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WITAMY W FIRMIE KIESEL
WIODĄCYM PRZEDSIĘ
BIORSTWIE NA RYNKU
CHEMII B
 UDOWLANEJ
W 1959 Otto i Irmgard Kiesel założyli małą fabrykę
cementową, która do dzisiejszego dnia, w dosłownym
tego słowa znaczeniu, klei na budowie, i to już od ponad
50 lat. Obecnie firmę prowadzi Wolfgang Kiesel dyrektor
generalny i dr Mattias Hirsch. Ponadto w zarządzaniu
przedsiębiorstwem udziela się Beatrice Kiesel i Jörg
Horn. Firma zatrudnia obecnie ok.150 pracowników.
Kiesel jest jednym z wiodących producentów i dostawców
mas szpachlowych, klejów do układania tekstylnych i
elastycznych wykładzin podłogowych, parkietu, jak
również płytek i wyrobów z kamienia naturalnego.
Naszym celem jest produkcja wysokojakościowych
materiałów, które zapewnią Państwu zdrowe, przyjazne
dla środowiska, funkcjonalne, podkreślające walory
estetyczne pomieszczenia.
Nasze produkty sprzedajemy na całym świecie.
Wspomagają nas przy tym liczne filie przedsiębiorstwa
we Francji, w krajach Beneluxu, w Polsce, w Czechach
i w Szwajcarii. Oprócz tego posiadamy nasz oddział w
Tangermünde (byłe Niemcy wschodnie, Saksonia-Anhalt)
oraz liczne punkty konsultacji i sprzedaży w całej Europie,
Azji, Ameryce Północnej, Australii, w Europie Wschodniej i
Rosji.

Okapox GF

Wewnątrz, ściany

Okamul PU-V schnell

Podłoża

Okamul GG

Nasze produkty pomogą Państwu szybko,
fachowo i ekonomicznie wykonać dosko
nałą pracę w tym zakresie.

Grunty

Podstawą dobrego i długotrwałego
ułożenia płytek i kamienia naturalnego
jest przygotowanie podłoża.

Okatmos® UG 30

Zastosowanie materiałów gruntujących

4

4

4

4

Tynk wapienny,
tynk cementowy

■ Szybko...

Tynk gipsowy

Okatmos UG 30 jest najszybciej schną
cym gruntem dostępnym na rynku świato
wym. Na wielu podłożach grunt ten schnie
w ciągu 30 minut, co pozwala na zaoszczę
dzenie czasu, pieniędzy i stresu, związane
go z częstymi dojazdami na budowę.
Państwa plan pracy na budowie skraca
się do minimum.

Płyty gipsowo-kartonowe,
budowlane płyty gipsowe
Płyty gipsowe wzmocnione
włóknami

■ Wszechstronnie...

Stare płytki

W przypadku słabych podłoży, lub przy
pracach renowacyjnych Okatmos UG 30
jest doskonałym rozwiązaniem. Produkt
ten gwarantuje doskonałą przyczepność
do każdego podłoża. Mogą to być podłoża
z resztkami starych, zużytych płytek, tera
kota, podłoża z resztkami kleju, podłoża
drewniane, jastrychy siarczano-wapienne.

Zużyta posadzka

■ Rozwiązywanie problemów...

Podłoża betonowe

®

Często są to małe problemy, które znacz
nie opóźniają wykonanie naszej pracy.
Szczególnie w przypadku słabych podłoży
polecamy stosować grunt epoksydowy
Okapox GF-M dostępny w puszkach
750 gramowych. Grunt ten w połączeniu z
zestawem klamr naprawia pęknięcia i
rysy, tworzy barierę przed wilgocią, nadaje
się na zawilgocone podłoża. Po nałożeniu
gruntu szybko możemy wykonywać dalsze
prace instalatorskie. W taki sposób małe
problemy nie mają czasu, aby stać się
wielkimi problemami.

Płyty wiórowe przymocowane
do podłoża za pomocą śrub,
bez wykręcania i odkształcania
materiału.
Stal cynkowana ogniowo,
aluminium, metal
Beton komórkowy
(typ: Ytong, Hebel, Durex)

Równy, nietynkowany mur

Wewnątrz, podłogi
Jastrychy na bazie cementu,
jastrychy wapienno-sulfatowe,
Servoplan E 500, Servoplan EM
555, podgrzewany i niepodgrze
wany

Jastrych asfaltowy płynny
podgrzewany i niepodgrzewany
Jastrych suchy, płyty gipsowokartonowe, płyty gipsowe
wzmocnione włóknami
Płyty wiórowe przymocowane
do podłoża za pomocą śrub,
bez wykręcania i odkształcania
materiału
Stal cynkowana ogniowo,
aluminium, metal
Zużyta posadzka, lastryko

Na zewnątrz
Czysty beton
Półfabrykaty
Tynk cementowy
Jastrych cementowy
Nowe płytki na zużyte
w systemie uszczelniania
(tylko posadzki)

Strona w katalogu
Produkty zalecane
Produkty stosowane w trudnych wypadkach
Żywice do zamykania pęknięć
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Grunty

Grunty
Okatmos® UG 30
Uniwersalny – środek gruntujący na chłonne i
niechłonne podłoża. Zastosowanie na zewnątrz i do
wewnątrz, szybkoschnący, bezrozpuszczalnikowy i
bezemisyjny.

Zużycie:
ok. 75–150 g/m2

60 x 10 kg kanister z tworzywa
sztucznego
Nr produktu: 49010
96 x 5 kg kanister z tworzywa
sztucznego
Nr produktu: 49023
50 kartonów w każdym
12 x 1 kg kanister z tworzywa
sztucznego
Nr produktu: 49009

Okamul GG
Bezrozpuszczalnikowy, dyspersyjny grunt służący do
gruntowania na podłożach cementowych, anhydryto
wych, porowatym betonie, wewnątrz pomieszczeń.
Zużycie:
ok. 50–100 g/m2

120 kg beczka
Nr produktu: 10012
60 x 10 kg kanister z tworzywa
sztucznego
Nr produktu: 10009
96 x 5 kg kanister z tworzywa
sztucznego
Nr produktu: 10008
50 kartonów w każdym
12 x 1 kg butelka
Nr produktu: 10011

Okamul PU-V schnell
Szybkoschnący, niskoemisyjny grunt jednoskładniko
wy na bazie poliuretanu do gruntowania chłonnych
i niechłonnych podłoży przed nałożeniem mas
szpachlowych lub położeniem okładzin.
Zużycie:
ok. 100–150 g/m2 jako środek gruntujący
ok. 300–350 g/m2 jako warstwa zatrzymująca wilgoć

60 x 11 kg kanister z tworzywa
sztucznego
Nr produktu: 60077
200 x 3 kg kanister z tworzywa
sztucznego
Nr produktu: 60070

Okapox GF
Dwuskładnikowy grunt epoksydowy. Bezrozpuszczal
nikowy i bezwodny, odpowiedni również na trudne i
słabe oraz zawilgocone podłoża. Bardzo wysoka siła
wiążąca.
Zużycie:
ok. 200–300 g/m2 jako grunt
ok. 400–500 g/m2 jako warstwa przeciwwilgociowa
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45 x 7 kg podwójny pojemnik
metalowy
Nr produktu: 48038
60 x 3,5 kg podwójne pojemniki
metalowe
Nr produktu: 48039

Wyrównanie podłoża

Masy naprawcze i samopoziomujące
ServoFine F 333
Masa naprawcza i wygładzająca. Szybkoschnąca,
tworzy bardzo gładką powierzchnię,wysoce elastyczna.
Do stosowania na różnego typu podłożach bez
konieczności gruntowania.
Zużycie:
1,1 kg/m2 przy 1 mm grubości warstwy

200 x 4,75 kg worki
Nr produktu: 42040

25 mm

Servoplan P 200 Plus
Wysokojakościowa masa samopoziomująca. 
Nisko emisyjna, bez skurczowa, idealna na podłoża
nienasiąkliwe np. stare płytki ceramiczne.

42 x 25 kg worki papierowe
Nr produktu: 42012

Zużycie:
1,5 kg/m2 przy 1 mm grubości warstwy

30 mm

Servoplan D 800
Szybkoschnący, samopoziomujący jastrych cienko
warstwowy. Niskoemisyjny, o zredukowanym skurczu.
Przeznaczony pod wykończenia podłogowe różnego
rodzaju, jak również może stanowić warstwę użytkową
( warstwę ochronną stanowi odpowiednia farba).
Zużycie:
ok. 1,6 kg/m2 na każdy mm warstwy

42 x 25 kg worki papierowe
Nr produktu: 42017

40 mm

Servoplan S 111
Wysokojakościowa, szybkowiążąca masa samopozio
mująca. Bezskurczowa, o bardzo wysokiej wytrzyma
łości. Do użytku wewnątrz i na zewnątrz. Może sta
nowić warstwę użytkową ( warstwę ochronną stanowi
odpowiednia farba).
Zużycie:
1,6 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy

42 x 25 kg worki papierowe
Nr produktu: 42015

40 mm

Materiały służące do układania ceramiki
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Wyrównanie i naprawa podłoża

Servoplan S 444
Wzmocniona włóknami, szybkowiążąca masa sa
mopoziomująca. Wysoce elastyczna, o bardzo dobrej
rozlewności. Może stanowić warstwę użytkową
(warstwę ochronną stanowi odpowiednia farba).

54 x 20 kg worki papierowe
Nr produktu: 42037

Zużycie:
ok. 1,2 kg/m2 na każdy mm warstwy
a

15 mm

Servocret RS
Reperacyjno-modelująca masa szpachlowa na
bazie cementu, wzbogacona polimerami, stosowana
do wypełniania pęknięć i ubytków na powierzchni
schodów, podestów, sufitów betonowych, wsporników
i płyt balkonowych, nawierzchni sportowych.

Zużycie:
ok. 1,6 kg/m2 na 1 mm warstwy

42 x 25 kg worki papierowe
Nr produktu: 11026

50 mm

Servocret RS-N
Reperacyjno-wyrównująca zaprawa szpachlowa.
Produkt na bazie cementu, z dodatkiem polimerów, do
wewnątrz i na zewnątrz. Zaprawa służy do wypełniania
dziur, pęknięć, wyrównywania schodów, podestów,
pochylni na jastrychach cementowych, siarczano
wapiennych, podłożach betonowych, powierzchniach
sufitu , podwalinach z surowego betonu, jak również
na balkony pod płytki lub kamień naturalny.
Zużycie:
ok. 1,6 kg/m2 na każdy mm warstwy
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42 x 25 kg worki papierowe
Nr produktu: 11030

50 mm

Zastosowanie mas szpachlowych i reperacyjnych

Szpachle

Servocret RS

Servocret RS-N

Servoplan D 800

Servoplan P 200 Plus

Servoplan S 444

Podłoża

Masy samopoziomujące

Servoplan S 111

Zalecenia/wskazówki: przed nałożeniem masy szpachlowej
zawsze gruntować np. gruntem Okatmos UG 30.
1
Modyfikowany materiałem Okamul 71
2
Dane odnoszą się do temp. 20°C i 65 % wilgot. wzgl. powietrza.
Wyższe temp. i niższa wilgot. skracają, niższe temp. i wyższa
wilgot. wydłużają czas reakcji.
3
Stosować z podkładem wzmocnionym włóknem szklanym w
połączeniu z żywicą Okapox GF do grubości warstwy 20 mm
4
Stosować z włóknami wzmacniającymi firmy Kiesel
5
Pod okładzinę ceramiczną

1– 40

3–15

1–30

3–40

2–50

2–50

1–2

1–2

2

2

1

3

5

6

5

5

6

6

Wewnątrz, ściany
Tynk wapienny, tynk cementowy
Tynk gipsowy
Płyty gipsowo-kartonowe, budowlane płyty gipsowe
Płyty gipsowe wzmocnione włóknami
Płyty wiórowe przymocowane do podłoża za pomocą śrub,
bez wykręcania i odkształcania materiału.
Stal cynkowana ogniowo, aluminium, metal
Beton komórkowy (typ: Ytong, Hebel, Durex)
Półfabrykaty/prefabrykaty betonowe
Zużyta posadzka
Równy, nietynkowany mur

Wewnątrz, podłogi
Jastrychy na bazie cementu, Jastrychy wapienno-sulfa
towe, Servoplan E 500, Servoplan EM 555, podgrzewane i
niepodgrzewane
Podłoża betonowe
Jastrych asfaltowy płynny, do grubości
max. 10 mm, podgrzewany i niepodgrzewany

3

3

4

4

1

Jastrych suchy, płyty gipsowo-kartonowe, płyty g
 ipsowe
wzmocnione włóknami do grubości max. 5 mm
Płyty wiórowe do grubości max. 10 mm, przymocowane do
podłoża, bez wykręcania i odkształcania materiału.

3

Stal cynkowana ogniowo, aluminium, metal
Zużyta posadzka, lastryko
Płyty o właściwościach izolacji akustycznej i termicznej
4

Okaphone 4, 9, 15, do grubości max. 5 mm

4

Na zewnątrz
Czysty beton
Półfabrykaty
Tynk cementowy
Jastrych cementowy
Grubość warstwy w mm
Możliwość dalszych prac wykończeniowych
po upływie (godziny)2

Strona w katalogu

Materiały służące do układania ceramiki
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A0

umiarkowane narażenie
poprzez nienaciskającą
wodę, wewnątrz

B0

umiarkowane narażenie
poprzez nienaciskającą
wodę, zewnątrz

A

wysokie narażenie poprzez
nienaciskającą wodę, wewnątrz

B

wysokie narażenie poprzez
nienaciskającą wodę,
wewnątrz i na zewnątrz

C

wysokie narażenie poprzez
nienaciskającą wodę, w
połączeniu z chemikaliami,
wewnątrz

Servoflex DMS
1K-schnell SuperTec

(według instrukcji Niemieckiego
Stowarzyszenia Posadzkarzy)

Servoflex DMS
1K Plus SuperTec

Klasy narażenia na wilgoć
Wysokie narażenie
Okamul DF

Okamul DF

(według instrukcji Niemieckiego
Stowarzyszenia Posadzkarzy)

Servoflex DMS
1K-schnell SuperTec

Klasy narażenia na wilgoć
Umiarkowane narażenie

Servoflex DMS
1K Plus SuperTec

Systemy uszczelniające

(tylko na
ściany)

Systemy uszczelniające
Okamul DF
Płynna folia uszczelniająca. Wysoce elastyczna, pokry
wa pęknięcia do 4 mm. Czas schnięcia ok. 1 godzi
na, możliwość układania płytek i ruchu pieszego po
upływie ok. 6 godzin.

33 x 14 kg wiadro
Nr produktu: 12003
60 x 7 kg wiadro
Nr produktu: 12002

Zużycie:
ok. 1,0–1,2 kg/m2 przy dwukrotnym nałożeniu warstwy

Servoflex DMS 1K Plus SuperTec
Jednoskładnikowy, wysoce elastyczny, szlam uszczel
niający na bazie cementu uszlachetnionego tworzy
wami sztucznymi. Zastosowanie do wewnątrz i na
zewnątrz, stabilny na pionowych powierzchniach.
Pokrywa pęknięcia. Czas schnięcia jednej warstwy ok.
3 godziny.

54 x 15 kg worki papierowe
Nr produktu: 12012

Zużycie:
ok. 2,2–3,5 kg/m2 grubość warstwy po wyschnięciu od
1,5 do 2,5 mm

Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec
Jednoskładnikowy, wysoce elastyczny, szlam uszczel
niający na bazie cementu uszlachetnionego tworzy
wami sztucznymi. Zastosowanie do wewnątrz i na
zewnątrz, stabilny na pionowych powierzchniach.
Pokrywa pęknięcia. Czas schnięcia jednej warstwy ok.
2 godziny.
Zużycie:
ok. 2,2–3,5 kg/m2 grubość warstwy po wyschnięciu od
1,5 do 2,5 mm
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54 x 15 kg worki papierowe
Nr produktu: 12010

Układanie płytek

Kleje
Servoflex K-Schnell SuperTec
Szybkowiążąca , elastyczna, cementowa, cienko- i śre
dniowarstwowa zaprawa klejąca, służąca do klejenia
płytek ceramicznych, płyt wielkoformatowych, gresu,
płyt z kamienia naturalnego, mozaiki z porcelany,
klinkieru i cegły, jak również budowlanych płyt izola
cyjnych, wewnątrz i na zewnątrz.

C2 FT-S1
54 x 20 kg worki papierowe
Nr produktu: 13105

Zużycie:
ok. 0,8–2,2 g/m2 zależnie od rodzaju użytej szpachli

15 mm

Servostar 1000
Elastyczny klej do płytek klasy C2 TE. Zastosowanie
do wewnątrz i na zewnątrz. Bardzo wydajny, przysto
sowany do ogrzewania podłogowego. Maksymalny
format płytek – 60 cm x 60 cm.

42 x 25 kg worek papierowy
Nr produktu: 13004

Zużycie:
ok. 0,8–2,2 g/m2 zależnie od rodzaju użytej szpachli

ServoStar® 3000 Flex
Cementowa, cienkowarstwowa zaprawa klejąca,
stabilna na powierzchniach pionowych, odkształcalna,
uszlachetniona składnikami z tworzywa sztucznego,
służy do klejenia płytek ceramicznych, płyt, kamionki
szlachetnej, mozaiki porcelanowej i szklanej, klin
kieru, cegły płytkowej i na odporne na przebarwienia
płytki z kamienia naturalnego i sztucznego, wewnątrz
i na zewnątrz.

C2 TE-S1
42 x 25 kg worki papierowe
Nr produktu: 13094

Zużycie:
ok. 1,1–2,7 g/m2 zależnie od rodzaju użytej szpachli

ServoStar® 4000 Flex
Biała, cementowa, cienkowarstwowa zaprawa kle
jąca, szybkoschnąca, stabilna na powierzchniach
pionowych, odkształcalna, uszlachetniona składni
kami z tworzywa sztucznego, służy do klejenia płytek
z kamienia naturalnego np. z marmuru typ jura, płyt
typu solnhofer, marmuru krystalicznego, na ściany i
podłogi, wewnątrz i na zewnątrz.
Zużycie:
ok. 1,1–2,7 g/m2 zależnie od rodzaju użytej szpachli

5 mm

C2 FT-S1
42 x 25 kg worki papierowe
Nr produktu: 13095
200 x 5 kg worki papierowe
Nr produktu: 13029

5 mm

Materiały służące do układania ceramiki
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Układanie płytek

Servoflex-Trio-SuperTec
Elastyczna, multifunkcjonalna, cienko i średniowar
stwowa zaprawa klejąca. Możliwość uzyskania różnych
konsystencji, co zwiększa wachlarz możliwości zasto
sowania zaprawy. Bardzo wydajny, do użytku wewnątrz
i na zewnątrz. Możliwość zastosowania przy niskich
temperaturach. Dostępny w wersji szarej i białej oraz
w wersji tzw. szybkiej (schnell).

C2 E-S1
54 x 20 kg worki papierowe
kolor biały Nr produktu: 13032
kolor szary Nr produktu: 13031

20 mm

Zużycie:
ok. 1,6–3,7 kg/m2, zależnie od rodzaju użytej szpachli

Servofix KM-F Plus

C2 TE

Elastyczna, wysoce stabilna, wzbogacona tworzywami
sztucznymi, cementowa, cienkowarstwowa zaprawa
klejąca. Zaprawa służy do klejenia płytek ceramicz
nych, płyt, płytek kamionkowych, płytek klinkierowych,
podłogowych płyt klinkierowych, płytek z naturalnego i
sztucznego kamienia, wewnątrz i na zewnątrz oraz do
klejenia płytek gresowych.

42 x 25 kg worki papierowe
Nr produktu: 13009
200 x 5 kg worki papierowe
Nr produktu: 13003

5 mm

Zużycie:
ok. 1,2–2,8 kg/m2, zależnie od rodzaju użytej szpachli

Servolight
Wysoce elastyczny klej do płytek. Bardzo wydajny,
wysoce stabilny i łatwy w formowaniu. Idealny do płyt
wielkoformatowych. Dzięki modyfikacji tworzywami
sztucznymi, nadaje się na podłoża różnego typu.

C2 TE-S1
54 x 15 kg worki papierowe
Nr produktu: 13096

Zużycie:
ok. 0,7–1,8 kg/m2, zależnie od rodzaju użytej szpachli
15 mm

Okamul DZ 18

dodatek Flex do klejów
Bezrozpuszczalnikowa dyspersja na bazie tworzyw
sztucznych do ulepszania cienko- i średniowarstwo
wych cementowych zapraw klejących. W połączeniu
Okamul DZ 18 z tradycyjnymi klejami do płytek, jak:
Servofix KM-F Plus, ServoStar 3000 Flex i ServoStar
4000 Flex można stworzyć elastyczną, wodoodporną
zaprawę klejącą.
Zużycie:
ok. 2,5–4,5 kg/25 kg proszku
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42 kartony w każdym 4 x 2,5 kg
Nr produktu: 13038

Servoflex-Trio-SuperTec,
Kolor szary i biały

Okapox F/K,
Kolor biały i piaskowy

Servofix KM-F Plus,
Kolor szary

ServoStar® 4000 Flex,
Kolor biały

na podłoża metalowe

Podłoża gruntować

Servolight,
Kolor szary

2

	przy klejeniu kamionki zaprawę modyfikować O
 kamul DZ 18

Zaprawy klejowe

	W celu przyklejenia płyty izolacyjnej Okaphone
1

ServoStar® 3000 Flex weiß,
Kolor biały

Produkty przeznaczone
	Produkty przeznaczone, gdy zaprawa klejąca jest
modyfikowana materiałem Okamul DZ 18

ServoStar® 1000,
Kolor szary

Produkty zalecane

Servoflex K-Schnell SuperTec,
Kolor szary

Zastosowanie materiałów służących do układania

10

13

Wewnątrz, ściany
Tynk wapienny, tynk cementowy
Tynk gipsowy
Płyty gipsowo-kartonowe, budowlane płyty gipsowe
Płyty gipsowe wzmocnione włóknami
Płyty wiórowe przymocowane do podłoża za pomocą śrub,
bez wykręcania i odkształcania materiału.
Beton komórkowy (typ: Ytong, Hebel, Durex)
Lany beton
Półfabrykaty/prefabrykaty betonowe
Zużyta posadzka
Równy, nietynkowany mur
Stal cynkowana ogniowo, aluminium, metal

Wewnątrz, podłogi
Podgrzewane jastrychy na bazie cementu, jastrychy
wapienno-sulfatowe, Servoplan E 500, Servoplan EM 555
Niepodgrzewane jastrychy na bazie cementu, jastrychy
wapienno-sulfatowe, Servoplan E 500, Servoplan EM 555
Podłoża betonowe
Jastrych asfaltowy płynny, podgrzewany i n
 iepodgrzewany
Jastrych suchy, płyty gipsowo-kartonowe, płyty
gipsowe wzmocnione włóknami
Płyty wiórowe przymocowane do podłoża, bez wykręcania
i odkształcania materiału.
Stal cynkowana ogniowo, aluminium, metal
Zużyta posadzka, lastryko

Na zewnątrz
Czysty beton

1

Półfabrykaty

1

Tynk cementowy/tynk wapienny

1

Jastrychy na balkony i tarasy

1

Nowe płytki na podłoże z zużytymi płytkami w
systemie uszczelniania (tylko na posadzki)
1

Baseny, pływalnie
Metal

Strona w katalogu

10

9

9

9

9

10
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Fugowanie

Fugi
Servoperl royal
Hydrofobowa, szybkoschnąca, odporna na
zanieczyszczenia fuga elastyczna, odporna
na obciążenia mechaniczne i ścieranie.
Zastosowanie: wewnątrz, na zewnątrz i do
basenów, szerokość fug od 1 mm do 10
mm, wysoka odporność na kwasy i zasady,
odporna na środki czyszczące używane w
gospodarstwie domowym.

Zużycie:
ok. 0,50 kg/m2 przy mozaice 10 cm x 10 cm
ok. 0,30 kg/m2 przy płytkach 60 cm x 60 cm
ok. 1,00 kg/m2 przy mozaice 5 cm x 5 cm
ok. 0,25 kg/m2 przy płytkach 45 cm x 90 cm
ok. 0,35 kg/m2 przy płytkach 40 cm x 80 cm
ok. 0,20 kg/m2 przy płytkach 60 cm x 120 cm

4 x 5 kg worek papierowy/
200 sztuk na palecie,
Nr produktu
14602 biały
14603 srebrno-szary
14604 szary typu kiesel
14605 średnio-szary
14606 papierowy pergamon
14607 piaskowy sahara
14608 antracyt
14609 shadow
14610 dessert piaskowy
14611 piaskowy safari
14612 mochacino
14613 jasmin
14614 topas
14615 manhattan
14616 kremowo-żółty
14617 czerwony
14618 niebieski
14619 zielony
14620 brązowy bali
14621 jasnobrązowy

Servoperl royal schnell
Hydrofobowa, szybkoschnąca, odporna na
zanieczyszczenia fuga elastyczna, odporna
na obciążenia mechaniczne i ścieranie.
Zastosowanie: wewnątrz, na zewnątrz i do
basenów, szerokość fug od 1 mm do 10
mm, wysoka odporność na kwasy i zasady,
odporna na środki czyszczące używane w
gospodarstwie domowym.
Zużycie:
ok. 0,50 kg/m2 przy mozaice 10 cm x 10 cm
ok. 0,30 kg/m2 przy płytkach 60 cm x 60 cm
ok. 1,00 kg/m2 przy mozaice 5 cm x 5 cm
ok. 0,25 kg/m2 przy płytkach 45 cm x 90 cm
ok. 0,35 kg/m2 przy płytkach 40 cm x 80 cm
ok. 0,20 kg/m2 przy płytkach 60 cm x 120 cm
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4 x 5 kg worek papierowy/
50 sztuk na palecie,
Nr produktu
14401 biały
14402 srebrno-szary
14403 szary typu kiesel
14404 srednio-szary
14405 aksamitno-czarny
14406 papierowy pergamon
14607 piaskowy sahara
14408 jasnobrazowy
14409 brasil
14410 brazowy bali
14411 bazalt
14412 antracyt

Fugowanie

Servofix FB
Fuga do spoinowania w zakresie 5 – 25 mm.
Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Łatwa w formowaniu. Charakteryzuje się
podwyższoną wytrzymałością.
Zużycie:
ok. 2,5 kg/m2 przy płytkach 11,5 x 24 cm

42 x 25 kg worki papierowe
Opakowanie – worki papierowe
Nr produktu:
14079 42 x 25 kg, szary 202
14078 50 x 4 x 5 kg, szary 202
14131 42 x 25 kg, średnio szary 204
14159 50 x 4 x 5 kg, średnio-szary 204
14088 42 x 25 kg, pergamon 244

Okapox F/K

R2 T

Żywica epoksydowa do spoinowania fug i
klejenia płytek na ściany i podłogi. Szerokie
zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz.
Chemoodporna, stabilna na powierzchniach
pionowych i poziomych. Duża wytrzymałość
na obciążenia mechaniczne.

96 x 5 kg wiadro
Nr produktu:
14129 piaskowy
14130 biały
14128 szary
14150 szary typu kiesel

Zużycie:
0,5–4,0 kg/m2 jako zaprawa klejąca
0,3–1,8 kg/m2 jako zaprawa fugowa

Servoflex F
Uniwersalna fuga elastyczna. Szerokość
spoinowania od 3 mm do 25 mm. Stosowa
na pod duże obciążenia. Do zastosowania
wewnątrz i na zewnątrz.
Zużycie:
ok. 0,8–2,5 kg/m2

Opakowanie
14097 42 x 25 kg, szary
14096 50 x 4 x 5 kg, szary
14140 42 x 25 kg, szary typu kiesel
14141 50 x 4 x 5 kg, szary typu kiesel
14148 42 x 25 kg, średnio-szary
14153 50 x 4 x 5 kg, średnio-szary
14158 42 x 25 kg, sahara
14269 42 x 25 kg piaskowo-szary

Materiały służące do układania ceramiki
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Fugowanie

Oka Color

fuga dyspersyjna
Oka Color jest dyspersyjnym materiałem
gotowym do użytku z możliwością wyboru
koloru poprzez dodanie dowolnego barw
nika. Dzięki jednorodnej strukturze fuga
podkreśla szlachetny charakter okładziny.
Oka Color nadaje się do zastosowania w ła
zienkach, kabinach prysznicowych użytecz
ności prywatnej na okładzinach ściennych i
podłodze, do płytek z kamienia naturalnego
jak np. marmur i granit, gresu, mozaiki
szklanej. Danym materiałem możemy
spoinować płytki ułożone na płytach wióro
wych, płytach gipsowo-kartonowych oraz na
jastrychu ogrzewanym. Oka Color nie nadaje
się do płytek ułożonych w pomieszczeniach
użyteczności przemysłowej.

Nr produktu:
5 kg wiadra:
15101 perłowoszary
15103 platynowoszary
15105 stara biel
15107 jasnoszary
15109 biały
1 kg wiadra:
15100 perłowoszary
15102 platynowoszary
15104 stara biel
15106 jasnoszary
15108 biały

Zużycie:
ok. 0,5–1,4 kg/m2

Oka Silicon

fuga silikonowa
Wysokiej jakości, miękka, elastyczna, na
bazie kwasów, jednoskładnikowa silikonowa
fuga uszczelniająca. Nadaje się do długo
trwale elastycznego wypełniania szczelin np.
w pomieszczeniach sanitarnych, przy wan
nach, zlewach, stołach do zmywania naczyń
oraz do wypełniania szczelin dylatacyjnych
w posadzkach ceramicznych. Oka Silicon na
daje się na powierzchnie szklane np. szyby,
do metalowych elementów izolacyjnych, na
materiały drewniane, aluminiowe i plastyko
we okien.
Zużycie:
1 kartusza na 12 metrów bieżących
Kolory specjalne
Nr produktu:
60046 czerwony
60047 niebieski
60048 zielony
60236 kremowożółty
Primer 150
Nr produktu: 60208
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310 ml kartusz
Nr produktu:
60126 przeźroczysty
60015 biały
60016 szary
60023 jasmin
60025 jasnobrazowy
60018 aksamitno-czarny
60313 bazalt
60031 brasil
60039 topas
60040 szarotka
60041 manhattan
60043 sahara
60106 papierowy pergamon
60017 szary typu kiesel
60105 srednio-szary
60210 srebrno-szary
60314 piaskowo-szary
60324 shadow
60325 piaskowy safari

Materiały pomocnicze

Materiały pomocniczne
Taśma uszczelniająca – Kiesel-Dichtband
Idealna taśma do zamykania szczelin powstałych w
narożnikach, stosowana na stykach płaszczyzn. Taśmę
stosować w połączeniu z płynną folią Okamul DF oraz z
elastyczną zaprawą uszczelniającą Servoflex DMS 1 K
lub Servoflex DMS 1 K-schnell SuperTec.

50 m rolka
Nr produktu: 60010
10 m rolka
Nr produktu: 60009

Manszeta uszczelniająca na ścianę – Dichtmanschette Wand
Służy do uszczelniania przejść rurowych w ścianie.
Materiał jest bardzo elastyczny i odkształcalny. Stoso
wany w połączeniu z płynną folią Okamul DF, szlamem
uszczelniającym Servofix DMS-Flex, Servofix DMS 1 K
oraz z produktami z systemu Okamul PU-FCA.

25 sztuk w kartonie
Nr produktu: 60012

Manszeta uszczelniająca na podłogę – Dichtmanschette Boden
Służy do uszczelniania odpływów i przejść podłogowych.
Materiał jest bardzo elastyczny, stosowany w połącze
niu z płynną folią Okamul DF, elastycznymi zaprawami
uszczelniającymi Servofix DMS-Flex, Servoflex DMS 1 K
oraz z produktami z systemu Okamul PU-FCA.

1 sztuka w kartonie
Nr produktu: 60013

Taśma uszczelniająca – Spezial Dichtband 180 mm
Specjalna taśma uszczelniająca Spezial-Dichtband 180
obustronnie pokryta włókniną, nadaje się do zamykania
szczelin ruchomych, przed zastosowniem chemoodpor
nej żywicy uszczelniającej Okamul PU-FCA.
Taśmę stosować w basenach, zbiornikach na wodę, w
połączeniu z powyższą żywicą lub elastycznymi zapra
wami uszczelniającymi Servoflex DMS 1 K Plus Super
Tec lub Servoflex DMS 1 K-schnell Super Tec.

30 m rolka
Nr produktu: 60008

Narzędzia do aplikowania epoksydu
i Oka Color


3
Nr produktu

1

Specjalna packa do epoksydu

60143

2

Myjka czyszcząca do epoksydu z rączką

60147

3

Gąbka emulgująca miękka (biała)

60148

4

Gąbka do epoksydu emulgująca średnia (niebieska)

60149

5

Uchwyt na gąbkę

60271

6

Gąbka wiskozowa

60195

2

4

5
1
6
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Foto: Christina Kratzenberg

Kleje do płytek
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Tabela zużycia zapraw klejących do płytek ceramicznych

Okaphone 4, 9, 15 płyty tłumiące hałas

U Produkt sprawdzony według
wytycznych DiBt pod względem
emisji szkodliwych substancji

Stabilna płyta izolacyjna z włókien poliestrowych. Two
rzy warstwę odprężającą między podłożem a posadzką
z płytek ceramicznych lub z kamienia naturalnego
(Okaphone 4) oraz spełnia warunki izolacji akustycznej i
termicznej na podłożu (Okaphone 9, Okaphone 15).Sto
sowana przede wszystkim w obszarze wewnętrznym, w
nowym i starym budownictwie. Znajduje zastosowanie
w pracach renowacyjnych oraz w izolacji nowych, żelbe
towych płyt monolitycznych w budownictwie biurowym i
mieszkaniowym.

Okaphone 4:
płyty 100 x 60 cm;
10 kartonów w każdym
15 płyt = 90 m2/paleta
Nr produktu: 60170
Okaphone 9:
płyty 100 x 60 cm;
10 kartonów w każdym
10 płyt = 60 m2/paleta
Nr produktu: 60173
Okaphone 15:
płyty 100 x 60 cm;
10 kartonów w każdym
5 płyt = 30 m2/paleta
Nr produktu: 60189

Nazwa

Zużycie ok.
paca
grzebieniowa
6 mm

Zużycie ok.
paca
grzebieniowa
8 mm

Zużycie ok.
paca stosowana w
systemie średnio
warstwowym

Ruch pieszy/
spoinowanie po ok.1

Strona w
katalogu

12 godzinach

10

Zaprawa klejąca do pytek ceramicznych
Servolight

1,3 kg/m2

1,8 kg/m2

Servoflex-Trio-SuperTec

1,6 kg/m2

2,3 kg/m2

3,7 kg/m2

12 godzinach

10

Servoflex K-Schnell SuperTec

1,6 kg/m2

2,2 kg/m2

3,6 kg/m2

2 godzinach

9

ServoStar® 1000

2,3 kg/m2

2,8 kg m2

24 godzinach

9

ServoStar® 3000 Flex

2,1 kg/m2

2,7 kg/m2

24 godzinach

9

ServoStar® 4000 Flex

2,1 kg/m2

2,7 kg/m2

3 godzinach

9

Servofix KM-F Plus

2,3 kg/m2

2,8 kg/m2

24 godzinach

10

2 godzinach

9

Zaprawa klejąca do kamienia naturalnego
Servoflex K-Schnell SuperTec

1,6 kg/m2

2,2 kg/m2

3,6 kg/m2

ServoStar® 4000 Flex

2,1 kg/m2

2,7 kg/m2

3 godzinach

9

4,0 kg/m2

12 godzin, 3,5–4 godzin
przy zastosowaniu Okapox

13

Żywice epoksydowe/Kleje poliuretanowe
Okapox F/K
1

3,0 kg/m2

 rzy temp. + 20° C i względnej wilgotności powietrza 65 %. Wyższe temperatury i niska względna wilgotność powietrza s kraca,
P
a niższa temperatura i wysoka względna wilgotność powietrza wydłuża czas reakcji.

Materiały służące do układania ceramiki

I 17

Zastosowanie materiałów służących do układania ceramiki

Servoperl royal

Servoperl royal schnell

Oka Color

Okapox F/K

Okapox F/K-Boden

Produkty zalecane

10

10

20

20

20

Produkty przeznaczone
1

	Sprawdzić przydatność użytkową płytek i przestrzegać
zaleceń producenta płytek

2

	Proszę zapoznać się z naszą tabelą chemiczną

Maksymalna szerokość spoiny w mm
Spoina elastyczna
Spoina odporna na czyszczenie chemiczne
Spoina z systemu Hygienic Protection
Spoina odporna na zabrudzenia
Wewnątrz
Zewnątrz
Ściany
Podłogi
Podłoża z ogrzewaniem podłogowym
Fajans, płytki ceramiczne ścienne, kafelki1
Kamionka1
Płytki z kamionki szlachetnej, glazura1
Mozaika szklana1
Okładziny z terakoty (cotto)1
Kamień naturalny wrażliwy na przebarwienia1
Baseny, pływalnie
Okładzina narażona na duże obciążenia mechanicznie
Okładzina narażona na normalne obciążenia
środkami chemicznymi

2

2

Okładzina narażona na duże obciążenia
środkami chemicznymi
Materiał

Strona w katalogu
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Cement

Cement

Dyspersja

Epoksyd

Epoksyd

12

12

14

13

13

Próbnik kolorów fug

aluminiowa
szarość

szary
typu kiesel

Okapox Designfuge

Servoperl royal
Servoperl royal schnell
Servoperl 10
Servofix HBF SuperTec
Servoflex F
Okapox F/K
Oka Silicon
Oka Silicon M

bazalt

antracyt

Servoperl royal schnell
Oka Silicon
Oka Silicon M

Servoperl royal
Servoperl royal schnell
Servoflex F
Oka Silicon
Oka Silicon M

jasnobrazowy

średniobrązowy

Servoperl royal
Servoperl royal schnell
Oka Silicon
Oka Silicon M

Okapox Designfuge

piaskowy safari

jasnoróżowy

Servoperl royal
Oka Silicon

Okapox Designfuge

zielony

niebieski

biały

stara biel

srebrnoszary

Servoperl royal
Servoperl royal schnell
Oka Silicon
szlachetno-biały
Oka Silicon M biały
Servoperl 10
Oka Silicon biały

Okapox Designfuge
Okapox F/K
Oka Silicon weiß

Servoperl royal
Servoperl royal schnell
Servoperl 10
Oka Silicon
Oka Silicon M

szary

shadow

Servoflex F
Oka Silicon FWM
Okapox F/K
Oka Silicon
Oka Silicon M

Servoperl royal
Oka Silicon

piaskowy
Okapox F/K

Servoperl royal
Oka Silicon

Servoperl royal
Oka Silicon

manhattan

srednio-szary

Servoperl royal
Oka Silicon

Servoperl royal
Servoperl royal schnell
Servoperl 10
Servofix HBF SuperTec
Servoflex F
Okapox Designfuge
Oka Silicon
Oka Silicon M

aksamitno-czarny

brazowy bali

brasil

Servoperl royal schnell
Okapox Designfuge
Oka Silicon
Oka Silicon M

Servoperl royal
Servoperl royal schnell
Oka Silicon M

Servoperl royal schnell
Oka Silicon
Oka Silicon M

dessert piaskowy

mochacino

piaskowoszary

piaskowy sahara

Servoperl royal
Oka Silicon

Servoperl royal
Oka Silicon

Servoflex F
Oka Silicon

Servoperl royal
Servoperl royal schnell
Servoflex F
Okapox Designfuge
Oka Silicon
Oka Silicon M

kremowobiały

topas

miętowy

Servoperl royal
Oka Silicon

papierowy
pergamon

jasmin

Okapox Designfuge

Servoperl royal
Oka Silicon

Okapox Designfuge

Servoperl royal
Servoperl royal schnell
Servoperl 10
Oka Silicon
Oka Silicon M

błekitny

czerwony

kremowo-zółty

Okapox Designfuge

Servoperl royal
Oka Silicon

Servoperl royal
Oka Silicon

Servoperl royal

Servoperl royal schnell

Okapox F/K

Fuga elastyczna:
Szerokość fug do
10 mm, ochrona przed
kolonizacją grzybów i
pleśni, odporna na środki
czyszczące używane w
gospodarstwie domowym,
myjki ciśnieniowe,
odporna na wykwity,
zanieczyszczenia,
hydrofobowa.

Szybkoschnąca fuga
elastyczna:
Szerkość fug do 10 mm,
do kamienia naturalnego,
właściwości podobne do
fugi Servoperl royal

Żywica epoksydowa do
spoinowania fug i klej do
płytek na ściany i podłogi:
Szerkość fug od 2 mm

Servoflex F
Uniwersalna fuga
elastyczna:
Szerokość fug do 25 mm

Kolory fug zostały wydrukowane na papierze. Nie wykluczamy różnic w stosunku do oryginalnych kolorów.
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Układanie wielkoformatowych płyt ceramicznych 1 (Grubość zaprawy klejącej 8 mm)

Podłoże

Grunt

Zaprawa klejąca
Układanie płytek
Układanie płytek
na złącza krzyżowe na złącza krzyżowe
Formaty1
Formaty1
• Długości
• Długości
krawędzi płytki
krawędzi płytki
> 60 cm
100 cm
• Stosunek
długości krawędzi
1:2

< 5 mm grubości
zaprawy klejącej

> 5 mm grubości
zaprawy klejącej

Okamul GG, 1:1 lub nie
rozcieńczony
Okatmos® UG 30, 1:1

Okamul GG, 1:1 lub nie
rozcieńczony
Okatmos® UG 30, 1:1

123

Okatmos® UG 30, 1:12, 3
Okamul PU-V schnell,
Okapox GF

123

Jastrych cementowy
z ogrzewaniem
podłogowym
bez ogrzewania

123
4

Jastrych wapienno-sulfatowy
z ogrzewaniem
podłogowym
bez ogrzewania

Okamul GG nie rozcieńczony3
Okatmos® UG 30, 1:13
Okamul PU-V schnell,
Okapox GF

123
4

Jastrych asfaltowy płynny
bez ogrzewania

Okatmos® UG 30 pur
Okapox GF, przy klejeniu kamienia naturalnego

Skontaktować się z naszym działem
technicznym

 roszę przestrzegać wskazówek producenta płytek oraz specjalistycznych informacji dotyczących układania wielkoformatowych płytek wydanych przez związek
P
posadzkarzy i glazurników
W połączeniu z szybkotwardniejącymi zaprawami klejącymi firmy Kiesel
3
Podłoże przygotowane do położenia płyty niwelującej naprężenia gruntować Okamul GG/Okatmos UG 30. Przy układaniu kamienia naturalnego skontaktować
się z naszym działem technicznym
1
2

1

2

3

Zaprawy klejące:
1
2
3
4
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Servoflex-Trio-SuperTec
Servoflex K-Schnell SuperTec
Servolight
Produkt 1–3

Materiały służące do układania ceramiki

do 20 mm grubości warstwy
szary i biały
do 15 mm grubości warstwy
szary
do 15 mm grubości warstwy
szary
w połączeniu z płytą niwelującą naprężenia lub Okaphone 4
(4 mm grubości warstwy)

Klejenie kamienia naturalnego – szybki wybór odpowiedniej zaprawy klejącej

Kod

GN

Kod

kolor szary, zaprawa normalnie wiążąca

WN

kolor biały, zaprawa normalnie wiążąca

Normalne klejenie kamienia naturalnego, przy którym szcze
gólnie długi czas zużycia i długi czas układania jest bardzo
pomocny.

Klejenie przeświecających, niewrażliwych na wilgo okładzin
ceramicznych np. porcelana lub mozaika szklana oraz kamienia
naturalnego niewrażliwego na przebarwienia i odkształcenia.

Zaprawa koloru szarego dla kamienia naturalnego, który nie
potrzebuje szybkowiążącej i szybkoschnącej zaprawy klejącej.
Długi czas zużycia i układania kamienia naturalnego.

Zaprawa koloru białego, dla jasnego kamienia naturalnego o
długim czas zużycia i układania. Zaprawa dla kamienia natural
nego, który nie potrzebuje szybkowiążącej zaprawy klejącej.

Ściany

Podłogi

Ściany

Podłogi

ServoflexTrio-SuperTec
(kolor szary)

ServoStar 3000
Flex
®

ServoflexTrio-SuperTec
(kolor biały)

ServoStar® 3000
Flex

Kod

GS

Kod

kolor szary, zaprawa szybkowiążąca

Klejenie okładzin wrażliwych na wilgoć i przebarwienia.
Na budowach o wyjątkowo krótkim czasie wykonania prac.
Szybkowiążąca zaprawa klejąca koloru szarego, specjalnie dla
wrażliwych na wilgoć okładzin z kamienia naturalnego.

■ Redukuje wykwity
■ Zmniejsza tworzenie się rdzy
■ Redukuje inne procesy oksydacyjne
W przypadku kamienia naturalnego wrażliwego na
odkształcenia polecamy przeprowadzenie własnych prób.

WS

kolor biały, zaprawa szybkowiążąca

Klejenie okładzin przeświecających, wrażliwych na przebar
wienia i odkształcenia, np. marmur typu jura, płyty solnhofer,
marmur krystaliczny. Klejenie porcelany i mozaiki szklanej.
Szybkowiążąca zaprawa klejąca koloru białego, szczególnie
nadaje się do przeświecających, wrażliwych na wilgoć okładzin
z kamienia naturalnego np. marmur krystaliczny i materiałów z
wapnia.

■ Redukuje wykwity
■ Zmniejsza tworzenie się rdzy
■ Redukuje inne procesy oksydacyjne

Ściany

Podłogi

Ściany

Podłogi

Servoflex
K-Schnell
SuperTec

Servoflex
K-Schnell
SuperTec

ServoStar 4000
Flex
®

ServoStar® 4000
Flex

Materiały służące do układania ceramiki
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Układanie kamienia naturalnego

Nazwa handlowa

Nazwa petrologiczna
(geologiczna)

Skała Kod

Nazwa handlowa

Nazwa petrologiczna
(geologiczna)

Skała Kod

Afyon

marmur

UPG

WS

Otaphyllit

łupek metamorficzny

UPG

GS ●

Ajax

marmur

UPG

WS

Padang hell

granit

ETG

GS ●

Anröchter Dolomit

piaskowiec wapienny

ABG

GS

Padang dunkel

granit

ETG

GS

Azul Bahia

fjenit

ETG

GS

Paradiso

gnejs

UPG

GS ●

Azul Imperial

kwarcyt

UPG

GS ●

Portoschiefer

łupek gliniany

ABG

GS/GN

Azul Macaubs

kwarcyt

UPG

GS ●

Römischer Travertin

trawertyn

ABG

GS ●

Baltic braun

dioryt kulisty

ETG

GN

Rosa Aurora

marmur

UPG

WS

Bardiglio

marmur

UPG

WS

Rosa Beta

granit

ETG

GS/GN

1

Basaltina

tonalit

ETG

GS ●

Rosa Porrina

granit, plutonit

ETG

GS/GN

1

Bethel white

granit

ETG

GS

Rosa Quarzit

kwarcyt

UPG

GS ●

Bianco Sardo

granit

ETG

GS/GN

Rosso Balmoral

granit

ETG

GN

Blue Pearl/Emerald Pearl sjenit

ETG

GS ●

Rosso Lepanto

serpentynit, utleniony

UPG

GS

Botticino

wapień

ABG

GS

Rosso Verona

wapień

ABG

GS

Brekzia Sarda

wapień

ABG

GS

Roter Persischer Travertin trawertyn

ABG

GS ●

Calacatta

marmur

UPG

WS

Serizzo

gnejs

UPG

GS ●

Cannstatter Travertin

trawertyn

ABG

GS ●

Solnhofer Plattenkalke

wapień

ABG

GS

Carrara

marmur

UPG

WS

St. Louis

fjenit

ETG

GS

Eifelbasalt

bazalt

ETG

GS ●

Star Galaxy

gabbro

ETG

GS ●

Estremoz

marmur

UPG

WS

Statuario

marmur

UPG

WS

Giallo Veneziano

granit/gnejs

UPG

GS

Thassos

marmur

UPG

WS

Imperial White

gnejs

UPG

GS

Tino Green

ofikalcyt

UPG

GS

Juramarmor

wapień

ABG

GS

Trachyte

trachit

ETG

GS ●

Kashmir White

granit

UPG

GS

Travertin classico

trawertyn

ABG

GS ●

Kavala Quarzit

kwarcyt

UPG

GS

Unterer Neckarsandstein wapienny piaskowiec

ABG

GS ●

Landorfer Basalt

bazalt

ETG

GS ●

Verde Guatemala

serpentynit

UPG

GS

Lumaquella

wapień

ABG

GS

Verde Seperanza

porfir

ETG

GS

Macael

marmur

UPG

WS

Verdi Alpi

serpentynit

UPG

GS

Moselschiefer

łupek gliniany

ABG

GS/GN

Vermont White

marmur

UPG

WS

Multicolor

gnejs

UPG

GS ●

Weser Sandstein

skwarcowany piaskowiec ABG

Naxos

marmur

UPG

WS

ETG = skała wulkaniczna/magmowa

Nero Afrika Impala

gabbro

ETG

GS ●

ABG = skała osadowa

Nero Assoluto

gabbro

ETG

GS ●

UPG = skała metamorficzna

Oberkirchner Sandstein

skwarcowany piaskowiec ABG

GS ●

1 Uwzględniając
wymiary płyt kamiennych używać Sevoflex-Trio-Super Tec.


Onicata

brekcje

ABG

GS

● Nadaje się na zewnątrz, przestrzegać wskazówek producenta płyt kamiennych.

Onsernone

gnejs

UPG

GS ●

Orobico

brekcje

ABG

GS

Servoflex K-Schnell SuperTec
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1

1

●

GS ●

Tabela chemiczna

Servofix HBF SuperTec
Servoperl royal
Servoperl royal schnell
Koncentracja

Odporność

Kwasy:
Kwas mrówkowy

3%

częściowo odporna

Kwas octowy

2%

odporna

Kwas octowy

5%

częściowo odporna

Kwas mlekowy

5%

częściowo odporna

Kwas siarkowy

2%

nieodporna

Kwas winowy

5%

odporna

Kwas cytrynowy

2%

odporna

Kwas cytrynowy

5%

częściowo odporna

Kwas fosforowy

2%

odporna

Kwas fosforowy

5%

częściowo odporna

Amoniak

25 %

odporna

Oksydant wapnia

10 %

odporna

Roztwór wodny wodoro
tlenku potasowego

10 %

odporna

Roztwór wodny wodoro
tlenku sodowego

10 %

odporna

Zasady:

Oleje:
Olej opałowy

odporna

Olej hydrauliczny

odporna

Olej silnikowy

odporna

Olej spożywczy

odporna

Rozpuszczalniki:
Aceton

odporna

Etanol

odporna

Izopropanol

odporna

Ksylen

odporna

KLIENT JEST ZAWSZE
NAJWAŻNIEJSZY
Profesjonalne doradztwo naszych przedstawicieli
handlowych jest podstawowym filarem naszego serwisu,
skupiającego się przede wszystkim na kliencie.
Podczas jedno lub kilkudniowych szkoleń, klienci firmy Kie
sel zdobywają teoretyczną i praktyczną wiedzę. Właściciel i
dyrektor generalny firmy Wolfgang Kiesel na początku lat
90 otworzył specjalną przestrzeń do tego celu o nazwie
„Denkfabrik”. Właśnie tam klienci firmy Kiesel uzyskują
najnowsze informacje na temat produktów i systemów ins
talacyjnych. Zarówno w Esslingen jak również w oddziale w
Tangermünde organizowane są liczne seminaria, prowad
zone przez kompetentnych techników firmy Kiesel. Zawsze
podczas tych seminariów chodzi o „klejenie”.
Materiały służące do układania ceramiki
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Tabela chemiczna

Warunki
laboratoryjne
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Kwas siarkowy

2,5 %
10,0 %
2,5 %
10,0 %
2,5 %
10,0 %
10,0 %
2,5 %
10,0 %
10,0 %

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Kwas winowy

10,0 %

●

●

●

●

Kwas szczawiowy

10,0 %

●

●

●

●

●

37,0 %

●

●

50,0 %
96,0 %
25,0 %
50,0 %

●
●
●
●

●
●
●
●

75,0 %

●

●

5,0 %

●

20,0 %

●

Stały kontakt

Kontakt
krótkotrwały

20 °C

50 °C

20 °C

50 °C

●
●
●
●

Kwas octowy
Kwas akrylowy
Kwas cytrynowy

●
●
●
●

Kwas mlekowy

Kwas siarkowy
Kwas azotowy
Kwas fosforowy
Kwas chlorowodorowy
Kwas chromowy
Mieszanka kwasu
azotowego i chlorowo
dorowego (NaF: 46 g/l.
HNO3: 150 ml/l 95%
H2O: 850 ml/l)

Stały kontakt

Kontakt
krótkotrwały

20 °C

50 °C

20 °C

50 °C

52,3 %

●

Benzyna, paliwo
silnikowe

●

●

●

●

●

Terpentyna

●

●

●

●

●

Olej silnikowy

●

●

●

●

●

Olej z orzeszków
ziemnych

●

●

●

●

●

Olej smołowy

●

●

●

●

●

●

Olej z oliwek

●

●

●

●

●

●

●

Olej opałowy – lekki

●

●

●

●

●

●

●

●

Olej opałowy – ciężki

●

●

●

●

●

●

●

●

Nafta świetlna/
ropa naftowa

●

●

●

●

●

Aceton

●

●

●

Eter

●

●

●

Glikol etylenowy

●

●

●

●

●

Zasada glicerowa

●

●

●

●

●

rozpuszczalnik
2-metoksyetanol

●

●

Nadchloroetylen

●

●

●

●

●

Metylpiperydyna
(pipekolina)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Zasady i roztwory soli:
●

●

●

●

●
●
●
●

●

●

●

●

Zasady i roztwory soli:

●

Amoniak

25,0 %

●

●

●

●

●

Czterochlorek węgla
(czterochlorometan)

●

●

Soda kaustyczna

29,0 %

●

●

●

●

●

Toluen, metylobenzen

●

●

Potaż żrący

29,0 %

●

●

●

●

●

Dwusiarczek węgla

●

●

●

●

●

Benzyna lakowa,
ligroina

●

●

●

●

●

Podchloryn:
Chlor aktywny:
6,428 g/l Chlor
162,300 g/l Chlor

●

●
●

●
●

●
●

●
●

Benzen

●

●

●

●

●

Podsiarczyn
sodowy

●

●

●

●

●

Trichloroetan

●

●

●

●

●

Chlorek wapniowy

●

●

●

●

●

Dioksan

●

●

●

●

●

Chlorek żelazawy

●

●

●

●

●

Ksylen

●

●

●

●

●

Chlorek sodowy,
sól kuchenna

●

●

●

●

●

Alkohol etylowy

●

●

●

●

●

Chromian sodowy

●

●

●

●

●

Trichloroetylen

●

●

●

●

●

Cukier

●

●

●

●

●

Ksyleny

●

●

●

●

●

Siarczan glinowy

●

●

●

●

●

Etanol
(alkohol etylowy)

●

●

●

●

●

Nienasycony
siarczan glinowy

●

●

●

●

●

Trichloroetylen

●

●

●

●

●

5,0 %
10,0 %

●
●

●
●

●
●

●
●

●

5,0 %

●

●

●

●

●

Nadtlenek wodoru

1,0 %
10,0 %
25,0 %

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

Wodorosiarczyn
sodowy

10,0 %

●

●

●

●

●

Nasycone roztwory 20°C

●
●

Nadmanganian
potasowy
Chlorek rtęciowy

● Odporna ● Naruszona ● Zniszczona
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Warunki dużego obciążenia

Oleje i paliwa:

Kwas oleinowy, czysty
Kwas solny

Koncentracja

Koncentracja

Warunki dużego obciążenia

Kwasy:
Kwas mrówkowy

Okapox F/K (podłogi), Okapox Designfuge
Warunki
laboratoryjne

Okapox F/K (podłogi), Okapox Designfuge

Materiały służące do układania ceramiki

● Odporna

● Naruszona

● Zniszczona

Ważne wskazówki i pace grzebieniowe

Należy przestrzegać następujących wskazówek podczas prac związanych z układaniem okładzin ceramicznych przy użyciu
produktów firmy Kiesel:
■ 1. Podłoże
Podstawowym warunkiem dobrego wykonania wszel
kich prac posadzkarskich jest idealny stan podłoża
przed nałożeniem systemem cienkowarstwowym ewen
tualnie przyklejeniem okładziny i płyt ceramicznych.
Zgodnie z DIN 18352 i DIN 18332, część 3.1.3 wykonaw
ca jest odpowiedzialny za sprawdzenie podłoża pod
kątem jego przydatności do przyklejenia okładziny
ceramicznej.
O wszelkich wątpliwościach osoba układająca jest
zobowiązana pisemnie poinformować zleceniodawcę.
Szczególnie w przypadku wystąpienia:
– Pęknięcia na podłożu (pęknięcia osadowe i ruchliwe)
– Wykwity
– Podłoże jest za równe, brak spadku, ewentualnie
za mały spadek lub niewystarczający, nie zgodny z
dokumentacją
– Większe nierówności aniżeli w DIN 18201 i
DIN 18202 część 1,4 i 5
– Podłoże jest za równe i za gładkie
– Podłoże jest za bardzo wilgotne
– Podłoże jest bardzo chłonne
– Podłoże jest zamarznięte, ewentualnie podłoża oleiste
– Podłoże mocno zanieczyszczone.
Podczas nakładania kleju w systemie cienkowarstwo
wym powierzchnia robocza musi być dostatecznie
równa. W przeciwnym wypadku powierzchnie ścian
należy wyrównać poprzez nałożenie tynku, a na podłogi
należy wylać wylewkę (jastrych).
Niewielkie nierówności na podłożu można wyrównać
nakładając Servofix jako warstwę cienkowarstwową,
Servocret (na ściany) lub masę szpachlową Servoplan.
Przy mieszaniu mas szpachlowych z wodą proszę
zwrócić uwagę na odpowiednie ilości wody zarobowej.

Dopuszczalne zakresy wilgotności podłoży przy
układaniu na nich okładziny ceramicznej, kamienia
naturalnego:
Tynk gipsowy

< 1,0 CM/Masse%

Jastrych cementowy

< 2,0 CM/Masse%

Jastrych cementowy z wodnym
ogrzewaniem podłogowym 

< 2,0 CM/Masse%

Jastrych siarczano-wapienny i
lany jastrych siarczano-wapienny

< 0,5 CM/Masse%

Jastrych siarczano-wapienny i lany
jastrych siarczano-wapiennyz wodnym
ogrzewaniem podłogowym
< 0,3 CM/Masse%
Tynki z grupy zapraw I i II
(Tynki cementowe) Sezonowany
28 dni, schnięcie na powietrzu

■ 2. Szczególne i specjalne podłoża
– Przed ułożeniem okładziny wyłączyć i włączyć
ogrzewanie podłogowe. Podczas układania na jastry
chach podgrzewanych przestrzegać odpowiednich
norm i instrukcji. Podgrzewanie konstrukcji podłogo
wej należy protokołować. Należy mieć odpowiedni
protokół z podgrzewania Przed rozpoczęciem prac
posadzkarskich wyłączyć ogrzewanie, ewentualnie
zmniejszyć temperaturę (max. temperatura na
powierzchni roboczej 15°C).
– Jastrychy siarczano-wapienne i lane jastrychy siar
czano-wapienne nie powinny wykazywać zawartości
wilgoci. Lany jastrych siarczano-wapienny należy
przed rozpoczęciem prac związanych z układaniem
(o ile nie są podane inne obowiązujące informacje
producenta wylewki) szlifować, szczotkować lub
odkurzyć. Te podłoża gruntujemy Okamul GG,
Okatmos UG 30, Okapox GF lub Okamul PU-V
schnell.
Układanie: na jastrychach siarczano-wapiennych przy
klejeniu okładziny na warstwie zaprawy normalnie
wiążącej powyżej 5 mm podłoże gruntować Okapox
GF, Okamul PU-V schnell lub Okatmos UG 30. Nie
równości wyrównać poprzez nałożenie warstwy kon
taktowej zaprawy klejącej, pozostawić do wyschnięcia,
ewentualnie naprawić nakładając Servoplan/Servofix
masy szpachlowe do max. 10 mm grubości warstwy.
Powyżej 10 mm grubości nakładamy Okapox GF lub
Okamul PU-V schnell.
– W przypadku jastrychów asfaltowych płynnych (klasa
twardości IC 10), jastrychów podgrzewanych lub
jastrychów na warstwie izolacyjnej klasa twardości

Materiały służące do układania ceramiki
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Ważne wskazówki i pace grzebieniowe

IC 15, w przypadku jastrychów związanych ze stropem
lub jastrychów na warstwie rozdzielczej jastrychy
posypać piaskiem i w razie potrzeby gruntować
Okatmos UG 30. W przypadku jastrychów przygotowa
nych do układania.
– Beton sezonowany przez okres 6 miesięcy, przy
uwzględnieniu normy DIN 1045 powinien wykazywać
przyczepną powierzchnię. (Wyjątki: na beton wyłożony
wysoce elastycznymi zaprawami klejącymi Servoligt,
Servoflex K-Plus Super Tec, Servoflex K-Schnell
Super Tec lub Servoflex-Trio-SuperTec sezonowanie
trwa 3 miesiące, w przypadku Servolight S2 SuperTec
co najmniej 28 dni).
– Prefabrykaty betonowe, również beton określony
normą, w zależności od jego grubości powinien być
sezonowany co najmniej 3-6 miesięcy.
– Zalecamy stosować płyty wiórowe V 100 lub OSB 3.
Na ściany zalecana grubość płyt co najmniej 19 mm,
na podłogi co najmniej 25 mm. Płyty przymocować do
podłoża za pomocą śrub, bez wykręcania i odkształ
cania materiału. Korzystnie jest ułożyć płytę niwelują
cą naprężenia Okaphone.

Układanie okładziny ceramicznej metodą cienkowar
stwową jest uregulowane normą |DIN 18157, część 1,2 i
3 ( wykonanie układania okładziny ceramicznej metodą
cienkowarstwową).
Jastrychy mineralne przeszlifować i oczyścić.
Zwrócić uwagę na wybór odpowiedniego gruntu do
danego podłoża.
Linia dylatacji wykonanych na podłożu powinna pokry
wać się ze spoiną pomiędzy płytkami ceramicznymi.
Szczelin dylatacyjnych nie wolno w żadnym wypadku
zamykać np. źle ułożoną okładziną ceramiczną.
Przy układaniu na świeżym, nie długo sezonowanym
betonie dokładnie zaplanować szczeliny dylatacyjne na
warstwie wykończeniowej.
Przy układaniu systemem cienkowarstwowym, opisa
nym w normie DIN 18157 pamiętać o zastosowaniu
odpowiedniej pacy grzebieniowej.

– Na podłoża, wewnątrz z zużytymi płytkami ceramicz
nymi można ponownie ułożyć nową okładzinę cera
miczną. Podłoże wcześniej wyczyścić i usunąć wszel
kie środki antyadhezyjne. Polecamy zastosować
środek czyszczący Okamul GR, jak również nałożyć
grunt Okatmos UG 30.

Na zewnątrz oraz na podłoża o wzmocnionym użytko
waniu pamiętać o pełnym pokryciu strony montażowej
płytki. Można zastosować metodę Buttering-Floating
oraz odpowiednią zaprawę klejącą Servoflex-Trio
SuperTec.

– Powierzchnie ścian z resztkami farb olejnych, tynku
na bazie tworzywa sztucznego, wodoodpornych farb
emulsyjnych muszą być zupełnie oczyszczone i suche.
Dostęp wilgoci może spowodować niebezpieczeństwo
zmiękczenia powierzchni ścian i oddzielenie się
ułożonej okładziny. Na nośnych podłożach, po wcze
śniejszym ich oczyszczeniu nakładamy grunt Okatmos
UG 30, w razie potrzeby powierzchnie możemy krótko
przeszlifować. Podłoże jest przygotowane do położe
nia okładziny ceramicznej.

Wielkoformatowe płytki układać zawsze systemem
Buttering-Floating.

– Podłoża z resztkami zużytego kleju należy dokładnie
wyczyścić mechanicznie (resztki kleju bitumicznego
usunąć do 80 %). Powierzchnię gruntować Okatmos
UG 30. Podłoża z resztkami rozpuszczalnego w
wodzie kleju z ługu posiarczynowego gruntujemy
Okapox GF lub Okamul PU-V schnell. Przy układaniu
kamienia naturalnego resztki kleju na podłożu należy
całkowicie usunąć.
– Na podłogi z desek drewnianych układać płytę niwe
lującą naprężenia Okaphone 9. W celu zwiększenia
nośności podłoża ułożyć dodatkowo płyty wiórowe.
– W przypadku tynku wapiennego przestrzegać
wskazówek producenta płytek odnośnie ich formatu.
– Podłoża muszą być dostosowane do danej okładziny
ceramicznej, która jako późniejsza warstwa
nawierzchnia musi wytrzymać codzienne użytkowanie .
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■ 3. Wskazówki związane z układaniem

Materiały służące do układania ceramiki

■ 4. Ważne wskazówki dotyczące spoinowania
Wybór masy fugowej zależy od szerokości spoiny oraz
natężenia jej późniejszego użytkowania.
Na pracujących podłożach zaplanować wystraczającą
ilość szczelin ruchomych.
W przypadku układania kamienia naturalnego polecamy
przeprowadzenie własnych prób.
W celu uniknięcia tworzenia się plam i przebarwień na
materiale fugowym należy przestrzegać:
Okładzina ceramiczna układana systemem cienkowar
stwowym: Masa fugowa normalnie schnąca, spoinowa
nie możliwe najwcześniej po upływie 12-24 godzin
(temperatura w pomieszczeniu 20°C, wzgl. wilgotność
powietrza 50 %).
Płytki ceramiczne układane systemem
grubowarstwowym:
Zaprawa klejąca musi dokładnie wyschnąć, przed
rozpoczęciem spoinowania. Przy zastosowaniu
powyższych systemów ważne są warunki panujące na
budowie oraz warunki atmosferyczne.

Ważne wskazówki i pace grzebieniowe

Fuga szybciej schnie, w przypadku:
– Chłonnych, suchych podłoży
– Mocno chłonnych krawędzi płytek np. kamionka
– Suchego powietrza

3 mm (TKB C3)

4 mm (TKB C1)

– Częstego wietrzenie pomieszczenia.
Fuga dłużej schnie, w przypadku:
– Niechłonnych podłoży, niechłonnych krawędzi
płytek np. kamionka

6 mm (TKB C2)

8 mm (TKB C4)

– Deszczowej pogody
– Rzadkiego wietrzenia pomieszczeń
– Prac związanych z układaniem nowej wylewki (dodat
kowa woda w pomieszczeniu) lub prac tynkarskich.
W przypadku szczególnie mokrych warunków na budo
wie mogą powstać przy kolorowych fugach wykwity
ewentualnie nalot, tzw. marmurkowanie. W tym wypad
ku cząsteczki wody z zaprawy klejącej przechodzą do
masy fugowej i pozostają na jej powierzchni. To zjawi
sko pojawia się, gdy na budowie panują wilgotne warun
ki pracy. Nie ponosimy odpowiedzialności z tego tytułu.
W praktyce sprawdziła się metoda, usunięcia związanej
spoiny przy użyciu mocno rozpuszczonych kwasów oraz
dokładne oczyszczenie i wysuszenie istniejącej spoiny.
Na powierzchni ścian pracować w kierunku od góry do
dołu, na podłodze unikać kałuż.

10 mm (TKB C5)

Paca do systemu
średniowarstwowego
(TKB M1)
MDM-grzebień

■ 5. Informacje ogólne
Dane zawarte w opisach poszczególnych produktów
odnoszą się do warunków klimatycznych w pomieszcze
niu 20°C i wilgotności powietrza 60 %.
Wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają czas
reakcji.
Podczas prac posadzkarskich proszę przestrzegać
wskazówek zawartych na etykietach i kartach technicz
nych produktów.
Nasz dział techniczny służy dokładniejszymi informa
cjami i indywidualnym doradztwem i jest zawsze do
państwa dyspozycji.
■ 6. Pace grzebieniowe
Oryginalne pace grzebieniowe do układania płytek
ceramicznych i kamienia naturalnego.
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