperatury skracają,
niższe wydłużają czas reakcji.

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być mocne, suche, czyste, wolne od rys, spękań,
tłuszczów i olejów, wytrzymałe na obciążenia. Dokonać
kontroli możliwości układania na podłożu wykładzin, według
zaleceń VOB, rozdział C i normy DIN 18 365. Podłoża powinny
zostać przygotowane do układania wykładzin według instrukcji
BEB „Ocena i przygotowanie podłoży” oraz instrukcji TKB-8.
W przypadku klejenia wykładziny na niechłonnym podłożu ,
należy wylać na to podłoże masę ServoMulti S 110.

a

e m i ja
s

Spachtelmasse S 110

Podłoże musi być mocne, suche, czyste, wolne od rys, spękań,
tłuszczów i olejów, wytrzymałe na obciążenia. Dokonać
kontroli możliwości układania na podłożu wykładzin, według
zaleceń VOB, rozdział C i normy DIN 18 365. Podłoża powinny
zostać przygotowane do układania wykładzin według instrukcji BEB „Ocena i przygotowanie podłoży” oraz instrukcji
TKB-8. W zależności od rodzaju podłoża i jego późniejszego
wykorzystania gruntujemy OkaMulti V 1, Okamul PU-V
schnell lub Okapox GF.

K
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Gruntowanie

Czyszczenie narzędzi

Dane techniczne

Servo Mul

ra nicz o n

a

e m i ja
s
a

K

Na chłonne i niechłonne podłoża
Szybkoschnący
Bezrozpuszczalnikowy i niskoemisyjny
Zwiększa przyczepność podłoża

og

C1

Okamul VS 02

Podłoże musi być mocne, suche, czyste, wolne od rys, spękań,
tłuszczów i olejów, wytrzymałe na obciążenia. Dokonać
kontroli możliwości układania na podłożu wykładzin, według
zaleceń VOB, rozdział C i normy DIN 18 365. Podłoża powinny
zostać przygotowane do układania wykładzin według instrukcji BEB „Ocena i przygotowanie podłoży” oraz instrukcji
TKB-8.
Przed rozprowadzeniem gruntu należy usunąć luźne warstwy
nie trzymające się podłoża. Podłoża z jastrychu anhydrytowego i z płynnego jastrychu anhydrytowego należy bezwzględnie
szlifować aż do usunięcia mleczka anhydrytowego.

Przygotowanie podłoża

GEV - E
OD

b ard z o

ra nicz o n

Uniwersalna
masa szpachlowa

C1

og

Przygotowanie podłoża

GEV - E
OD

b ard z o

b ard z o

Grunt

- GEV
OD

Klejenie
Przed użyciem OkaMulti K 30 klej w wiaderku dobrze wymieszać. Nanosić na podłoże za pomocą pacy. Po okresie wstępnego odparowania kleju ok. 10 - 15 minut (w zależności od
chłonności podłoża i warunków klimatycznych pomieszczenia) kładziemy wykładzinę i starannie ją układamy, dociskając
do podłoża. Po ok. 30-50 minutach jeszcze raz ją dociskamy
na całej powierzchni przy pomocy walca. Najwcześniej po
upływie 24 godzin spawamy, względnie zgrzewamy ułożoną
wykładzinę.
Proszę przestrzegać wskazówek producenta wykładziny.

Ważne wskazówki
Proszę zwrócić uwagę, że klej nie nadaje się do klejenia
wykładzin tekstylnych i PCV ze spodem PUR, oraz wykładzin
igłowanych (Nadelvliesbelägen).

Zużycie
Paca
Rodzaj wykładziny
Zużycie
według TKB: B1 wykładziny tekstylne,
ok.400g/m2
linoleum
wykładziny PCV na włóknie poliestrowym
według TKB: A2 wykładziny PCV/CV
ok.300-350g/m2
o gładkim spodzie

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia czyścić wodą

Paletyzacja

Kod produktu

33 x 12 kg wiaderka z tworzywa sztucznego 80129

Uwaga
Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu
oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Z powodu różnych niezależnych od nas czynników, np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się
do danego postępowania. Firma Kiesel Polska nie ponosi
odpowiedzialności z tego powodu.

