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Kiesel partnerem profesjonalistów

n   Mocne przedsiębiortwo  
średniej klasy

Firmą Kiesel, producentem materiałów 
budowlanych, zarządza jej właściciel, Pan 
Kiesel. Ponad 185 pracowników zajmuje 
się rozwojem, produkcją i sprzedażą 
szerokiej palety produktów, które przy-
jęły wiodącą rolę na rynku budowlanym.

n   Blisko klienta

W Niemczech znajdziecie Państwo 
 firmę Kiesel w dwóch miejscach: 
–  w Esslingen, gdzie mieści się produkcja, 

dział techniczny, dział badań i rozwoju, 
centrum szkoleń, administracja jak 
również dział zbytu, odpowiedzialny za 
sprzedaż w Niemczech południowo-
zachodnich

–  oddział w Tangermünde/Saksonia- 
Anhalt jest odpowiedzialny za rynek  
i sprzedaż w Niemczech północno- 
wschodnich. W tym oddziale mieszczą 
się również pomieszczenia przezna-

czone do szkoleń oraz zatrudniona 
jest tam grupa mocno zaangażowa-
nych pracowników, którzy z ogrom-
nym powodzeniem wprowadzili markę 
Kiesel na rynku wschodnim.

n  Udział nowych technologii

Firma Kiesel jest znana z ciągle udo-
skonalanych produktów. Poprzez 
 zastosowanie coraz lepszych surowców 
powstają wydajniejsze, przyjazne dla 
środowiska, ekonomiczne systemy pro-
duktów wysokojakościowych. Udało się 
nam wprowadzić technologie, które 
czasami znajdziecie Państwo dopiero za 
parę lat u innych dostawców. Bezroz-
puszczalnikowe, prądoprzewodzące kleje 
o jasnym kolorze, przyjazne dla środo-
wiska kleje do parkietu, ekologiczny 
system układania wykładzin Okatmos – 
to są kamienie milowe w naszym pro-
gramie.

n   Wysoka jakość we  
wszystkich działach

Naszym celem jest bardzo wysoka 
jakość produktów we wszystkich 
 działach, aby wykonawca używający 
naszych produktów mógł polegać na 
nich i na nas w każdej sytuacji:

– podczas gruntowania
– przy wylewaniu masy szpachlowej
–  przy budowaniu jastrychu 

 szybkoschnącego
– przy klejeniu wykładzin
– przy klejeniu parkietu

Przedstawiamy Państwu kompleksowy 
program wysokojakościowych produk-
tów, które zajmują czołowe miejsce na 
rynku materiałów budowlanych.

n  Produkcja krajowa

Firma Kiesel produkje tylko w Niem-
czech, w Esslingen. Decyzja ta jest 
oparta na następujących argumentach:
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CENTRUM SZKOLEŃ

–  lepsza i dokładniejsza kontrola jakości, gdyż droga 
 komunikacyjna pomiędzy produkcją a działem rozwoju, 
badań i działem technicznym jest krótka

–  bezpośredni kontakt z klientami, według zasady  
„z budowy bezpośrednio na stół laboratoryjny“

–  bogaty rynek surowców i technologii, gdyż oferenci z kraju  
i z zagranicy są obecni na rynku niemieckim

–  nowoczesne urządzenia produkcyjne gwarantują również 
wykonanie dobrych produktów, za których jakość na obcym 
rynku nie możemy odpowiadać

Lokalizacja firmy w Niemczech i jej produkcja tutaj na miejscu 
kompensują wysokie koszty robocizny, które z pewnością  
w in nych krajach są znacznie niższe. Nowoczesna aparatura 
produkcyjna zapewnia pyłoszczelnie zapakowane, atrakcyjne 
produkty.

n  Innowacyjne kształtowanie pomieszczeń

Obecnie na rynku odnosi suckes ten, kto więcej i szybciej 
 oferuje aniżeli konkurencja. Poprzez wprowadzenie ekologicz-
nego systemu układania wykładzin Okatmos określiliśmy nowe 
trendy i normy, według których układanie wykładzin tekstylnych 
i elastycznych m. in. w mieszkaniach, szkołach, szpitalach itp. 
opiera się na założeniach przyjaznych dla środwiska i zdrowia. 
Dekoracyjna masa szpachlowa ServoArt daje również wyko-
nawcom nieograniczone możliwości projektowania pomiesz-
czeń według własnego pomysłu i tworzenia wnętrz o indywi-
dualnym, niepowtarzalnym charakterze.

n  Szkolenia

W ubiegłych latach odwiedziło nas kilka tysięcy fachowców  
i klientów, którzy brali czynny udział w naszych seminariach  
i szkoleniach. Dzięki temu uzyskali oni najlesze wyposażenie  
i wiedzę, którą mogą wykorzystać w swojej pracy lub podczas 
sprzedaży naszych produktów.

n  Aktywna obsługa klientów

Obok szerokiej palety produktów oferujemy również doskonały 
serwis i obsługę naszych klientów i wykonawców. Wspólne 
zdobywanie rynku  oraz wspieranie Państwa jest naszym 
celem.

n  Sprawdzeni technicy

Nasi technicy to fachowcy wysokiej klasy, którzy bardzo dobrze 
rozumieją problemy wykonawców i klientów. Ich praca ogra-
nicza się nie tylko do przeprowadzenia szkoleń i seminariów w 
naszym centrum szkoleń. Częste odwiedziny u naszych wyko-
nawców, prezencja na budowach należą do ich codziennej pracy.
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Przygotowanie podłoża – grun
towanie, naprawa podłoża
Przygotowanie podłoża stanowi podstawę każdej inteligentnej 
konstrukcji podłogi. Przygotowanie podłoża jest pierwszym 
krokiem przy układaniu wykładzin i jednocześnie podstawą 
dobrego wykonania pracy. Dajemy Państwu do ręki materiały, 
dziękim którym szybko, ekonomicznie i fachowo możecie 
wykonać tę pracę.

n   Szybki...

Okatmos® EG 20 jest najszybciej schnącą akrylową dyspersją 
wiążącą, dostępną obecnie na rynku. Umożliwia ona 
 zaoszczędzenie czasu, pieniędzy oraz co ważne, daje dobre 
samopoczucie i pewność po wykonanej pracy.

n   Pewny...

Okatmos® EG 20 stwarza optymalne warunki wiążące dla 
 każdego rodzaju okładziny. Można go stosować na wielu 
rodzajch mocnych i czystych podłożach jak np. beton, płytki 
ceramiczne, lastrico, podłogi z resztkami klejów, podłogi 
drewniane, podłoża gipsowe.

n   Wszechstronny...

W przypadku podłoży słabych zalecamy stosowanie gruntu 
epoksydowego Okapox GF-M celem wzmocnienia podłoża. 
Produkt ten tworzy też barierę przed wilgocią. Możemy go 
stosować na podłożach zawilgoconych np. w piwnicach, kuch-
niach, łazienkach itp. Grunt oraz zestaw klamer służą również 
do naprawy pęknięć i rys.

Przykład fragmentu jastrychu cementowego, położonego  
w nowym budownictwie. Jastrych był przechowywany przez  
5 dni w zamkniętym pojemniku. Test wyraźnie pokazuje bakterie  
i grzyby, które powstały pomiędzy jastrychem a wykładziną  
bez uprzedniego zastosowania gruntu. 

Okapox GF-M wielostronny produkt rozwiązujący liczne problemy
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redukujemy znacznie wilgoć, która nie stwarza większego 
obciążenia dla pomieszczenia.

n   Niektóre surowce lub nieudana receptura produkcyjna mogą 
przyczynić się do późniejszej emisji szkodliwych substancji 
zawartych w danym preparacie. Aby uniknąć przenikania 
się tych szkodliwych, organicznych substancji, rozwinęliśmy 
masy szpachlowe, które są zakwalifikowane według kodu 
EMICODE do grupy EC 1 tzn. bardzo słaboemisyjne.

Firma Kiesel jako jedyny producent materiałów budowlanych 
często sprawdza swoje masy wylane u klientów w ich obiek-
tach. W tym celu wysyła swoich doradców technicznych, którzy 
na miejscu mogą przekonać się o bezpiecznym  i zdrowym dla 
użytkownika i środowiska wyszpachlowanym podłożu. 

Higiena pomieszczenia 

Znaczenie mas szpachlowych  
dla higieny pomieszczenia.
Nie tylko kleje, na których układamy wykładziny, ale również  
i masy szpachlowe wyłożone na podłoże wpływają na jakość 
powietrza w danym pomieszczeniu. 

n   Przy mieszaniu cementu z wodą przenikają większe ilości 
wody do podłoża. Ten proces odbywa się szczególnie przy 
zastosowaniu tradycyjnie schnących mas szpachlowych. 
Dlatego też firma Kiesel zastosowała przy produkcji mas 
specjalny, drobny cement, szybkoschnący. W naszej techno-
logii woda zarobowa całkowice wiąże się z cementem, nie 
jest więc cieczą odparowującą z wylewki. W taki sposób 
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•  Szybkoschnący 

• Bezrozpuszczalnikowy

•  Niska emisyjność według kodu 
EMICODE,  należy do grupy EC 1

• Na chłonne i niechłonne podłoża

•  Na chłonne podłoża rozcieńczyć  
z wodą w stosunku 1 : 3

•  Higienizujące działanie na podłożu 

Okatmos® EG 20

Grunt szybkoschnący
Wolny od rozpuszczalników, niskoemisyjny, o wysokiej  
sile wiążącej do zastosowania wewnątrz pomieszczeń na 
niechłonne i chłonne podłoża, na podłoża z resztkami 
wodoszczelnych klejów. Nie nadaje się na lany asfalt. Pro-
dukt charakteryzuje się bardzo krótkim czasem schnięcia. 
Podwyższa higienę podłoża i powietrza, redukując przykre 
zapachy powstające w wyniku mikrobiologicznych oddzia-
ływań. Grunt ten przy zastosowaniu na podłoża cementowe 
i anhydrytowe można rozcieńczyć z wodą w stosunku 1 : 3.

Paletyzacja Kod produktu 

60 x 10 kg kanister z tworzywa sztucznego 49002

96 x 5 kg kanister z tworzywa sztucznego 49025

50 kartonów, w każdym 12 butelek 49003

•  Bezemisyjna

• Nadaje się na chłonne podłoża

•  Gotowa do użycia po otwarciu 
 kanistra

•  Nadaje się pod wszystkie kleje do 
parkietu  z grupy Bakit

•  Przystosowana do ogrzewania 
podłogowego

Bakit PVuniversal

Emulsja gruntująca
Bezrozpuszczalnikowa, o bardzo słabej emisji emulsja 
gruntująca tworząca bardzo dobrą warstwę przyczepną  
i wiążącą z prawie wszystkimi klejami dyspersyjnymi  
i żywicznymi do parkietu. Nadaje się na podłoża chłonne, 
jak również w połączeniu z masami szpachlowymi 
 Servoplan, Servofix i Servoalpha pod parkiet.
Emulsja nie nadaje się na podłoża z resztkami wodo-
szczelnych klejów oraz na lany asfalt. Bakit PV-universal 
nie tworzy bariery przed wilgocią i nie nadaje się do 
wzmocnienia jastrychów.

Paletyzacja Kod produktu 

60 x 10 kg kanister z tworzywa sztucznego 40002 

96 x 5 kg kanister z tworzywa sztucznego 40003
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•  Bezrozpuszczalnikowy i bezwodny

• Na trudne i krytyczne podłoża

•  Bardzo wysoka siła wiążąca  
i wysoka elastyczność

• Na zewnątrz i do wewnątrz

•  Zatrzymuje wilgoć na podłożach 
cementowych

•  Środek wiążący dla zapraw 
 epoksydowych

• Stosowany pod duże obciążenia

Okapox GF

Grunt na bazie żywic epoksydowych
Bezrozpuszczalnikowy, bezwodny, bardzo niskoemisyjny, 
cienkowarstwowy, dwuskładnikowy grunt epoksydowy do 
zastosowania na podłoża chłonne i niechłonne.
Odpowiedni do zastosowania na jastrychu cementowym, 
anhydrytowym, magnezytowym, na asfaltach, betonie, 
drewnie, płytach drewnianych, terazzo, posadzce kamien-
nej, na płytki ceramiczne, na podłoża z resztkami starych 
klejów, na powierzchnie metalowe, pod kleje poliureta-
nowe. Grunt charakteryzuje się wysoką elastycznością  
i siłą wiążącą, odpornością na ściskanie i ścieranie,  
a także odpornością na działanie wody, zasad, kwasów, 
wody zasolonej jak również odpornością na olej opałowy  
i paliwa.
Okapox GF stanowi barierę dla wilgoci do 5,0 % CM na 
jastrychach cementowych. Wzmacnia słabe podłoża.

Paletyzacja Kod produktu 

45 x 7 kg podwójny pojemnik metalowy 48038

60 x 3,5 kg podwójny pojemnik metalowy 48039

•  Bezrozpuszczalnikowa i bezwodna

•  Bardzo niska emisyjność

•  Do zamykania pęknięć i fug na 
jastrychu i betonie

•  Stosowana jako grunt, zatrzymuje 
wilgoć na podłożach cementowych

•  Środek wiążący dla zapraw epo-
ksydowych

Okapox GFM

Wielo-funkcjonalna żywica
Wielo-funkcjonalna, dwuskładnikowa żywica epoksydowa 
do zamykania pęknięć i fug na jastrychach i betonie, 
 stosowana również jako środek gruntujący na chłonne  
i niechłonne podłoża przed położeniem na nie masy 
 szpachlowej lub kleju. Okapox GF-M zatrzymuje wilgoć na 
podłożach cementowych i jest środkiem wiążącym dla 
zapraw epoksydowych.

Paletyzacja Kod produktu 

750 g podwójny pojemnik metalowy 48027

1  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.

2  Dane dotyczące zużycia są wartościami przybliżonymi i zależą od 
rodzaju podłoża.

3 Na jastrychu anhydrytowym co najmniej 24 godziny.

4  Na podłożu drewnianym co najmniej 24 godziny.
5  Zużycie piasku kwarcowego ok. 2,5 kg/m2.
6  Jako bariera dla wilgoci i środek wiążący dla zapraw epoksydo-

wych.
7  Jako bariera dla wilgoci.

Parametry Okatmos® EG 20 Bakit PV-universal Okapox GF Okapox GF-M

Czas schnięcia ok.1 0,5–3 godzin 3, 4 12 godzin 3 12 godzin 90–120 minut 
12 godzin6

Zużycie ok.2 75–150 g/m2 100-150 g/m2 200–300 g/m2 5 
400–500 g/m2 8

300 g/m2 
400–500 g/m2 7

Nadaje się na zewnątrz 3 3

Bardzo słaba emisja według 
 kryteriów GEV

Emicode EC 1 Emicode EC 1 Emicode EC 1 R Emicode EC 1 R

Kod GISCODE D 1 
według definicji 

TRGS 610

D 1 
według definicji 

TRGS 610

RE 1  
według definicji 

TRGS 610

RE 1 
według definicji 

TRGS 610
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Naprawa, wyrównywanie podłoża, jastrychy  szybkoschnące

Wykonanie równego podłoża jest dla każdego technologa 
układającego wykładzinę podstawą dobrego wykonania pracy. 
W tym celu podłoże należy wygładzić masą szpachlową bez 
pozostawiania śladów i zacieków. Masy firmy Kiesel gwaran-
tują profesjonalne wykonanie takiego podłoża. Produkty te są 
bardzo dobrze rozpływalne i szybko schną.

n   Samopoziomujące...

Masy szpachlowe firmy Kiesel umożliwiają szybkie, proste,  
a zara zem efektywne zastosowanie. Po nałożeniu masy,  
która bardzo dobrze się rozprowadza, uzyskujemy równą  
i gładką powierzchnię. Również grubość warstwy do 40 mm  
w jednym cyklu wylewania stwarza możliwość rozwiązania 
wielu problemów.

n   Bezskurczowa...

Duża zawartość polimerów oraz doskonale określona mie-
szanka cementów zmniejsza niebiezpieczeństwo powstania rys, 
które nawet w przypadku dużych obciążeń podłoża nie powinny 
się pojawić. Wszystkie masy szpachlowe nadają się na podłoża 
z ogrzewaniem podłogowym oraz pod meble na kółkach.

n   Oszczędność czasu...

Dzięki szczególnej technologii uzyskaliśmy krótki czas schnię-
cia mas szpachlowych. W naszej technologii woda zarobowa  
całkowicie wiąże się z cementem, nie jest więc cieczą odparo-
wującą z wylewki. Klejenie wykładzin jest więc możliwe już po 
upływie 3 do 4 godzin. Dzięki temu przygotowanie podłoża  
i klejenie skraca się do jednego dnia. To oczywiście oszczędza 
koszty związane z dojazdem i pobytem na budowie oraz umoż-
liwia szybkie wykonanie dalszych prac montażowych.

n   Łatwe w zastosowaniu...

Użycie pompy wylewającej jest prostą metodą i  w przypadku 
dużych powierzchni najbardziej opłacalną. Przy współpracy  
z producentami takich pomp, firma Kiesel oferuje masy szpa-
chlowe, które optymalnie nadają się do wylewania agregatem. 
Firma Kiesel oferuje pewne i sprawdzone rozwiązania nieza-
leżnie od tego, z jakimi problemami spotkacie się Państwo 
podczas wyrównywania podłoża. 
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•  Od 1–15 mm grubości warstwy

•  Ekstremalnie szybkie wiązanie 

•  Samopoziomująca

•  Bardzo dobrze się rozprowadza

•  Bezskurczowa

•  Niska emisyjność

•  Można wylewać z pompy

Servoplan S 111

Wysokojakościowa, szybkowiążąca  
masa samopoziomująca
Masa cementowa z dużą domieszką polimerów o dosko-
nałych właściwościach poziomujących.
Do szybkiego przygotowania, wyrównywania i użycia 
 podłoży pod wykładziny podłogowe, parkiet i płytki. Po  
3 godzinach możemy układać wykładziny. Stwarza podłoże 
użytkowe, również dla wózków widłowych, przy grubości 
min. 5 mm. W tym przypadku jako gruntu należy użyć 
Okapox GF. Podłoża użytkowe w garażach, magazynach, 
piwnicach itp. należy zabezpieczyć odpowiednią warstwą 
np. farby. Pod okładzinami ceramicznymi, płytami z kamie-
nia naturalnego itp., np. w łazienkach, kabinach z pryszni-
cem, przy natryskach należy wykonać warstwę przeciw-
wilgociową. Nakładnie masy Servoplan S 111 jest możliwe 
na tych podłożach bez konieczności ich wcześniejszego 
gruntowania. Masa nadaje się również pod intensywny ruch 
np. hale przemysłowe. Po 12 godzinach możemy układać 
parkiet.

Paletyzacja Kod produktu 

42 x 25 kg worki papierowe 42015

Od 1 do 15 mm Możliwość ukła- 
grubości warstwy  dania po około

Wykładziny tekstylne,  3–4 godzinach 
wykładziny PCV,  
wykładziny gumowe

Kamień naturalny, lino- 12 godzinach 
leum, wykładzina korkowa

Podłoża pokryte farbą 24 godzinach

Pod parkiet 12 godzinach

•  Od 1–20 mm grubości warstwy

•  Można wylewać z pompy

•  Szybkowiążąca

•  Samopoziomująca

•  Niska emisyjność

•  Bezskurczowa

Servoplan P 200

Wysokojakościowa masa samopoziomująca
Masa cementowa z dużą domieszką polimerów o dosko-
nałych właściwościach poziomujących do szybkiego przy-
gotowania gotowych do użycia podłoży do 20 mm grubości. 
Masę można wylewać na jastrych cementowy, beton, la -
strico w zabudowie wewnętrznej (nie stosować w obszarze 
wilgotnym). Masa nadaje się również na jastrychy z lanego 
asfaltu, po dodaniu Okamul 71. Jeżeli grubość wylewanej 
warstwy wynosi więcej niż 10 mm, należy do masy dodać 
piasek kwarcowy. Po 2–3 dniach od nałożenia masy 
można układać parkiet. Idealna na podłoża nienasiąkliwe 
np. stare płytki ceramiczne.

Paletyzacja Kod produktu 

54 x 20 kg worki papierowe 42009

Od 1 do 20 mm Możliwość ukła- 
grubości warstwy  dania po około

Do 3 mm grubości warstwy 24 godzinach

Do 10 mm grubości warstwy 48 godzinach

Pod parkiet (co najmniej 2–5 dniach 
2 mm grubości warstwy)

•  Do 5 mm grubości warstwy

• Bardzo dobra rozpływalność

• Można wylewać z pompy

Servofix FG

Wysokojakościowa, szybkowiążąca, 
 samopoziomująca masa szpachlowa
Masa cementowa z dużą domieszką polimerów o dosko-
nałych właściwościach poziomujących, do szybkiego 
 przygotowania gotowych do użycia podłoży pod wykładziny 
podłogowe i parkiet.

Paletyzacja Kod produktu 

42 x 25 kg worki papierowe 42005

Wyrównywanie podłoża 9



Od 3 do 40 mm Możliwość ukła- 
grubości warstwy  dania po około

Do 10 mm grubości warstwy 24 godzinach

Do 20 mm grubości warstwy 48 godzinach

Ponad 20 mm grubości warstwy 72 godzinach

Pod parkiet 72 godzinach

•  Samopoziomująca 

•  Do 5 mm grubości warstwy

•  Można wylewać z pompy

Servofix USP

Uniwersalna masa samopoziomująca 
Na bazie cementu, wszechstronny produkt samopozio-
mujący z dodatkiem polimerów nadającymi jej większej 
elastyczności. Masa ta nadaje się do szpachlowania  
i wyrównywania podłoży przygotowanych do układania 
wykładzin. Od 2 mm nadaje się pod obciążenia typu fotele 
na kółkach. Szerokie zastosowanie w obiektach użytecz-
ności publicznej.

Paletyzacja Kod produktu 

42 x 25 kg worki papierowe 42014

Do 5 mm Możliwość ukła-  
grubości warstwy  dania po około

Generalnie  24 godzinach

•  Od 3–40 mm grubości warstwy 

•  Samopoziomujący

•  Szybkoschnący

•  Można wylewać z pompy

•  Bardzo niska emisja 

•  Nadaje się pod parkiet (za wyjąt-
kiem kleju Bakit Unipar FD)

Servoplan D 800

Jastrych cienkowarstwowy, szybkoschnący
Masa cementowa o zredukowanym skurczu. Stosowana na 
podłoża typu: betony, jastrychy, płytki ceramiczne, gresy 
pod duże obciążenia na powierzchniach wewnętrznych.  
Po dodaniu Okamul 71 zaprawę można nakładać na jastry-
chach z lanego asfaltu, jak również stosować jako jastrych 
ogrzewany (w tym wypadku w jastrychu elementem grzew-
czym jest siatka z prętów). Zaprawa cementowa ma dużą 
wytrzymałość i stanowi podłoże dla wykładzin podłogowych 
wszelkiego rodzaju. Jastrych może służyć jako warstwa 
użytkowa (warstwą ochronną jest odpowiednia farba  
w pomieszczeniach zamkniętych użytkowanych w normal-
nych warunkach). Zalecana grubość warstwy w jednym 
procesie roboczym od 3 do 40 mm. Masę można wylewać  
z pompy.

Paletyzacja Kod produktu 

42 x 25 kg worki papierowe 42017

Do 5 mm Możliwość ukła-  
grubości warstwy  dania po około

bis 2 mm 12 godzianch

bis 5 mm 24 godzianch

•  Do 5 mm grubości warstwy

•  Samopoziomująca

•  Bardzo dobrze się rozprowadza

•  Wewnątrz, nie stosować  
w pomieszczeniach mokrych

•  Niskie zużycie

Servoplan FS 101

Wysokojakościowa masa samopoziomująca
Masa cementowa z domieszką polimerów o doskonałych 
właściwościach poziomujących do wyrównywania podłoży 
pod wykładziny podłogowe. Masa nie jest podłożem 
 użytkowym.

Paletyzacja Kod produktu 

54 x 20 kg worki papierowe 42028
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•  Bezskurczowa

•  Szybkoschhnąca

•  Do naprawy schodów, ścian, 
 podestów

•  Do wypełniania dziur i większych 
nierówności na podłożu

Servoplan R 300 S

Masa reperacyjna
Produkt na bazie cementu z dodatkiem polimerów do 
wy rów nywania schodów, podestów, pochylni, wypełniania 
dziur, pęknięć, znacznych ubytków i większych nierówności.
Do zastosowania na jastrychach, świeżych podłożach 
betonowych i fundamentach w warstwach o dowolnej 
 grubości. Servoplan R 300 S nie należy stosować jako 
ostatecznej warstwy użytkowej. Istnieje możliwość dodania 
piasku kawarcowego przy grubości warstwy powyżej 5 mm.

Paletyzacja Kod produktu 

42 x 20 kg worki papierowe 42003

Dowolna Czas schnięcia   
grubość warstwy  po około 

Generalnie 1–1,5 godzinach

Pod parkiet 3–4 godzinach

Wyrównywanie podłoża 11

•  Dostępna w naszej ofercie od 
stycznia 2004

•  Po związaniu bardzo twarda

•  Elastyczna

•  Wzmocniona włóknami

•  Możliwość szybkiego układania 
wykładzin i płytek

•  Samopoziomująca, bardzo dobra 
rozlewność na podłożu

Servoplan S 444

Wzmocniona włóknami szybkoschnąca  
masa szpachlowa
Masa szpachlowa na bazie cementu, wzmocniona 
 włóknami z dużą zawartością składników polimerowych. 
Servoplan S 444 schnie szybko, jest bardzo elastyczny  
i dobrze się rozprowadza. Stosowany do 15 mm grubości 
warstwy.
Pod parkiet wystarczy 3 mm grubości masy, natomiast  
5 mm grubości masy tworzy już warstwę użytkową przy-
stosowaną pod wózki widłowe.
Servoplan S 444 nadaje się również na lany asfalt (klasa 
twardości IC 10 i IC 15), na płytę izolacyjną Okaphone oraz 
do ułożenia siatki grzewczej na podłogę z ogrzewaniem 
podłogowym.

Paletyzacja Kod produktu 

54 x 20 kg worki papierowe 42037

Od 3 do 15 mm Możliwość ukła-  
grubości warstwy dania po około

Wykładziny tekstylne,  4 godzinach 
wykładziny PCV,  
wykładziny gumowe

Linoleum,  12 godzinach 
wykładzina korkowa

Podłoża pokryte farbą,  24 godzinach 
pokryte warstwami

Pod parkiet 12 godzinach



Parametry Servoplan S 111 Servoplan P 200 Servofix FG Servoplan FS 101 Servofix USP Servoplan D 800 Servoplan S 444 Servoplan R 300 S ServoFine F 333 Servofix SLA

Konsystencja samopoziomująca samopoziomująca samopoziomująca samopoziomująca samopoziomująca samopoziomująca samopoziomująca urabialna urabialna urabialna

Grubość warstwy  
od /do 

1–15 mm 3, 4 1–20 mm 4 do 5 mm  
grubości warstwy

0,5 –5 mm do 5 mm 3–40 mm 4 3–15 mm bez ograniczeń 0–25 mm min. 15 mm 
max. 100 mm6

Czas pracy ok.1 20 minut 20 minut 20 minut 20 minut 20 minut 30 minut 20 minut 15–20 minut 15 minut 60 minut

Ruch pieszy możliwy  
po ok.1

1–2 godzinach 2 godzinach 2 godzinach 2 godzinach 2 godzinach 2 godzinach 1–2 godzinach 30 minutach 30 minutach 5 godzinach

Możliwość układania  
po ok.

3–4 godzinach 24 godzinach na każde  
10 mm grubości  warstwy

24 godzinach 12 godzinach/ 
24 godzinach5

24 godzinach 10 mm: 24 godzinach 
20 mm: 48 godzinach 

powyżej 20 mm:  
72 godzinach

1–4 godzinach 
na warstwie: 
24 godzinach

1–1,5 godzinach 1–1,5 godzinach 12 godzinach

– Parkietu 12 godzinach 2–5 dniach 72 godzinach 12 godzinach 3–4 godzinach

–  Linoleum, wykładzin  
korkowych

12 godzinach 48 godzinach 12 godzinach/ 
24 godzinach5

72 godzinach

Zużycie piasku (dokładniej-
sze informacje znajdziecie 
Państwo na kartach  
technicznych)

przy grubości 
 wartswy od 10 mm 
konieczność użycia   

piasku

przy grubości  
warstwy od 10 mm 
konieczność użycia 

 piasku

dokładniejsze 
 informacje znajdziecie 

Państwo na kartach 
technicznych

Zużycie wody około 5,5 l /25 kg 4,8 – 5,2 l /20 kg 6,5 –7,0 l /25 kg 5,5 l /20 kg 6,5 l /25 kg 5,0 l /25 kg 4,4–4,6 l /20 kg 5,0 l /25 kg 1,3–1,5 l /4,75 kg

Zużycie w kg/m2  
na 1 mm  grubości  
 warstwy masy 2

1,6 kg 1,6 kg 1,4 kg 1,2 kg 1,4 kg 1,6 kg 1,2 kg 1,6 kg 1,3 kg 0,7 kg

Przystosowana  
do ogrzewania 
 podłogowego

3 3 3 3 3 3 3 3 3

Możliwość zastoso wania 
na zewnątrz

Można wylewać  
z pompy

3 3 3 3 3 3 3

Bardzo słaba emisja 
według kryteriów GEV

Emicode EC 1 R Emicode EC 1 R Emicode EC 1 R Emicode EC 1 R Emicode EC 1 R Emicode EC 1 Emicode EC 1 R Emicode EC 1 R

Kod GISCODE ZP 1 ZP 1 ZP 1 ZP 1 ZP 1 ZP 1 ZP 1 ZP 1 ZP 1 ZP 1

Wyrównywanie, niwelowanie, naprawa podłoży,  
 jastrychy szybkoschnące

1  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.

2  Dane dotyczące zużycia są wartościami przybliżonymi i są zawsze 
zależne od rodzaju podłoża.

3  Od 5 mm grubości warstwy nadaje się jako warstwa użytowa.
4  Na lany asfalt nakładamy warstwę o grubości max. 10 mm.
5  Od 2 mm grubości warstwy.

•  Wysoce elastyczna

•  Bez konieczności gruntowania 
podłoża

•  Stosowana od minimalnych grubości

•  Na różne podłoża

•  Tworzy bardzo gładką powierzchnię

•  Szybkoschnąca

•  Przystosowana do mebli na kółkach

•  Przystosowana do ogrzewania 
podłogowego

ServoFine F 333

 Masa szpachlowa do wygładzania
Produkt na bazie cementu, wysoce elastyczny, do wyrów-
nywania i wygładzania podłoży typu beton, drewno, lastrico, 
płytki ceramiczne, podłoża, na których znajdują się resztki 
starego kleju. Idealna na podłoża gładkie, też do niewiel-
kich niwelacji i małych ubytków.
Nadaje się bardzo dobrze do szpachlowania pochylni, 
schodów, płyt drewnianych.
Nie wymagane jest wcześniejsze gruntowanie podłoża. 
Masa jest twarda i elastyczna nawet przy cienkich war-
stwach. ServoFine F 333 nie jest podłożem użytkowym.

Paletyzacja Kod produktu 

50 opakowań, każde opakowanie zawiera 42040 
4 x 4,75 kg worek papierowy

Od 0 do 25 mm Czas schnięcia  
grubości warstwy  po około

Generalnie 1–1,5 godzinach
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•  Dwuskładnikowy jastrych lekki

•  Szybkotwardniejący i szybko-
schnący

•  Bardzo wydajny

•  Można wylewać z pompy

•  Możliwość nałożenia warstwy  
do 100 mm

Servofix SLA

Jastrych lekki
Servofix SLA jest dwuskładnikowym preparatem do 
 zbudowania na istniejącym podłożu jastrychu lekkiego. 
Wylewka produkowana jest ze składnika A będącego środ-
kiem wiążącym i składnika B będącego lekkim kruszywem 
(zmielony styropian). Nadaje się pod płyty izolacyjne 
 Okaphone 4, 9 i 15, układane jako warstwy rozkładające 
obciążenia. Przy większych powierzchniach zalecamy 
 użycie pompy. Małe ilości można zamieszać elektrycznym 
mieszadłem do momentu uzyskania jednolitej masy.

Paletyzacja Kod produktu 

Składnik A w 25 kg workach papierowych 42038

Składnik B w 12,5 kg (60 litrów) workach plastikowych 42039

Parametry Servoplan S 111 Servoplan P 200 Servofix FG Servoplan FS 101 Servofix USP Servoplan D 800 Servoplan S 444 Servoplan R 300 S ServoFine F 333 Servofix SLA

Konsystencja samopoziomująca samopoziomująca samopoziomująca samopoziomująca samopoziomująca samopoziomująca samopoziomująca urabialna urabialna urabialna

Grubość warstwy  
od /do 

1–15 mm 3, 4 1–20 mm 4 do 5 mm  
grubości warstwy

0,5 –5 mm do 5 mm 3–40 mm 4 3–15 mm bez ograniczeń 0–25 mm min. 15 mm 
max. 100 mm6

Czas pracy ok.1 20 minut 20 minut 20 minut 20 minut 20 minut 30 minut 20 minut 15–20 minut 15 minut 60 minut

Ruch pieszy możliwy  
po ok.1

1–2 godzinach 2 godzinach 2 godzinach 2 godzinach 2 godzinach 2 godzinach 1–2 godzinach 30 minutach 30 minutach 5 godzinach

Możliwość układania  
po ok.

3–4 godzinach 24 godzinach na każde  
10 mm grubości  warstwy

24 godzinach 12 godzinach/ 
24 godzinach5

24 godzinach 10 mm: 24 godzinach 
20 mm: 48 godzinach 

powyżej 20 mm:  
72 godzinach

1–4 godzinach 
na warstwie: 
24 godzinach

1–1,5 godzinach 1–1,5 godzinach 12 godzinach

– Parkietu 12 godzinach 2–5 dniach 72 godzinach 12 godzinach 3–4 godzinach

–  Linoleum, wykładzin  
korkowych

12 godzinach 48 godzinach 12 godzinach/ 
24 godzinach5

72 godzinach

Zużycie piasku (dokładniej-
sze informacje znajdziecie 
Państwo na kartach  
technicznych)

przy grubości 
 wartswy od 10 mm 
konieczność użycia   

piasku

przy grubości  
warstwy od 10 mm 
konieczność użycia 

 piasku

dokładniejsze 
 informacje znajdziecie 

Państwo na kartach 
technicznych

Zużycie wody około 5,5 l /25 kg 4,8 – 5,2 l /20 kg 6,5 –7,0 l /25 kg 5,5 l /20 kg 6,5 l /25 kg 5,0 l /25 kg 4,4–4,6 l /20 kg 5,0 l /25 kg 1,3–1,5 l /4,75 kg

Zużycie w kg/m2  
na 1 mm  grubości  
 warstwy masy 2

1,6 kg 1,6 kg 1,4 kg 1,2 kg 1,4 kg 1,6 kg 1,2 kg 1,6 kg 1,3 kg 0,7 kg

Przystosowana  
do ogrzewania 
 podłogowego

3 3 3 3 3 3 3 3 3

Możliwość zastoso wania 
na zewnątrz

Można wylewać  
z pompy

3 3 3 3 3 3 3

Bardzo słaba emisja 
według kryteriów GEV

Emicode EC 1 R Emicode EC 1 R Emicode EC 1 R Emicode EC 1 R Emicode EC 1 R Emicode EC 1 Emicode EC 1 R Emicode EC 1 R

Kod GISCODE ZP 1 ZP 1 ZP 1 ZP 1 ZP 1 ZP 1 ZP 1 ZP 1 ZP 1 ZP 1

Najważniejsze parametry mas w tabeli 

6  Nadaje się pod system uszczelniający w łazienkach z kratką 
ściekową, brodzikach, pomieszczeniach, w których woda krótko 
rozpryskuje (bryzgi wody).

7  Możliwość układania sprawdzić dokonując pomiaru podłoża 
przyrządem CM, zgodnie z kartą techniczną danego produktu.
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n   Jakość

Zaczyna się ona już przy wyborze surowców. Wybieramy tylko 
najlepsze materiały od sprawdzonych dostawców. Nasz dział 
zakupu ma kontakty z najlepszymi dostawcami na całym 
świecie. Np. polimery akrylowe otrzymujemy ze Szwajcarii lub 
kupujemy bezpośrednio w Niemczech, dodatki uszlachetniające 
i wypełniacze przywożone są z Ameryki i Europy Zachodniej, 
żywica kalafoniczna z Ameryki Południowej i Skandynawii.

Cenne surowce, nowoczesne urządzenia produkcyjne, 
 wysoko-wykwalifikowani pracownicy, jak również doskonała 
kontrola jakości w naszej firmie, przyczyniają się do tego,  
iż każde wiaderko z klejem opuszcza nasz dom ze znakiem 
jakości.

n   Ochrona środowiska i użytkownika

Firma Kiesel jest jednym z założycieli Związku Kontroli Emisji 
Szkodliwych Substancji. Stowarzyszenie to skupiające znanych 
producentów klejów chemii budowlanej poprzez wprowadze-
nie kodu EMICODE i grupy EC 1 spełniło wymagania normy 
europejskiej VOC, dotyczącej emisji szkodliwych substancji 
zawartych w materiałach budowlanych.

To nam jednak nie wystarczyło. Pragnęliśmy stworzyć klej, 
który zupełnie zneutralizuje wszystkie rodzaje emisji szkodli-
wych substancji oraz ograniczy w znacznym stopniu występo-
wanie zarodników grzybów i bakterii. To one przyczyniają się 
do powstawania nieprzyjemnych zachów w pomieszczeniach, 
które są często powodem reklamcji.

Higienicznie działające produkty zawarte w systemie 
 Okatmos® są wynikiem naszej pracy. Produkty należące do 
tego systemu łączą w sobie ochronę środowiska, użytkownika 
i przepisy BHP. Gwarantują najzdrowsze ułożenie wykładziny 
podłogowej.

Wspaniałe cechy naszych klejów, które wykonawcy tak 
 bardzo cenią wybierając nasze preparaty, przyczyniły się do 
wielkiej popularności klejów firmy Kiesel. Zapewne łatwe 
zastosowanie, wysoka jakość i ochrona środowiska oraz 
użytkownika zadecydowały o tym, iż my jako producent tych 
klejów, znacznie podnieśliśmy poprzeczkę na rynku.

Układanie wykładzin na pewnych klejach

n   Zadaniem kleju jest...

Trwałe przyklejenie wykładziny do podłoża. Przy tym negatywne 
oddziaływanie kleju na samą wykładzinę jest zupełnie wyklu-
czone.

Dział badań i rozwoju oraz dział techniczny znajdują się w tym 
samym budynku. Współpraca obu działów jest bardzo ścisła. 
Życzenia i pomysły pracowników i klientów powstają, rozwijają 
się i bezpośrednio przepływają do działu rozwoju pracującego 
nad nowymi ulepszonymi materiałami. Cały proces opiera się 
na zasadzie: z budowy bezpośrednio na stół laboratoryjny.

Przy stałej współpracy z producentami rożnych wykładzin 
sprawdzamy nasze kleje, pod względem m.in. ich przycze-
pności i siły klejenia do danego materiału. Naszym celem 
jest spełnić wszystkie, nawet te najbardziej wyszukane 
życzenia klientów. 
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Znaczenie klejów dla higieny 
pomieszczenia
Kleje do wykładzin podłogowych przeżyły w ostatnich latach 
niesamowity rozwój. Przemysł materiałów klejących zrezygno-
wał zupełnie z klasycznych rozpuszczalnikowych, szkodliwych 
dla wszystkich klejów i zastąpił je klejami dyspersyjnymi. 
Pomimo tego nadal mówi się o nieprzyjemnych zapachach  
i emisji szkodliwych substancji. Przyczyny są znane:

n   Podczas gdy kleje rozpuszczalnikowe zatrzymują wszelkie 
mikrobiologiczne działania pod wykładziną, kleje dysper-
syjne przy dużym udziale wody sprzyjają powstawaniu 
zarodników grzybów i bakterii.

n   Klej, po ułożeniu na nim wykładziny jest bezpośrednio nara-
żony na jej oddziaływanie. Czasami materiał, z którego wyko-
nana jest wykładzina nie sprzyja zastosowanemu środkowi 
klejącemu. Wynikiem tego jest powstanie nieprzyjemnych 
zapachów.

Dlatego też produkty należące do systemu Okatmos® podda-
wane są obszernym i gruntownym badaniom u producentów 
 wykładzin. W taki sposób zdobyte wiadomości wędrują bez-
pośrednio na stół laboratoryjny, gdzie powstaje receptura 
nowego kleju z grupy Okatmos®.

Tylko w taki sposób możemy zapewnić całkowicie higienizujące 
działanie naszych preparatów z grupy Okatmos®.

Higiena pomieszczenia 

Żywica kalafaniczna, wysokojakościowe polimery,  
 wybrane materiały wypełniające

Kleje 15
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star
W naszym programie Okatmos Star znajdzie-
cie Państwo najlepsze kleje. Produkty te 
powstały na bazie nowej generacji surowców. 
Zapewniają łatwe i jednocześnie wielostronne 
zastosowanie, niskie zużycie, doskonałą 
 lepkość po nałożeniu. Jeden klej z tej grupy 
wystarczy do przyklejenia prawie wszystkich 
rodzajów wykładzin. Dzięki temu oszczę-
dzamy koszty magazynowania naszych kle-
jów i nie mamy dużo napoczętych wiaderek.
Szczególnie klej Okatmos star 100 wyróżnia 
się z tej grupy klejów. Preparat ten gwaran-
tuje wspaniałą przyczepność wykładziny do 
podłoża. W wielu wypadkach zastępuje kleje 
poliuretanowe np. Okamul PU.

classic
Program Okatmos® classic zawiera klasyczne kleje z grupy 
Okatmos®, które charakteryzują się łatwym zastosowaniem 
i dobrymi właściwościami klejącymi. Produkty te szczegól-
nie nadają się na obiekty, gdzie często wymagane jest tanie 
i jedncześnie ekologiczne, zdrowe dla użytkownika, bezza-
pachowe ułożenie wykładzin. 

Klej multi-
funkcjonalny

Okatmos® 
megaStar
Str. 18/20

Prądoprzewodzący 
klej multi  funkcjo-

nalny
Okatmos® 

megaStarL
Str. 29

Klej jednostronny
Okatmos® 
star 600
Str. 21

Klej jednostronny
Okatmos® 
star 100
Str. 20

Klej do wykładzin 
 dywanowych 

Okatmos® ET 6 
Str. 18

Klej do wykładzin dywa-
nowych antystatycznych 
i prądoprzewodzących  

Okatmos® ET 6L

Płyn antypoślizgowy
Okatmos® ER 15

Str. 26

Klej do wykładzin 
igłowych

Okatmos® EN 30

Dyspersyjny klej  
do linoleum

Okatmos® EL 40
Str. 22

Klej jednostronny
Okatmos® EE 19

Str. 21

Nowy program klejów do wykładzin
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basic
W programie basic 
znajdziecie Państwo 
klasyczne kleje do 
wykładzin tekstyl-
nych i linoleum. 

spezial
Program spezial obejmuje kleje, które są przeznaczone do 
klejenia wykładzin narażonych na duże obciążenia skupione 
np. wózki widłowe, krzesła na kółkach. Tutaj znajdziecie 
Państwo również kleje do klejenia wykładzin tzw. metodą 
kontaktową.
Stworzyliśmy jasny i przejrzysty program obejmujący kleje, 
na których można przykleić każdy rodzaj wykładziny.

Extra klej kontak-
towy do elementów 

z tworzyw 
 sztucznych, drewna, 
gumy, PCV i korka
Okapren KK extra

Klej kontaktowy
Okamul K5

Str. 24

Uniwersalny klej
Okamul D3

Uniwersalny klej
Okamul D3

Klej do wykładzin 
dywanowych
OKATEX 01

Str. 19

Środek mocujący, 
zmywalny wodą
Okatmos® EF 12

Str. 26

Wysokiej jakości klej  
do wykładziny linoleum

Okamul L 14
Str. 22

Środek mocujący, 
zmywalny wodą
Okatmos® EF 12

Str. 26

Klej do wykkadzin 
dywanowych
Okamul UK

Str. 21

Nowy program klejów do wykładzin

Klej dwuskładnikowy 
poliuretanowy
Okamul PU

Str. 24
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Układanie wykładzin tekstylnych 

•  Bardzo niskoemisyjny 

•  Podwyższa higienę pomieszczenia

•  Nadaje się do klejenia wykładzin 
elastometrycznych PCV (polichlo-
rek winylu), linoleum, wykładzin 
gumowych, jak rownież wykładzin 
tekstylnych

Okatmos®    

Klej multifunkcjonalny
Bezrozpuszczalnikowy, o bardzo niskiej emisji klej dys-
persyjny do klejenia wykładzin tekstylnych, homogenicz-
nych i heterogenicznych wykładzin PCV w rolkach i płyt-
kach, wykładzin CV, linoleum, wykładzin gumowych do  
4,0 mm grubości w rolkach i płytkach.
Okatmos® megaStar charakteryzuje się doskonałą przy-
czepnością początkową i końcową. Higienizujące działanie 
kleju zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów 
pod wykładziną. Okatmos® megaStar może być nanoszony 
za pomocą spryskiwaczy.

Paletyzacja Kod produktu 

32 x 18 kg wiaderko z tworzywa sztucznego 49052

33 x 12 kg wiaderko z tworzywa sztucznego 49053

60 x 6 kg wiaderko z tworzywa sztucznego 49054

96 x 3 kg wiaderko z tworzywa sztucznego 49056

•  Niska emisyjność

•  Działanie higienizujące

•  Doskonała siła klejenia

•  Łatwy do nanoszenia

Okatmos® ET 6

Klej do wykładzin dywanowych
Bezrozpuszczalnikowy, o bardzo niskiej emisji klej dysper-
syjny do klejenia wykładzin dywanowych o różnych spodach, 
wykładzin PCV o spodzie poliestrowym. Klej może być nano-
szony za pomocą spryskiwaczy. Okatmos® ET 6 charaktery-
zuje się doskonałą przyczepnością początkową i końcową. 
Higienizujące działanie kleju zapobiega powstawaniu nie-
przyjemnych zapachów pod wykładziną.
Uwaga: Wykładziny o gładkim spodzie jak np. wykładziny 
tekstylne ze spodem PUR oraz wykładziny ze spodem PCV 
kleić klejem Okatmos® star 100.

Paletyzacja Kod produktu 

32 x 20 kg wiaderko z tworzywa sztucznego 49040

33 x 15 kg wiaderko z tworzywa sztucznego 49041

60 x 6 kg wiaderko z tworzywa sztucznego 49042

Paca Wykładziny Zużycie ok. 

Wg TKB: 
B1

Wykładziny  400 g/m2 
tekstylne

Wg TKB: 
B2

 Wykładziny 500 g/m2 
tekstylne o grubym  
spodzie

Paca Wykładziny Zużycie ok. 

Wg TKB: 
A2 + A3

Wykładzina gumowa 2–4 mm grubości, 280 g/m2 
homogeniczne i heterogeniczne  
wykładziny PCV, wykładziny CV

Wg TKB: B1 Wykładziny tekstylne, linoleum 400 g/m2
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Paca Wykładziny Zużycie ok.

Wg TKB: 
B1

Wykładziny dywa- 400 g/m2 
nowe, wykładziny PCV 
o spodzie poliestrowym

Wg TKB: 
B2

Wykładziny 500 g/m2 
dywanowe

•  Bezrozpuszczalnikowy

•  Wysoka początkowa i końcowa siła 
klejenia

•  Przystosowany do ogrzewania 
podłogowego

•  Nadaje się pod meble na kółkach

OKATEX 01

Klej do wykładzin dywanowych
Wolny od rozpuszczalników, ekologiczny klej dyspersyjny, 
służy do klejenia wykładzin dywanowych o różnych spodach, 
wykładzin PCV ze spodem z juty i włókniny poliestrowej. 
OKATEX 01 ma wysoką początkową i końcową siłę klejenia. 
Wykładziny o gładkim spodzie jak np. wykładziny tekstylne 
ze spodem PUR oraz wykładziny ze spodem PCV kleić klejem 
Okatmos® star.

Paletyzacja Kod produktu 

32 x 18 kg wiaderko z tworzywa sztucznego 48024

Produkt dostarczamy tylko na paletach, nie jako pojedyncze wiaderka.

Parametry Okatmos®  
megaStar

Okatmos®  
ET 6

OKATEX 01

Stopień przyklejenia trwałe przyklejenie wykładziny trwałe przyklejenie wykładziny trwałe przyklejenie wykładziny

Czas wstępnego odparowania 
ok.1

5–15 minut 2 10–15 minut 10–15 minut

Czas układania ok.1 30 minut 2 20 minut 20 minut

Możliwość obciążania po ok.1 24 godzinach 24 godzinach 24 godzinach

Całkowite utwardzenie po ok. 72 godzinach 72 godzinach 72 godzinach

Działanie higienizujące 3 3

Przystosowany do ogrzewania 
podłogowego

3 3 3

Przystosowany pod meble  
na kółkach

3 3 3

Bardzo niska emisja według 
 kryteriów GEV

EC 1 EC 1

Kod GISCODE D 1 D 1 D 1

1  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.

2  W zależności od rodzaju wykładziny.
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Układanie wykładzin elastycznych

•  Bardzo niskoemisyjny 

•  Podwyższa higienę pomieszczenia

•  Nadaje się do klejenia wykładzin 
elastometrycznych PCV (polichlo-
rek winylu), linoleum, wykładzin 
gumowych, jak rownież wykładzin 
tekstylnych

Okatmos®    

Klej multifunkcjonalny
Bezrozpuszczalnikowy, o bardzo niskiej emisji klej dys-
persyjny do klejenia wykładzin tekstylnych, homogenicz-
nych i heterogenicznych wykładzin PCV w rolkach i płyt-
kach, wykładzin CV, linoleum, wykładzin gumowych do  
4,0 mm grubości w rolkach i płytkach.
Okatmos® megaStar charakteryzuje się doskonałą przy-
czepnością początkową i końcową. Higienizujące działanie 
kleju zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów 
pod wykładziną. Okatmos® megaStar może być nanoszony 
za pomocą spryskiwaczy.

Paletyzacja Kod produktu 

32 x 18 kg wiaderko z tworzywa sztucznego 49052

33 x 12 kg wiaderko z tworzywa sztucznego 49053

60 x 6 kg wiaderko z tworzywa sztucznego 49054

96 x 3 kg wiaderko z tworzywa sztucznego 49056

Paca Wykładziny Zużycie ok.

Wg TKB:  
A2 
+ 
Wg TKB: A3

Wykładzina gumowa od 2–4 mm  280–300 g/m2 
grubości w płytkach i rolkach, homo - 
geniczne i heterogeniczne wykładziny  
PVC i wykładziny CV

Wg TKB: B1 Wykładziny tekstylne na spodzie 350–400 g/m2 
z pianki lateksowej, spodzie PUR  
i warstwie PCV

•  Krótki czas odparowania wstępnego

•  Niska emisyjność

•  Uniwersalne zastosowanie

•  Łatwy do nanoszenia

•  Działanie higienizujące

Okatmos®    

Klej jednostronny
Bezrozpuszczalnikowy, o bardzo niskiej emisji klej dys-
persyjny, jednostronny do klejenia homogenicznych i hete-
rogenicznych wykładzin PVC w rolkach i płytkach, wykła-
dzin CV i wykładzin gumowych do 4,0 mm grubości  
w rolkach i płytkach, do klejenia wykładzin tekstylnych na 
spodzie z pianki lateksowej, spodzie PUR i warstwie PCV.
Higienizujące działanie kleju Okatmos® star 100 zapo-
biega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów pod wykła-
dziną.

Paletyzacja Kod produktu 

32 x 18 kg wiaderko z tworzywa sztucznego 49047

33 x 12 kg wiaderko z tworzywa sztucznego 49048

60 x 6 kg wiaderko z tworzywa sztucznego 49049

Paca Wykładziny Zużycie ok.

Wg TKB: 
A2 + A3

Wykładzina gumowa od 2–4 mm 280 g/m2 
grubości, homogeniczne i hetero-  
geniczne wykładziny PCV, wykładziny CV

Wg TKB: B1 Wykładziny tekstylne, linoleum 400 g/m2
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•  Niskie zużycie

•  Wysoka siła klejenia

•  Działanie higienizujące

• Łatwy do nanoszenia

Okatmos®    

Klej jednostronny do linoleum
Bardzo wydajny klej dyspersyjny do klejenia linoleum, 
wykładzin tekstylnych o różnych spodach, jak również 
wykładzin PCV o spodzie poliestrowym. Charakteryzuje 
się wysoką początkową i końcową siłą klejenia. Może być 
nanoszony za pomocą spryskiwaczy. Higienizujące działa-
nie kleju Okatmos® star 600 zapobiega powstawaniu 
 nieprzyjemnych zapachów podczas pracy z tym produktem.

Paletyzacja Kod produktu 

32 x 18 kg wiaderko z tworzywa sztucznego 49050

33 x 12 kg wiaderko z tworzywa sztucznego 49051
Paca Wykładziny Zużycie ok.

Wg TKB: B1 Wykładziny tekstylne, linoleum 280 g/m2 
wykładziny PCV o spodzie poliestrowym

Wg TKB: B2 Wykładziny tekstylne o grubym spodzie 400 g/m2

•  Bezrozpuszczalnikowy

•  Bardzo niskoemisyjny

•  Wysoka siła klejenia

•  Łatwy do nanoszenia

•  Podwyższa higienę pomieszczenia

Okamul UK

Klej do wykładzin dywanowych
Klej dyspersyjny do wykładzin dywanowych o różnych 
spodach, zarówno wykładzin igłowych, jak również wykła-
dzin PCV ze spodem poliestrowym. Klej ten podwyższa 
higienę pomieszczenia, zabezpiecza przed powstaniem 
nieprzyjemnych zapachów wynikających z mikrobiologicz-
nych oddziaływań między wykładziną a podłożem. Może 
być nanoszony za pomocą spryskiwaczy.

Paletyzacja Kod produktu 

32 x 20 kg wiaderko z tworzywa sztucznego  44035

33 x 12 kg wiaderko z tworzywa sztucznego  44024

60 x 6 kg wiaderko z tworzywa sztucznego  44023

96 x 3 kg wiaderko z tworzywa sztucznego  44022

432 x 1 kg wiaderko z tworzywa sztucznego  44025

•  Niska emisyjność

•  Do wykładzin elastometrycznych 
PCV i wykładzin CV

•  Działanie higienizujące

Okatmos® EE 19

Klej jednostronny
Bezrozpuszczalnikowy, jednostronny klej dyspersyjny do 
klejenia wykładzin PCV i CV w rolkach i płytkach oraz 
wykładzin tekstylnych na spodzie z pianki lateksowej  
i włókniny. Higienizujące działanie kleju Okamtmos® EE 19 
zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów pod 
wykładziną.

Paletyzacja Kod produktu 

32 x 20 kg wiaderko z tworzywa sztucznego 49044

33 x 12 kg wiaderko z tworzywa sztucznego 49045

60 x 6 kg wiaderko z tworzywa sztucznego 49046

Paca Wykładziny Zużycie ok.

Wg TKB: A3 Wykładziny PCV i CV  350 g/m2 
w rolkach i płytkach

Wg TKB: B1 Wykładziny tekstylne na spodzie  400 g/m2 
z pianki lateksowej i włókniny
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•  Bezrozpuszczalnikowy

•  Bardzo niska emisyjność

•  Łatwy do nanoszenia 

•  Doskonała przyczepność 
 początkowa

•  Podwyższa higienę pomieszczenia 

Okatmos® EL 40

Wysokiej jakości klej do linoleum
Bezrozpuszczalnikowy, działający aseptycznie, o bardzo 
słabej emisji, dyspersyjny klej do linoleum. Klej Okatmos® 
EL 40 łatwo się rozprowadza, posiada dużą początkową  
i końcową siłę klejenia. Powoduje długotrwałą dezakty-
wację kleju i tym samym zapobiega mikrobiologicznemu 
rozkładowi spodu wykładziny. Dzięki temu unikamy 
powstania nieprzyjemnych zapachów i podwyższamy 
higienę pomieszczenia.

Paletyzacja Kod produktu 

32 x 20 kg wiaderko z tworzywa sztucznego 49008

33 x 12 kg wiaderko z tworzywa sztucznego 49007

Paca Wykładziny Zużycie ok.

Wg TKB: B1 Linoleum, wykładzina korkowa 350–400 g/m2

•  Bezrozpuszczalnikowy

•  Bardzo niska emisyjność

•  Łatwy do nanoszenia 

•  Wysoka siła klejenia

Okamul L 14

Wysokiej jakości klej do linoleum
Bezrozpuszczalnikowy o niskiej emisji klej dyspersyjny do 
klejenia linoleum i wykładzin korkowych. Wysoka począt-
kowa i końcowa siła klejenia gwarantuje trwałe przykleje-
nie niecek deformacyjnych i odstających końcówek twardej 
wykładziny linoleum.

Paletyzacja Kod produktu 

32 x 20 kg pojemnik z tworzywa sztucznego 44072

Paca Wykładziny Zużycie ok.

Wg TKB: 
B1

Linoleum,  400 g/m2 
wykładzina korkowa
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Parametry Okamul L 14

Stopień przyklejenia trwałe przyklejenie wykładziny

Czas wstępnego odparowania 
ok.1

10 minut

Czas układania ok.1 20 minut

Możliwość obciążania po ok.1 24 godzinach

Całkowite utwardzenie po ok. 72 godzinach

Działanie higienizujące

Przystosowany do ogrzewania 
podłogowego

3

Przystosowany pod meble  
na kółkach

3

Bardzo niska emisja według 
kryteriów GEV

EC 1

Kod GISCODE D 1

1  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.

2  W zależności od rodzaju wykładziny.

Parametry Okatmos® megaStar Okatmos® star 100 Okatmos® star 600

Stopień przyklejenia trwałe przyklejenie wykładziny trwałe przyklejenie wykładziny trwałe przyklejenie wykładziny

Czas wstępnego odparowania 
ok.1

5–15 minut2 5–15 minut 5–10 minut

Czas układania ok.1 30 minut2 40 minut2 30 minut

Możliwość obciążania po ok.1 24 godzinach 24 godzinach 24 godzinach

Całkowite utwardzenie po ok. 72 godzinach 72 godzinach 72 godzinach

Działanie higienizujące 3 3 3

Przystosowany do ogrzewania 
podłogowego

3 3 3

Przystosowany pod meble  
na kółkach

3 3 3

Bardzo niska emisja według 
kryteriów GEV

EC 1 EC 1 EC 1

Kod GISCODE D 1 D 1 D 1

Parametry Okatmos® EE 19 Okamul UK Okatmos® EL 40

Stopień przyklejenia trwałe przyklejenie wykładziny trwałe przyklejenie wykładziny

Czas wstępnego odparowania 
ok.1

10–20 minut 15–30 minut 10 minut

Czas układania ok.1 30–40 minut 30–45 minut 20 minut

Możliwość obciążania po ok.1 24 godzinach 24 godzinach

Całkowite utwardzenie po ok. 72 godzinach 72 godzinach

Działanie higienizujące 3 3 3

Przystosowany do ogrzewania 
podłogowego

3 3 3

Przystosowany pod meble  
na kółkach

3 3 3

Bardzo niska emisja według 
kryteriów GEV

EC 1 EC 1 EC 1

Kod GISCODE D 1 D 1
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Kleje specjalne

•  Bezrozpuszczalnikowy

•  Do wielu zastosowań

•  Łatwy w rozprowadzaniu

•  Wewnątrz i na zewnątrz

•  Przystosowany do ogrzewania 
podłogowego 

•  Przystosowany do ruchu wózków 
widłowych

•  Bardzo niska emisja według 
 kryteriów GEV zakwalifikowany do 
grupy EC 1

Okamul PU

Klej dwuskładnikowy poliuretanowy
Klej poliuretanowy do klejenia wykładzin gumowych  
i kauczuku, metalu i drewna, sztucznej trawy (wykładziny 
zewnętrzne). Okamul PU ma wysoką początkową i koń-
cową siłę klejenia. Nadaje się pod duże obciążenia na 
zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

Paletyzacja Kod produktu 

9,6 kg wiaderko z tworzywa sztucznego składnik A 46022

2,4 kg wiaderko z tworzywa sztucznego składnik B 46023

60 x 6 kg podwójny pojemnik metalowy 44071

Paca Wykładziny Zużycie ok.

Wg TKB: B1 Wykładziny gumowe w płyt- 500–600 g/m2 
kach od 3,0 mm grubości

Wg TKB: B3 Sztuczna trawa 900–1300 g/m2 
(wykładziny zewnętrzne)

•  Bezrozpuszczalnikowy

•  Do wielu zastosowań

•  Możliwość nakładania wałkiem

•  Przystosowany do mebli  
na kółkach

•  Przystowany do ogrzewania 
 podłowego

Okamul K5

Klej kontaktowy
Bezrozpuszczalnikowy klej na bazie dyspersji akrylowej 
do klejenia kontaktowego parkietu korkowego, fornirowa-
nych, lakierowanych i woskowanych wykładzin korkowych, 
wykładzin gumowych, wykładzin gumowych na schody, 
wykładzin PCV ściennych i podłogowych na chłonnym  
i niechłonnym podłożu jak również na podłożu, na którym 
znajdują się mocno trzymające się stare wykładziny.

Paletyzacja Kod produktu 

96 x 6 kg wiaderko z tworzywa sztucznego 48003
Paca Wykładziny Zużycie ok.

Wałek Wykładziny korkowe, PCV,  co najmniej 
wykładziny gumowe 250 g/m2

Wg TKB A1 –  
TKB A3

Wykładziny tekstylne ca. 150–300 g/m2  
i linoleum
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Parametry Okamul PU Okamul K5

Stopień przyklejenia bardzo mocna przyczepność do podłoża bardzo mocna przyczepność do podłoża

Czas wstępnego  odparowania 
ok.1

nie istnieje 10–20 minut

Czas dojrzewania po 
 wymieszaniu ok.1

30 minut czas układania 1–3 godzin

Możliwość obciążania po ok.1 24 godzinach natychmiast po przyklejeniu

Całkowite utwardzenie po ok. 5 dniach 72 godzinach

Działanie higienizujące

Przystosowany do ogrze wania 
podłogowego

3 3

Przystosowany pod meble  
na kółkach

3 3

Bardzo niska emisja  
wg kryteriów GEV

EC 1 R EC 1

Kod GISCODE RU 1 D1

1  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.
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Układanie wykładzin na środkach mocujących

•  Bezrozpuszczalnikowy

•  Bardzo niska emisyjność

•  Do wielu zastosowań

•  Przystosowany do mebli na kółkah

•  Dostępna wersja 
 prądoprzewodząca

•  Podwyższa higienę pomieszczenia

Okatmos® EF 12

Środek mocujący, zmywalny wodą
Działający aseptycznie, bardzo słabo emisyjny, ekologiczny 
środek mocujący można nanosić na podłoże zarówno przy 
użyciu szpachli jak również za pomocą wałka. Okatmos® 
EF 12 zapobiega przesuwaniu się wykładzin dywanowych 
z podwójnym spodem, ze spodem z pianki lateksowej, 
wykładzin CV itp. Wyżej wymienione wykładziny można 
mocować środkiem Okatmos® EF 12 na istniejących 
wykładzinach użytkowych jak PCV, CV, linoleum, lakiero-
wanym, bezfugowym parkiecie, podłożu ceramicznym, 
cementowym i na lastrico. Okatmos® EF 12 powoduje 
mikrobiologiczną dezaktywację środka mocującego i tym 
samym zapobiega rozkładowi spodu wykładziny. Dzięki 
temu unikamy powstania nieprzyjemnego zapachu. Środek 
mocujący Okatmos® EF 12 przystosowany jest do rozpry-
skiwania.

Paletyzacja Kod produktu 

33 x 12 kg wiaderko z tworzywa sztucznego 49011

60 x 6 kg wiaderko z tworzywa sztucznego 49012

96 x 3 kg wiaderko z tworzywa sztucznego 49013

Paca Wykładziny Zużycie ok.

Wałek lub paca każdy rodzaj 100–200 g/m2

•  Bezrozpuszczalnikowy

•  Bardzo niska emisyjność

•  Do mocowania płytek dywanowych

•  Łatwy do nanoszenia

•  Przystosowany do mebli  
na kółkach

•  Dostępna wersja 
 prądoprzewodząca

•  Podwyższa higienę pomieszczenia

Okatmos® ER 15

Płyn antypoślizgowy
Produkt dyspersyjny, bezrozpuszczalnikowy, niskoemisyjny 
do nanoszenia wałkiem. Specjalistyczny płyn antypo-
ślizgowy do mocowania płytek dywanowych w obszarze 
wewnętrznym, umożliwiający łatwe usunięcie płytki, nie 
powodując jednocześnie jej przesuwania i odrywania. 
 Idealny do stosowania na podłogach podniesionych. Podwyż -
sza higienę pomieszczenia, zabezpiecza przed powsta-
niem nieprzyjemnych zapachów wynikających z mikrobio-
logiczych oddziaływań pomiędzy wykładziną a podłożem.

Paletyzacja Kod produktu 

60 x 10 kg kanister z tworzywa sztucznego 49016

Paca Wykładziny Zużycie ok.

Wałek Samoleżące płytki  50–100 g/m2 
dywanowe
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Parametry Okatmos® EF 12 Okatmos® ER 15

Stopień przyklejenia możliwość podniesienia wykładziny możliwość podniesienia wykładziny

Pozostałości środka zmywalne wodą

Czas wstępnego odparowania 
ok.1

10–20 minutach 10–60 minutach

Czas układania1 do 12 godzin do 48 godzin

Możliwość obciążania po ok.1 24 godzinach natychmiast po przyklejeniu

Całkowite utwardzenie po ok. 72 godzinach

Działanie higienizujące 3 3

Przystosowany do ogrzewania 
podłogowego

3 3

Przystosowany pod meble na 
kółkach

3 3

Bardzo niska emisja wg 
 kryteriów GEV

EC 1 EC 1

Kod GISCODE D 1 D 1

1  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.
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Podczas ruchu pojazdów i ruchu pieszych na powierzchniach 
wykładzin powstają ładunki elektryczne o napięciu nawet kilku 
tysięcy wolt. Iskra lektryczna moż być przyczyną wybuchu 
materiałów łatwopalnych, zakłóceń w pracy urządzeń elek-
tronicznych. Pole elektromagnetyczne może źle wpływać na 
zdrowie ludzkie. Wykładziny prądoprzewodzące oraz odpo-
wiednie kleje służą do odprowadzania nadmiaru ładunków 
elektrycznych.

Tego typu wykładziny i kleje mają zastosowanie:
– W salach operacyjnych
– W pracowniach komputerowych
–  W pomieszczeniach, w których mieszczą się wszelkie 

 urządzenia do przetwarzania danych 
–  W laboratoriach chemicznych oraz pomieszczeniach 

 przeznaczonych do badań farmaceutycznych 
–  W pomieszczeniach, w których istnieje niebezpieczeństwo 

wybuchu ze względu na prowadzone tam badania i doświad-
czenia

W wielu krajach na świecie stosuje się produkty firmy Kiesel 
do prądoprzewodzącego układania. Są one proste w użyciu, 
pewne i opłacalne.

Firma Kiesel rozwinęła i udoskonaliła tę technikę poprzez 
liczne innowacje i próby. Jako pierwszy producent zaofero-
wała jasne prądoprzewodzące kleje dyspersyjne, produko-
wane bez użycia sadzy, która do tej pory była istotnym dodat-
kiem do klejów. Również jasny, prądoprzewodzący grunt  
i masy zastępują nieprzyjemne i mało estetyczne tradycjo-
nalne preparaty prądoprzewodzące.

Firma Kiesel wprowadzając system Okatmos® wprowadziła 
nowe normy związane z układaniem systemów prądoprze-
wodzących w pomieszczeniach, w których wymagane jest 
 ułożenie wykładziny prądoprzewodzącej przy równoczesnym 
utrzymaniu czystej i higienicznej technologii.

Receptury naszych mas i klejów prądoprzewodzących bazują 
na długoletnim doświadczeniu i wiedzy naszych pracowników. 
Zapewniają niezawodność w każdej sytuacji. Dlatego też 
 wiele z naszych preparatów znajdziecie Państwo w obiektach 
na całym świecie.

Ochrona wrażliwych pomieszczeń

Schutz in sensiblen Bereichen
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•  Prądoprzewodzący według  
normy DIN 51 953 i według normy 
DIN 53 279

•  Niska emisyjność

•  Działanie higienizujące

•  Szerokie zastosowanie

Okatmos®    

Prądoprzewodzący klej multifunkcjonalny
Bezrozpuszczalnikowy, o bardzo niskiej emisji klej dys-
persyjny do prądoprzewodzącego klejenia homogenicznych 
i heterogenicznych wykładzin tekstylnych, wykładzin PCV 
w płytkach i rolkach, wykładzin CV oraz wykładzin gumo-
wych do 4 mm grubości w płytkach i rolkach. Okatmos® 
megaStar-L zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych 
zapachów pod wykładziną.

Paletyzacja Kod produktu 

24 x 18 kg wiaderko z tworzywa sztucznego 49055 Paca Wykładziny Zużycie ok.

Specjalna 
paca Kiesel 
F/L 

Homogeniczne i heterogeniczne  300–350 g/m2 
wykładziny PCV w płytkach i rolkach,  
wykładziny gumowe do 4 mm  
grubości w płytkach i rolkach

Specjalna 
paca Kiesel 
G/L

Linoleum, wykładziny tekstylne 450–500 g/m2

•  Do zbudowania przewodzącej 
 warstwy gruntu przed instalacją 
prądoprzewodzących wykładzin 
podłogowych

•  Zastępuje siatkę z taśmy miedzia-
nej do przewodzących konstrukcji 
podłogowych 

•  Bezrozpuszczalnikowy

Okamul HD 11L

Prądoprzewodzący preparat gruntujący
Preparat odprowadzający ładunki elektryczne spod wykła-
dziny, do nanoszenia za pomocą wałka. Nadaje sie na 
chłonne, cementowe masy pod przewodzące, antystatyczne 
wykładziny elastyczne i tekstylne. W połączeniu z prądo-
przewodzącymi klejami firmy Kiesel osiągamy opornik 
odprowadzający prąd  według normy DIN 51 953 < 106 o 
Nie nadaje sie pod prądoprzewodzące wykładziny gumowe.

Paletyzacja Kod produktu 

60 x 10 kg kanister z tworzywa sztucznego 40010

Parametry Okatmos® megaStar-L

Stopień przyklejenia trwałe przyklejenie wykładziny

Czas wstępnego odparowania ok.1 5–15 minut2

Czas układania ok.1 20 minut

Możliwość obciążania po ok.1 24 godzinach

Całkowite utwardzenie po ok. 72 godzinach

Działanie higienizujące 3

Przystosowany do ogrzewania podłogowego 3

Przystosowany pod meble na kółkach 3

Bardzo niska emisja według kryteriów GEV EC 1

Kod GISCODE D 1

1  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.

2  W zależności od rodzaju wykładziny.
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Wybór parkietu jako naturalnej, trwałej i ekologicznej wykła-
dziny podłogowej jest decyzją bardzo rozsądną. Różne rodzaje 
drewna, wzorów parkietowych oraz lakierów stwarzają 
ogromne możliwości podczas urządzania mieszkania lub 
innych pomieszczeń. Klient pragnący żyć w zgodzie ze śro-
dowiskiem często wybiera parkiet ze względu na surowiec 
(naturalne drewno) oraz możliwość łatwego utrzymania 
 czystości na powierzchni parkietu.

n  Innowacyjność

Stale rosnąca wśród wykonawców i inwestorów świadomość 
zagrożeń wynikających z zastosowania klejów rozpuszczalni-
kowych skłania ich do sięgania po produkty nieszkodliwe. 
Takim produktem jest bez wątpienia nasze najnowsze osiągnię-
cie klej proszkowy, Bakit PPK. Klej ten nie zawiera rozpusz-
czalników, jest nieszkodliwy zarówno dla wykonawcy układa-
jącego parkiet, jak i w późniejszym czasie dla użytkowników.

Duży postęp na rynku surowców sprawił, iż mogliśmy wypro-
dukować całkowicie nieszkodliwy i jednocześnie uniwersalny 
klej.

n  Trwałe środki wiążące

Trwale twardo-elastyczne kopolimery polioctanu winylowego 
zapewniają porówywalną z tradycyjnymi klejami żywicznymi 
siłę klejenia. Parkiet zostaje w takim samym stopniu trwale  
i pewnie przyklejony do podłoża.

Mocna i estetycznie dobrze wyglądająca okładzina podło gowa 
jaką jest parkiet, zasłużyła na profesjonalny klej Bakit PPK, 
powstały z najlepszych surowców według perfekcyjnej 
receptury.

n  Kontrolowany proces schnięcia kleju

Dokładnie określona receptura cementu i dodatków pozwala 
na pełne związanie wody służącej do rozrobienia kleju. Woda 
jest całkowicie krystalizowana i nie wnika w drewno, jak to się 
dzieje w przypadku tradycyjnych klejów dyspersyjnych. Szybkie 
osiąganie przez klej proszkowy ostatecznej wytrzymałości 
ogranicza pęcznienie drewna bezpośrednio po ułożeniu i łód-
kowanie parkietu w pierwszych tygodniach po lakierowaniu. 
Kleje rozpuszczalnikowe, które w tym samym czasie pozostają 
nadal bardzo elastyczne nie są w stanie opanować nawet 
 nieznacznej pracy drewna. Dzięki całkowitemu schnięciu kleju 
proszkowego możliwe jest miejscowe wyrównanie podłoża 
poprzez nakładanie grubszej warstwy kleju.

Szczególnie przy parkiecie wysokojakościowym zalecamy 
zastosowanie Bakit PPK.

n  Ekologia

Tradycyjne kleje żywiczne zawierają ok. 20–25 % rozpuszczal-
nika. Podczas układania parkietu na takich klejach i jego 
 późniejszej eksploatacji, znaczna część tych rozpuszczalników 
przedostaje się do naszego środowiska.

Bakit PPK jest wolny od wszelkich rozpuszczalników i jego 
zastowanie jest w pełni ekologiczne.

Dodatkowo, ważna jest także odporność kleju proszkowego 
na niskie temperatury, co również może wpływać na koszty 
transportu i magazynowania. Po klejeniu Bakitem PPK 
zostaje tylko papierowy woreczek a nie metalowy kubeł 
zabrudzony resztkami kleju. To także istotny argument, 
szczególnie przy większych inwestycjach gdzie płaci się za 
wszystkie odpady. 

Einsatz im Objekt

Zdrowe układanie parkietu

Zastosowanie w obiektach
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Pomiar wytrzymałości na ścinanie Doskonała przyczepność na lanym asfalcie 

Zdrowe układanie parkietu 
Drewno jako wykładzina podłogowa, ze względu na swoje 
naturalne właściwości, cieszy się coraz większą popularnością 
wśród inwestorów i wykonawców. Chociaż w ostatnich czasach 
lakiery wodne i bezrozpuszczalnikowe na parkiety zwiększyły 
swój udział na rynku, dalej do klejenia parkietu stosowane są 
kleje zawierające rozpuszczalniki, szkodliwe dla zdrowia  
i środowiska. Z wielu powodów konieczne jest zmiana dotych-
czasowego sposobu myślenia.

n  Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Podczas stosowania klejów z zawartością rozpuszczalników, 
powstają opary bardzo szkodliwe dla zdrowia wykonawcy  
i późniejszego użytkownika wykładziny parkietowej. Rozpusz-
czony klej żywiczny kwalifikowany jest według kodu GISCODE 
jako klej o dużej zawartości rozpuszczalników. Zgodnie z zasa-
dami pracy BHP oraz normą dotyczącą niebezpiecznych sub-
stancji TRGS 613 należy sprawdzić możliwość zastosowania 
innych klejów, np. klejów proszkowych lub dyspersyjnych,  
w przeciwnym razie konieczne jest podjęcie szczególnych środ-
ków ochrony i bezpieczeństwa pracy.

n  Ochrona użytkownika wykładziny parkietowej

Rozpuszczalnik zawarty w tradycyjnym kleju żywicznym 
 przenika do atmosfery i pozostaje w niej przez długi czas po 
przyklejeniu parkietu. Jego emisja odbywa się bezpośrednio 
podczas schnięcia kleju rozpuszczalnikowego i na długi czas 
przenika on do parkietu i innych materiałów znajdujących się 
w danym pomieszczeniu. Zjawisko to nazywamy procesem 
resorpcyjnym materiałów szkodliwych do atmosfery. Czas  
i skutki tego procesu wcześniej nie można przewidzieć ani 
skontrolować, dlatego też są one często powodem wielu rekla-
macji.

n  Ochrona środowiska

Tradycyjne kleje do parkietu zawierają ok. 20–25 % rozpusz-
czalników jak alkohole (np. etanol), węglowodory (np. aceton), 
ester (np. octan etylowy). Podczas stosowania klejów te roz-

puszczalniki przedostają się do atmosfery. Gdy zastosujemy 
nowoczesne kleje dyspersyjne lub proszkowe, proces ten nie 
ma miejsca. Poza tym produkcja, transport, użycie tych klejów 
bezrozpuszczalnikowych, jak również usuwanie pustych 
pojemników nie stanowi w żadnym stopniu zagrożenia dla 
naszego środowiska.

Dla prawie wszystkich rodzajów parkietu posiadamy różne 
rodzaje klejów bezrozpuszczalnikowych, bardzo słabo emi-
syjnych, które w takim samym stopniu jak tradycyjne kleje 
rozpuszczalnikowe mocno i pewnie kleją wykładzinę parkie-
tową.

Higiena pomieszczenia 

Porównanie wytrzymałości
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•  Bezrozpuszczalnikowy

•  Minimalna migracja wody z kleju 
do parkietu

•  Wszechstronny klej proszkowy  
do parkietu

•  Bardzo wysoka początkowa  
i końcowa siła klejenia 

•  Niska emisyjność

Bakit PPK

Klej w proszku do parkietu
Klej do każdego rodzaju parkietu z drewna krajowego  
i większości parkietów egzotycznych, za wyjątkiem drewna 
tłustego, bruku drewnianego i długich elementów. Klei 
mozaikę, parkiet masywny 10 mm, parkiet tradycyjny 
22  mm łączony na pióro-wpust, parkiet przemysłowy, 
parkiet gotowy dwu- trzy- i wielowarstwowy w płytkach  
i deskach. Odporny na ścinanie zgodnie z normą DIN 281. 
Klej ten nie powoduje zmian w wymiarze drewna (ograni-
czona migracja wody). Ze względu na wysoką początkową 
siłę klejenia pozytywnie ogranicza pracę drewna.
Do zastosowania na jastrychach cementowych, anhydry-
towych, na płytach wiórowych, na podłożu z lanego 
asfaltu, na masach Servoplan D 800, P 200 na warstwie 
odprężającej Okavlies, na płycie izolacyjnej Okaphone, 
przystosowany do ogrzewania podłogowego.

Paletyzacja Kod produktu 

50 kartonów w każdym 4 x 4 kg worek papierowy 46003

Paca *Zużycie ok.

Wg TKB: B3 350 g/m2

Wg TKB: B6 550–600 g/m2

Wg TKB: B15 700–750 g/m2

* dane dotyczą zużycia proszku

•  Bezrozpuszczalnikowy

•  Szerokie zastosowanie

•  Gotowy do użycia

•  Niska emisyjność

Bakit Unipar FD

Dyspersyjny klej do parkietu
Bezrozpuszczalnikowy, o bardzo słabej emisji klej do 
 parkietu. Odporny na ścinanie zgodnie z normą DIN 281. 
Nadaje sie do klejenia mozaiki, parkietu masywnego 
10  mm (za wyjątkiem parkietu wrażliwego na pęcznienie), 
parkietu tradycyjnego (deszczułkowego) 22 mm łączonego 
na pióro-wpust, parkietu przemysłowego, kostki drew-
nianej RE i WE według normy DIN 68 702 o maksymalnej 
wysokości boku kostki 40 mm, parkietu gotowego 2-, 3-  
i wielowarstwowego w płytkach, krótkiej klepki parkietowej 
do 60 cm. Do zastosowania na jastrychach cementowych, 
płytach wiórowych typu V 100 E 1 i na naprawionych, 
wyszpachlowanych masami nadającymi się pod parkiet 
firmy Kiesel podłożach.

Paletyzacja Kod produktu 

24 x 24 kg wiaderko z tworzywa sztucznego 46019

33 x 12 kg wiaderko z tworzywa sztucznego 46018

Paca Zużycie ok.

Wg TKB: B3 800–900 g/m2

Wg TKB: B6 900–1000 g/m2

Wg TKB: B11 1100–1200 g/m2
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•  Bezrozpuszczalnikowy, bezsyliko-
nowy i bez zawartości izocjanianu

•  Jednoskładnikowy

•  Gotowy do użycia

•  Elastycznie twardniejący

•  Uniwersalne zastosowanie

•  Na podłoża z ogrzewaniem 
 podłogowym 

•  Bardzo nisko emisyjny, należy do 
grupy EC 1 według kryteriów GEV

Bakit EK

Elastyczny klej do parkietu i laminatu
Klej jednoskładnikowy do elastycznego klejenia parkietu  
i laminatu. Produkt charakteryzuje się bardzo dobrym 
stanem odlewu kleju. Nadaje się do klejenia mozaiki, 
 parkietu deszczułkowego 22 mm łączonego na pióro- 
wpust, parkietu przemysłowego, kostki drewnianej RE 
według normy DIN 68 702 o maksymalnej wysokości boku 
kostki 40 mm, parkietu gotowego 2-, 3- i wielowarstwo-
wego w płytkach i deskach, grubych desek parkietowych 
do 250 cm długości.
W przypadku klejenia drewna egzotycznego proszę 
 skontaktować się z naszym działem technicznym.
Do zastosowania na jastrychach cementowych, płynnych 
jastrychach anhydrytowych (siarczano-wapiennych), 
 płytach wiórowych typu V 100 E 1, nowym, lanym asfalcie 
(klasa twardości IC 10) oraz na naprawionych, wyszpachlo-
wanych odpowiednimi masami pod parkiet firmy Kiesel 
podłożach.

Paletyzacja Kod produktu 

33 x 17 kg wiaderko z tworzywa sztucznego 88002

Paca Zużycie ok.

Wg TKB: B3 700–900 g/m2

Wg TKB: B6 900–1000 g/m2

Wg TKB: B15 1000–1200 g/m2

Parametry Bakit PPK Bakit Unipar FD Bakit EK

Czas pracy ok.1 50–60 minut

Czas układania ok.1 15 minut 10–12 minut 30 minut

Możliwość obciążania po ok.1 72 godzinach 72 godzinach 48 godzinach2

Możliwość szlifowania ok.1 48 godzinach 48 godzinach 48–96 godzinach

Przystosowany do ogrzewania 
podłogowego

3 3 3

Bardzo niska emisja według 
kryteriów GEV

EC 1 EC 1 EC 1 

Kod GISCODE według definicji  
TRGS 613 ZP 1 niska zawartość 

chromianu

według definicji  
TRGS 610  

D 1

nie zakwalifikowany

1  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.
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•  Zredukowana zawartość 
 rozpuszczalników

•  Uniwersalne zastosowanie

•  Gotowy do użycia po otwarciu 
pojemnika

•  Bez zawartości metanolu

•  Przystosowany do ogrzewania 
podłogowego

Bakit LR

Klej żywiczny do parkietu
Klej żywiczny, o zredukowanej zawartości rozpuszczalników 
do klejenia parkietu, mozaiki parkietowej, 10 mm twar-
dego (masywnego) parkietu 250 x 50 mm (tylko na chłon-
nych podłożach), parkietu przemysłowego, parkietu desz-
czułkowego 22 mm łączonego na pióro-wpust, parkietu 
gotowego  2-,3- i wielowarstwowy w płytkach i deskach. 
W przypadku klejenia drzew egzotycznych prosimy skon-
sultować się z działam technicznym. Do zastosowania na 
jastrychach cementowych, jastrychach anhydrytowych, 
lanym asfalcie (klasa twardości IC 10), płytach wiórowych 
typ V 100 E 1 i naprawionych, wyszpachlowanych odpo-
wiednimi masami pod parkiet firmy Kiesel podłożach.

Paletyzacja Kod produktu 

33 x 20 kg pojemink metalowy 46006

Paca Zużycie ok.

Wg TKB: B6 800–900 g/m2

Wg TKB: B15 1100–1200 g/m2

•  Bez zawartości wody i rozpusz-
czalników

•  Na trudne i krytyczne podłoża oraz 
na laminat

•  Dwuskładnikowy

Bakit PUP

Poliuretanowy klej do parkietu
Bezrozpuszczalnikowy i bezwodny, o bardzo słabej emisji, 
2-składnikowy klej poliuretanowy. Odporny na ścinanie 
zgodnie z normą DIN 281. Nadaje się do klejenia różnych 
rodzajów parkietu jak np. mozaika parkietowa, parkiet 
deszczułkowy 22 mm łączony na pióro-wpust, parkiet 
przemysłowy, parkiet masywny (twardy) 10 mm, drewno 
egzotyczne, parkiet gotowy, laminat i kostka drewniana 
RE i WE według normy DIN 68 702, bez możliwości poru-
szania się na niej pojazdów mechaniczych. Do zastoso wania 
na jastrychach cementowych, jastrychach anhydrytowych, 
płytach wiórowych typu V 100 E 1, metalu i napra wionych, 
wyszpachlowanych odpowiednimi masami pod parkiet 
firmy Kiesel podłożach.

Paletyzacja Kod produktu 

10,6 kg wiaderko z tworzywa sztucznego składnik A 46039 

1,4 kg kanister z tworzywa sztucznego składnik B 46040 

60 x 6 kg podwójny pojemnik metalowy 46041 

132 x 3 kg podwójny pojemnik metalowy 46043

Paca Zużycie ok.

Wg TKB: B3 800–900 g/m2

Wg TKB: B6 1100–1200 g/m2

Wg TKB: B15 1300–1500 g/m2
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• Bezrozpuszczalnikowy

• Wodoodporny
Bakit NF

Klej stolarski
Wodoszczelny klej dyspersyjny do klejenia na pióro-wpust 
paneli, laminatu, wykładzin wielowarstwowych, płyt wió-
rowych, parkietu pływającego oraz do klejenia elementów 
drewnianych.  Klej zgodny z normami EN 204-D 3  
i DIN 68 602-B 3.

Paletyzacja Kod produktu 

42 kartony, w każdym 12 butelek 60168 
z tworzywa sztucznego. Każda butelka waży 750 g

1  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.

Parametry Bakit PU-P Bakit LR Bakit NF

Czas pracy ok.1 60 minut

Czas układania ok.1 20 minut 10 minut

Możliwość obciążania po ok.1 48 godzinach 2–5 dniach

Możliwość szlifowania ok.1 36 godzinach 5–7 dniach

Przystosowany do ogrzewania 
podłogowego

3 3 3

Bardzo niska emisja według 
kryteriów GEV

EC 1 R EC 1

Kod GISCODE według definicji  
TRGS 610 

RU 1

według definicji  
TRGS 610 

RU 1
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n  1. Wprowadzenie

Te informacje powinny służyć do poinformowania projektanta 
i wykonawcy o prawidłowym rozpoznaniu podłoży, prawidłowym 
i fachowym przygotowaniu i remoncie podłoża oraz o sposo-
bach klejenia warstw wierzchnich. W ten sposób można prze-
kazać właściwym osobom zalecenia dotyczące odpowiedniego 
przeprowadzenia prac. Dane powstały w oparciu o odpowied-
nie normy DIN oraz przyjęty stan techniki w momencie skła-
dania dokumentu do druku.

n  2. Ważne wskazówki

Za określenie wszystkich danych dotyczących całej konstruk-
cji podłogi, np. rodzaju jastrychu, użytych materiałów izolacyj-
nych i ich grubości, rozmieszczenia i grubości poszczególnych 
warstw oraz określenia lub rozmieszczenia szczelin dylatacyj-
nych, są zasadniczo odpowiedzialni projektanci.

Spis robót związanych z układaniem podłóg musi zawierać 
wszystkie informacje niezbędne dla osoby układającej parkiet.

n  3. Obowiązek kontroli po stronie osoby układającej podłoże

Przed przystąpieniem do prac, lub podczas rozmów ze zlece-
niodawcą należy wyjaśnić następujące punkty lub przeprowa-
dzić następujące badania. W przypadku pojawienia się nieja-
sności lub problematycznych wyników kontroli zleceniobiorca 
musi zgłosić zleceniodawcy swoje zastrzeżenia w formie 
pisemnej zgodnie z VOB, Część C, DIN 18 356.

– Rodzaj istniejących podłoży

–  Termin zakończenia prac przy wymienionych w punkcie  
3 po d łoży w nowych konstrukcjach (lub odpowiednio  
w obszarze remontowanym). Przed rozpoczęciem prac 
związanych z układaniem konieczne jest przeprowadzenie 
pomiaru wilgotności podłoża. Wg metody CM nie mogą być 
przekroczone następujące wartości pomiarowe: 
bez ogrzewania podłogowego 
Jastrych cementowy: Maks.  2,0 % 
Jastrych (pływający) na bazie  
siarczanu wapniowego: Maks.  0,5 % 
Jastrych magnezytowy: Maks.  3,0 % 
Jastrych skało-drzewny: Maks. 12,0 % 
 Nie dotyczy to asfaltu lanego, jastrychu suchego, płyt 
 wiórowych lub metalu. Te podłoża nie wykazują ogólnie 
zawartości wilgoci lub też osoba układająca nie może doko-
nać pomiaru i można przystępować od razu do ich obróbki.

–  W przypadku podłoży ogrzewanych powierzchniowo (ogrze-
wanie podłogowe) osoba układająca dokonuje pomiarów 
wilgoci w odpowiednich miejscach pomiarowych (wyraźnie 
widoczne). Należy mieć stosowny protokół z podgrzewania.

–  Zabrudzone podłoża takimi substancjami, jak oleje/smary, 
wosk, farba, gips, kurz itp. dokładnie oczyścić.

–  Sprawdzić podłoże wzrokowo oraz odpowiednimi metodami 
pod kątem równości, czystości wytrzymałości powierzchnio-
wej (próba ryskowa), rys i krzywo przebiegających stref.

–  Sprawdzić podłoża przy zbiegających się elementach kon-
strukcyjnych pod kątem prawidłowej wysokości.

–  Zebrać informacje na temat szczelin roboczych w jastrychu, 
nazywanymi również szczelinami pozornymi i przed przystą-
pieniem do układania zamknąć je siłowo.

–  W przeciwieństwie do szczelin pozornych nie wolno zamykać 
ani w jakikolwiek sposób uszkadzać szczelin dylatacyjnych 
ani innych ruchomych szczelin.

–  Wystające przy jastrychu pasy brzegowe w przypadku 
nowych podłoży jastrychowych można odcinać dopiero po 
zakończeniu prac, co zapobiegnie likwidacji dźwiękochłon-
nych właściwości.

–  Należy zagwarantować prawidłowe warunki klimatyczne  
w pomieszczeniu, tzn. wilgotność powietrza nie przekracza-
jąca 65 % oraz minimalna temperatura podłogi +17 °C, przez 
cały okres układania.

–  Asfalt lany (klasa twardości IC 10) i inne niechłonne podłoża 
należy zaszpachlować w przypadku obróbki klejami dysper-
syjnymi przy użyciu środków Servoplan S 111, Servoplan  
S 202 lub Servoplan P 200, minimalna grubość warstwy 
3  mm. Dzięki temu uzyskuje się podłoże o chłonnych właści-
wościach. 
Stare jastrychy z lanego asfaltu należy w razie potrzeby 
sprawdzić pod kątem klasy jakości.

n  4. Podłoża w nowym budownictwie

–  surowe stropy betonowe 
– jastrych cementowy
– jastrych na bazie siarczanu wapniowego
– jastrych pływający na bazie siarczanu wapniowego
– jastrych z lanego asfaltu (klasa twardości IC 10)
– jastrych suchy/jastrych gotowy
– płyty wiórowe (V 100 E1).

n  5. Podłoża w obszarze remontowym

–  podłogi ceramiczne i kamienne
– terazzo
– jastrychy pokrywane
– jastrychy szpachlowane
– parkiet
– podłogi z klepek drewnianych
– podłogi wykładzinowe
– wykładziny PCV, CV lub gumowe
– płyty elastyczne
– wodoodporne/wodoszczelne kleje
–  niewodoszczelne kleje 

(klej na bazie ługu posiarczynowego/mocowania).

Cenne informacje na temat prac z parkietem
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Cenne informacje na temat prac z parkietem

Zamocowane na stałe terazzo, płytki lub kamienne podłogi 
dokładnie przeczyścić, nasmarować i przeszlifować. Pomalować 
podłoże środkiem Okatmos® EG 20 lub Okapox GF i przeszpa-
chlować środkiem Servoplan S 111, Servoplan S 444 lub Servo-
plan P 200.

Usunąć wykładziny PCV, wykładziny CV, wykładziny gumowe  
i dywanowe lub płyty elastyczne. Usunąć mechanicznie  
w przynajmniej 80 % resztki kleju, w szczególności dotyczy  
to resztek kleju bitumicznego, wykorzystując do tego celu 
 stalową szczotkę.

n 5.1 Układanie na ogrzewaniu podłogowym
Ogrzewanie podłogowe należy przed przystąpieniem do ukła-
dania rozgrzać i następnie schłodzić. W przypadku układania 
na podgrzewanych jastrychach należy przestrzegać odpo-
wiednich norm i zaleceń oraz wskazówek podanych w danych 
technicznych.

Zgodne z przepisami podgrzanie należy odnotować  
w odpowiednim protokole

Jastrych 
 cementowy

Jastrych na bazie 
siarczanu 

 wapniowego

Jastrych 
 magnezowy

Do wszystkich 
podłóg drewnia-
nych i wszystkich  
elastycznych 
podłoży 
 podłogowych

P 1,8 % CM P 0,3 % CM

3–12 % CM  
zależnie od ilości 
elementów skła-

dowych

n  6. Materiały używane podczas układania

Zasadniczo montaż należy przeprowadzić zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w danym systemie, ponieważ wyłącznie dzięki 
zastosowaniu optymalnie do siebie dopasowanych materiałów 
można zagwarantować wysokie bezpieczeństwo ułożenia i 
optymalne wyniki.

n  7. Zawartość wilgoci

Przy uwzględnieniu panujących w Europie Środkowej uśred-
nionych warunków klimatycznych w pomieszczeniach zalecana 
wilgotność w momencie dostawy lub podczas układania wynosi:

Parkiet pełny przeciętnie 9 ± 2 %
Parkiet gotowy 8 ± 2 %
Podłoga z kostki drewnianej – RE 8 – 12 % 
 – WE 8 – 13 %

n 8. Na zakończenie

W przypadku niejasności i trudnych sytuacji związanych  
z układaniem prosimy o skontaktowanie się z najbliższym 
doradcą lub działem technicznym firmy Kiesel.

Więcej informacji, dane techniczne i zalecenia dotyczące 
 układania można znaleźć bezpośrednio w Internecie pod 
następującym adresem: www.kiesel.com

Zdrowe układanie parkietu 37



Dekoracyjne pomieszczenia

n   Oryginalna elegancja

Dekoracyjne ściany, które są wykonywane przy zastosowaniu 
masy szpachlowej ServoArt® nadają pomieszczeniom szcze-
gólną atmosferę. Nowoczesna, na bazie cementu dekoracyjna 
masa szpachlowa nadaje się na ściany w reprezentacyjnych 
pomieszczeniach jak np. w foyers hotelowych, w ekskluzyw-
nych sklepach, restauracjach jak również w mieszkaniach  
z np. prywatną sauną, pomieszczeniach wellnes, bądź jako 
element dekoracyjny np. w pokoju z kominkem.

n  Indywidualność

Różne techniki nakładania masy w 15 dostępnych kolorach 
umożliwiają indywidaulne tworzenie powierzchni ściany. Obec-
nie stosujemy następujące techniki nakładania masy: Spatu-
lato, Antik, Marmorino, i Rustico. Dalsze informacje dotyczące 
właściwości i zastosowania masy dekoracyjnej możecie 
zaczerpnąć Państwo z karty technicznej powyższego produktu.

jasno-molerowy

zielony

royal

piaskowy ochra

cappuccino

jeżynowy

biały carra cementowo-szary jade

niebieski fiord błękitny, lazurowy czerwony wenecyjski

siena

antracytowy

cytrynowy
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n  Łatwa w zastosowaniu

Aby uzyskać wybrany kolor należy dodać 
do wody zarobowej barwnik, który w od -
powiednim opakowaniu jest dostarczany 
wraz z masą na budowę. Błędy, które 
mogą powstać podczas określania ilości 
barwnika zostają w taki sposób wyelimi-
nowane. Oprócz tego duże powierzchnie, 
na które nakładamy ServoArt® nie 
wykazują żadnych różnic w kolorze. Masa 
ServoArt® jest masą bezskurczową  
o bardzo dobrej przyczepności do podłoża.

n   Trwałe walory optyczne 

Dzięki ServoArt® prace końcowe 
 chronimy powierzchnię przed zabrudze-
niami. Masa ServoArt® jest bardzo 
wy trzymałą masą. Z tego względu masa 
ta znajduje szerokie zastosowanie  
w pomiesz czeniach użyteczności publicz-
nej.

n   ServoArt® prace końcowe

Wosk ServoArt® prace końcowe pod-
kreśla walory optyczne i kolor nałożonej 
masy, nadając jej błyszczący  lub matowy 
odcień. Gwarantuje długotrwałą ochronę 
a bieżąca pielęgnacja nie sprawia więk-
szych kłopotów. Walory optyczne ściany, 
na którą nałożono ServoArt wraz z wo -
skiem możemy jeszcze wyraźniej pod-
kreślić używając wosk Finish ze złotym 
lub srebrnym połyskiem.
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Nakładanie środka gruntującego

W zależnosci od techniki nakładania, nawilżanie i przeszlifowanie Nakładanie struktury

Wygładzanie i dopracowanie wybranej techniki Szlifowanie 

1   Gąbka

2   Szczotka

3   Szlifierka 215 x 115 mm

4   Paca 60 mm

5   Paca metalowa

6   Kielnia wygładzająca

7   Szpachelka 120 mm

8   Pędzel do czyszczenia przestrzeni między grzejnikami

bez zdjęcia: Naczynie z podziałką (Kod produktu  60160)

Narzędzia wysyłamy w jednej walizce.

Narzędzia:

1
2

3

4

5

6

7

8

1
2

3
4

5

6

7

8

Produkty uzupełniające Kod produktu 

1   Walizka pokazowa 60286

2   Walizka z narzędziami 60285

21
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•  Stosowana na ściany, sufity  
w łazienkach, pomieszczeniach 
wellness itp.

•  Na bazie cementu

•  Stwarza ochronną i jednocześnie 
dekoracyjną warstwę na ścianie 
lub suficie

•  Wybrany kolor uzyskuje się 
poprzez dodanie odpowiedniego 
barwnika 

•  Łatwa w stosowaniu
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Dekoracyjna masa na ściany, sufity, wewnątrz
Na bazie cementu, z domieszką polimerów biała, dekora-
cyjna masa na ściany i sufity, wewnątrz. Dodanie odpo-
wieniego barwnika pozwala na nadanie powierzchni wybra-
nego koloru oraz dekoracyjnych walorów. Masa szpachlowa 
nadaje się na ściany w reprezentacyjnych pomieszczeniach 
jak np. w foyers hotelowych, ekskluzywnych sklepach, 
restauracjach jak również w mieszkaniach z np. prywatną 
sauną, pomieszczeniach wellnes, bądź jako element 
dekoracyjny np. w pokoju z kominkem. ServoArt nakła-
damy do 5 mm gubości warstwy. Nadaje się na stabilne 
podoża jak np. beton, tynk cementowy, gipsowy, płyty 
 gipsowo-kartonowe.

•  Jako warstwa użytkowa na 
powierzchniach pokrytych masą 
ServoArt®

•  Przeźroczysta lub z dodatkiem 
pigmentów

•  Możliwość polerowania aż do 
 uzyskania wysokiego połysku

•  Wewnątrz

ServoArt® prace końcowe
Przeźroczysty lub z dodatkiem pigmentów wosk podkre-
ślający walory optyczne powierzchni, na których nałożono 
masę ServoArt.

Paletyzacja Kod produktu 

450 g puszka blaszana, przeźroczysty wosk 15010

450 g puszka blaszana wosk nadający złoty połysk 15014

450 g puszka blaszana wosk nadający srebrny połysk 15015

5 l Bakit SL 3 lakier do parkietu, półmatowy 51081

ServoArt®

Paletyzacja Kod produktu 

ServoArt® biały carra 50 zawartość 4 x 4,5 kg worek papierowy 15011

Pigment siena 15001

Pigment czerwony wenecyjski 15004

Pigment błękitny, lazurowy 15007

Pigment piaskowy ochra 15009

Pigment jasno-molerowy 15002

Pigment jade 15003

Pigment niebieski fiord 15008

Paletyzacja Kod produktu 

Pigment antracytowy 15005

Pigment cementowo-szary 15006

Pigment cappuccino 15016

Pigment zielony 15017

Pigment cytrynowy 15018

Pigment jeżynowy 15019

Pigment royal 15020

Efekt granulatu 15021

Zużycie ok.

1,1 kg/m2 na każdy 1 mm warstwy

2,5–3,5 kg/m2 przy zastosowaniu 
 odpowiednich technik
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n  1. Wprowadzenie

Te informacje powinny służyć do poinformowania projektanta 
i wykonawcy o prawidłowym rozpoznaniu podłoży, prawidłowym 
i fachowym przygotowaniu i remoncie podłoża oraz o sposo-
bach klejenia warstw wierzchnich. W ten sposób można prze-
kazać właściwym osobom zalecenia dotyczące odpowiedniego 
przeprowadzenia prac. Dane powstały w oparciu o odpowied-
nie normy DIN oraz stan techniki w momencie składania 
dokumentu do druku.

n  2. Ważne wskazówki

Za określenie wszystkich danych dotyczących całej konstruk-
cji podłogi, np. rodzaju jastrychu, użytych materiałów izolacyj-
nych i ich grubości, rozmieszczenia i grubości poszczególnych 
warstw oraz określenia lub rozmieszczenia szczelin dylatacyj-
nych, zasadniczo są odpowiedzialni projektanci.

Spis robót dotyczących prac przy przygotowaniu podłoża musi 
zawierać niezbędne informacje dla osoby układającej.

Zgodnie z VOB, część C, DIN 18 365, „Prace przy przygotowy-
waniu podłoża oraz zgodnie z przyjętym stanem techniki obo-
wiązki kontroli i staranności po stronie osoby układającej”, 
obowiązki kontroli i staranności odnoszą się wyłącznie do 
powierzchni podłoży/konstrukcji podłogowych, takich jak wil-
gotność, wytrzymałość, jednakże nie odnoszą się do jakości 
podłoży i ich warstw izolacyjnych/uszczelnień jako takich.

n  3. Rodzaje podłoży

n  3.1 Podłoża w nowym budownictwie
– stropy z surowego betonu
– betonowe stropy próżniowe
– jastrych cementowy
– jastrych na bazie siarczanu wapniowego
– jastrych pływający na bazie siarczanu wapniowego
– jastrych magnezjowy
– jastrych z asfaltu lanego (klasa twardości IC 10)
– jastrych suchy
– beton o drobnym kruszywie z asfaltem
–  podłogi z klepkami drewnianymi, płyty wiórowe  

(przy pracach wewnątrz należy stosować wyłącznie V 100 E 1!)
– metale

n 3.2 Podłoża w obszarze remontowanym
– podłogi ceramiczne i kamienne
– terazzo
– jastrychy pokrywane
– jastrychy szpachlowane
– parkiet
– podłogi z klepek drewnianych
– wykładziny dywanowe
– wykładziny PCV, wykładziny CV i wykładziny gumowe
– płyty elastyczne
– klej wodoodporny/wodoszczelny
–  kleje niewodoszczelne 

(klej na bazie ługu posiarczynowego/mocowania)

n  4. Przygotowanie podłoża

Istniejące podłoża muszą być gotowe do prac zawiązanych  
z ułożeniem wykładziny. Należy przestrzegać zaleceń podanych 
w przepisach VON, Część C, DIN 18 365  (układanie wykładzin) 
oraz stosować się do przyjętego stanu techniki oraz fachowych 
zasad układania.

n 4.1 Układanie na podłodze podgrzewanej
W przypadku szpachlowania i/lub układania wykładzin podło-
gowych na podgrzewanych konstrukcjach podłogowych należy 
stosować się do dyrektyw zawartych w instrukcji Centralnego 
Stowarzyszenia Niemieckiego Przemysłu Budowlanego (DBG) 
ze stycznia 1981r. „Wykładziny elastyczne, wykładziny tekstyl-
ne i parkiet na podgrzewanych konstrukcjach podłogowych” 
oraz uzupełniających wskazówek do tej instrukcji ze stycznia 
1984r. Obowiązuje „Protokół czynności w przypadku powłok 
podgrzewanych” przygotowany przez Centralne Stowarzysze-
nie Techniki Parkietowej i Podłogowej, Bonn 8/96.

n 4.2 Przeznaczenie do rolek fotelowych
Nadawanie się do rolek fotelowych potwierdza się przy użyciu 
rolek zgodnych z DIN EN 12 529. W celu przygotowania podłogi 
odpornej na rolki wszystkie komponenty muszą być przezna-
czone do korzystania z rolek: podłoże, gruntowanie, warstwy 
przyczepne, masa szpachlowa, klej i warstwa wierzchnia.  
W przypadku mas szpachlowych musi być zachowana zalecana 
grubość warstwy, w przypadku kleju należy użyć zalecanego 
ząbkowania.

n  5. Obowiązek kontroli po stronie osoby układającej

Przed rozpoczęciem, w razie konieczności w trakcie rozmowy 
doradczej ze zleceniodawcą, należy wyjaśnić następujące 
punkty lub przeprowadzić następujące kontrole. W przypadku 
niejasności lub problematycznych wyników badań zlecenio-
biorca musi zgodnie z VOB, Część C, DIN 18 365, bezzwłocznie 
poinformować pisemnie zleceniodawcę o swoich wątpliwo-
ściach.

– rodzaj istniejących podłoży
–  termin wykonania podanych w punkcie 3 podłoży w nowym 

budownictwie (w razie potrzeby w obszarze remontowanym)

Przed rozpoczęciem układania konieczne jest przeprowadzenie 
pomiaru wilgotności podłoży. Wg metody CM nie mogą być 
przekroczone następujące wartości:
Jastrych cementowy: Maks. 2,0 %
(Pływający) jastrych na bazie Maks. 0,5 % 
siarczanu wapniowego:
Jastrych magnezjowy/jastrych ksylolitowy: Maks. 3,0–12,0 %
 zależnie od zawartości składników
Nie dotyczy to asfaltu lanego, betonu o drobnym kruszywie  
z asfaltem, płyt wiórowych, desek drewnianych lub metalu.  
Te podłoża nie wykazują ogólnie zawartości wilgoci lub też 
występująca wilgotność nie stanowi żadnego problemu  
(w przypadku desek drewnianych 9 % ± 2 %) i można od razu 
przystąpić do ich obróbki.

Cenne informacje na temat prac związanych z układaniem wykładzin 
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Dopuszczalne zakresy wilgotności jastrychu w przypadku 
jastrychów podgrzewanych

Jastrych 
 cementowy

Jastrych na bazie 
siarczanu 

 wapniowego

Jastrych 
 magnezjowy

Dotyczy wszyst-
kich podłóg 
drewnianych  
i wszystkich 
 elastycznych  
i tekstylnych 
wykładzin 
 podłogowych

P 1,8 % CM P 0,3 % CM

3–12 % CM  
zależnie od 
 procentowej  

ilości  
składników 

–  W przypadku podgrzewanych powierzchniowo podłoży 
(ogrzewanie podłogowe) osoba układająca przeprowadza 
pomiary wilgotności w odpowiednich miejscach pomiarowych 
(wyraźnie widoczne). Należy mieć przy sobie protokół 
 rozgrzewania.

–  Zabrudzone podłoża takimi substancjami, jak oleje/smary, 
wosk, farba, gips, kurz itp. dokładnie oczyścić.

–  Sprawdzić podłoże wzrokowo oraz odpowiednimi metodami 
pod kątem równości, czystości wytrzymałości powierzchnio-
wej (próba ryskowa), rys i krzywo przebiegających stref.

–  Sprawdzić podłoża przy zbiegających się elementach 
 konstrukcyjnych pod kątem prawidłowej wysokości.

–  Zebrać informacje na temat szczelin roboczych w jastrychu, 
nazywanymi również szczelinami pozornymi i przed przystą-
pieniem do układania zamknąć je siłowo.

–  W przeciwieństwie do szczelin pozornych nie wolno zamykać 
ani w jakikolwiek sposób uszkadzać szczelin dylatacyjnych 
ani innych ruchomych szczelin.

–  Wystające przy jastrychu pasy brzegowe w przypadku 
nowych podłoży jastrychowych można odcinać dopiero po 
zakończeniu prac, co zapobiegnie likwidacji dźwiękochłon-
nych właściwości.

–  Należy zagwarantować prawidłowe warunki klimatyczne  
w pomieszczeniu, tzn. wilgotność powietrza nie przekracza-
jąca 65 % oraz minimalna temperatura podłogi +17 °C, przez 
cały okres układania.

n  6. Rodzaje wykładzin

Użycie kleju jest zależne od wybranego rodzaju wykładziny 
oraz podłoża. Rozróżnia się następujące rodzaje wykładzin:

n 6.1 Wykładziny elastyczne
– jednorodne (jednowarstwowe) wykładziny
– wielorodne (dwu lub wielowarstwowe) wykładziny
– wykładziny elastomerowe
– wykładziny PCV (chlorek poliwinylu)
– wykładziny CV (cushionvinyl)
– wykładziny poliolefinowe
– wykładziny niezawierające PCV
– linoleum
– płytki elastyczne

n 6.2 Wykładziny tekstylne
Wykładziny tekstylne to wykładziny dywanowe z włókien 
 naturalnych, syntetycznych lub połączenia obu rodzajów. 
 Rozróżnia się je wg rodzaju produkcji:

a.) wykładziny z włóknin przeszywanych przędzą
b.) wykładziny tkane (np. welur)
c.) wykładziny igiełkowe

Z uwagi na duży wybór podkładów ważny jest przy układaniu 
wykładzin tekstylnych dobór prawidłowego kleju lub mocowa-
nia.

Jako podkłady stosuje się między innymi:
– podkłady lateksowe
– pianki lateksowe w najróżniejszych wariantach
– podkłady jutowe
– podkłady syntetyczne 
– podkłady nie zawierające wypełniaczy
– podkłady z pianki poliuretanowej
– podkłady PCV (ciężkie warstwy PCV)
– podkłady włókninowe o różnych grubościach
–  ataktyczne polipropyleny (warstwa ciężka) w przypadku 

 płytek SL

n  7. Materiały służące do układania

Zasadniczo wykładziny należy układać w sposób ściśle powią-
zany z systemem, ponieważ tylko dzięki optymalnie dobranym 
materiałom jest zagwarantowane duże bezpieczeństwo i opty-
malne wyniki.

n  8. Warunki układania 

Klimatyczne warunki w trakcie układania mają duży wpływ na 
wynik prac. Wszystkie czasy schnięcia, wentylacji, zanurzania 
i zachowania plastyczności podane w tym katalogu odnoszą 
się do temperatury w pomieszczeniu wynoszącej 20 °C, mini-
malnej temperatury podłoża wynoszącej + 17 °C i wilgotności 
względnej wynoszącej 65 %. Wyższe temperatury i niższa wil-
gotność skracają podane powyżej czasy, niższe temperatury  
i wyższa wilgotność zwiększają je. Należy bezwzględnie unikać 
temperatur niższych od temperatury minimalnej oraz wilgot-
ności powietrza przekraczającej 75 %. Należy zapewnić rów-
nomierną temperaturę od momentu rozpoczęcia układania do 
momentu związania kleju.

Przed przystąpieniem do układania materiały należy umieścić 
w pomieszczeniach o odpowiedniej temperaturze. W przypadku 
wykładzin stosować się do zaleceń producenta wykładziny,  
w przypadku klejów czas aklimatyzacji wynosi przynajmniej  
1 dzień.

n  9. Na zakończenie

W przypadku niejasności i trudnych sytuacji wiązanych  
z układaniem prosimy o skontaktowanie się z najbliższym 
doradcą lub działem technicznym firmy Kiesel.

Więcej informacji, dane techniczne i zalecenia dotyczące 
 układania można znaleźć bezpośrednio w Internecie pod 
następującym adresem: www.kiesel.com

Cenne informacje na temat prac związanych z układaniem wykładzin 
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 Produkty szczególnie zalecane

 Produkty zalecane po konsultacji z działem technicznym

 Produkty do specjalnego zastosowania

 Nadają się również pod parkiet

 * Proszę skonsultować się z naszym działem technicznym

   1  Do 5 mm grubości warstwy nalożyć grunt Okatmos® EG 20 do 10 mm 
grubości warstwy nałożyć grunt na bazie żywic epoksydowych Okapox GF

   2  Przy grubości warstwy powyżej 10 mm nałożyć grunt na bazie żywic 
epoksydowych Okapox GF

   3  Max. grubość warstwy 10 mm

Kiesel Polska Sp. z o.o.
PL-53-525 Wrocław
Tel. 0 71/ 3 36 60 62, Fax (0) 71-3 36 58 50
www.kiesel.com.pl
E-Mail: biuro@kiesel.com.pl

Jastrych cementowy  
podgrzewany/niepodgrzewany

Płynny jastrych cementowy  
podgrzewany/niepodgrzewany

Jastrych anhydrytowy (siarczano- wapienny) 
podgrzewany/niepodgrzewany

Płynny jastrych anhydrytowy (siarczano- 
wapienny) podgrzewany/niepodgrzewany

Jastrych magnezjowy

Skało-drzew

Jastrychy z lanego asfaltu  
podgrzewany/niepodgrzewany

Asfaltobeton drobnoziarnisty

Płyty wiórowe typu V 100 E 1

Deski drewniane 

Podłogi kamienne lub lastrico

Beton

Suchy jastrych

Podłogi przemysłowe

Samoleżące płytki użytkowe jak:  
PCV, CV, linoleum

O
ka

tm
os

®
 E

G
 2

0 
G

ru
nt

 s
zy

bk
os

ch
ną

cy

O
ka

po
x 

G
F 

G
ru

nt
 n

a 
ba

zi
e 

ży
w

ic
 e

po
ks

yd
ow

yc
h

O
ka

po
x 

G
F-

M
W

ie
lo

fu
nk

cj
na

ln
a 

ży
w

ic
a

B
ak

it 
PV

-u
ni

ve
rs

al
Em

ul
sj

a 
gr

un
tu

ją
ca

Se
rv

op
la

n 
S 

11
1

M
as

a 
Sz

yb
ko

w
ią

żą
ca

Se
rv

op
la

n 
D

 8
00

Ja
st

ry
ch

 c
ie

nk
ow

ar
st

w
ow

y 

Se
rv

op
la

n 
FS

 1
01

M
as

a 
sa

m
op

oz
io

m
uj

ąc
a

Se
rv

op
la

n 
P 

20
0

M
as

a 
sa

m
op

oz
io

m
uj

ąc
a

Se
rv

of
ix

 F
G

 W
ys

ko
ja

ko
śc

io
-

w
a,

 s
zy

bk
ow

ią
żą

ca
, s

am
o p

o-
zio

m
uj

ąc
a 

m
as

a 
sz

pa
ch

lo
w

a

Se
rv

of
ix

 U
SP

M
as

a 
sa

m
op

oz
io

m
uj

ąc
a

44



131211 11

3

ZP1

EC 1 R

3

*

*

3*

3*

3*

*

* *

*

*

ZP1

EC 1 R

ZP1

EC 1 R

Se
rv

op
la

n 
S 

44
4

W
zm

oc
ni

on
a 

w
łó

kn
am

i 
m

as
a 

sz
pa

ch
lo

w
a

Se
rv

oF
in

e 
F 

33
3

M
as

a 
sz

pa
ch

lo
w

a 
do

 
w

yg
ła

dz
an

ia
 

Se
rv

op
la

n 
R

 3
00

 S
M

as
a 

re
pe

ra
cy

jn
a 

Se
rv

of
ix

 S
LA

Ja
st

ry
ch

 le
kk

i

Przegląd produktów 45



21 26 2618/20 20 21 18 22

D1

EC 1

D1

EC 1

D1

EC 1

O
ka

tm
os

®
 m

eg
aS

ta
r

K
le

j m
ul

tif
un

kc
jo

na
ln

y

O
ka

tm
os

®
 s

ta
r 

10
0

K
le

j j
ed

no
st

ro
nn

y

O
ka

tm
os

®
 s

ta
r 

60
0

K
le

j j
ed

no
st

ro
nn

y 
do

 
 lin

ol
eu

m

Pr
og

ra
m

 O
ka

tm
os

®
 s

ta
r

D1

EC 1

D1

EC 1

D1

EC 1

D1

EC 1

D1

EC 1

O
ka

tm
os

®
 E

T 
6

K
le

j d
o 

w
yk

ła
dz

in
 

 dy
w

an
ow

yc
h

O
ka

tm
os

®
 E

L 
40

W
ys

ok
ie

j j
ak

oś
ci

 k
le

j d
o 

lin
ol

eu
m

O
ka

tm
os

®
 E

E 
19

K
le

j j
ed

no
st

ro
nn

y

O
ka

tm
os

®
 E

R
 1

5
Pł

yn
 a

nt
yp

oś
liz

go
w

y

O
ka

tm
os

®
 E

F 
12

Śr
od

ek
 m

oc
uj

ąc
y 

zm
yw

al
-

ny
 w

od
ą

Pr
og

ra
m

 O
ka

tm
os

 c
la

ss
ic

Wykładziny wewnątrz

Patrz strona

Kod GISCODE

Kod EMICODE według kryteriów GEV

* * * * *

* *

*

*

*

* *

Wykładziny tekstylne z podwójnym spodem

Wykładziny tekstylne ze spodem z pianki lateksowej

Wykładziny tekstylne ze spodem PUR

Wykładziny tekstylne ze spodem z włókniny

Wykładziny tekstylne z włókniny igłowej

Wykładziny tekstylne prądoprzewodzące

Sztuczna trawa (wykładziny na zewnątrz)

Wykładziny tekstylne z włókien naturalnych  
bez spodów syntetycznych
Wykładziny tekstylne z włókien naturalnych  
ze spodem syntetycznym

Ścienne wykładziny tekstylne

Samoleżące płytki dywanowe

Wykładziny PCV

Prądoprzewodzące wykładziny PCV

Wykładziny PCV na filcu

Wykładziny PCV na włóknie poliesterowym 

Wykładziny PCV na gąbce

Wykładziny ścienne PCV

Wykładziny ścienne PCV materiałowe

Wykładziny CV na piance

Wykładziny CV

Wykładziny gumowe do 2,5 mm spód wykładziny 
gładki i szlifowany 

Prądoprzewodzące wykładziny gumowe do 2,5 mm 

Gładkie, otwarte wykładziny gumowe do  
4 mm spód wykładziny gładki i szlifowany
Prądoprzewodzące, gładkie, otwarte wykła dziny 
gumowe do 4 mm spód wykładziny gładki i szlifowany

Wykładziny gumowe na schody

Wykładziny poliolefinowe

Linoleum

Prądoprzewodzące linoleum

Laminat

Wykładziny korkowe

Płytki Flex

Miękkie wykładziny PCV jako listwy i profile
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 Produkty szczególnie zalecane

  Produkty zalecane po konsultacji z działem 
 technicznym

 Produkty do specjalnego zastosowania

 *  Proszę skonsultować się z naszym działem 
 technicznym

    1  Za wyjątkiem drewna wrażliwego na pęcznienie

    2  Parkiet gotowy 2-, 3- i wielowarstwowy, krótka 
 deszczułka parkietowa do 60 cm długości

    3  O wysokości boku kostki 40 mm

    4 Wysokość boku kostki do 40 mm

    5  Za wyjątkiem parkietu wrażliwego na pęcznienie 
 układanego jako podłoga okrętowa lub symetrycznie

    6 Na chłonnych podłożach
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Do położenia klejów firmy Kiesel służą następujące rodzaje pac:

TKB B1

TKB B2

TKB B3

TKB B4

TKB B6

TKB B15

TKB B11

TKB A1

TKB A2

TKB A3

TKB a

TKB A5

Szpachla nr 55 Pajarito dla 1 mm grubości warstwy masy

Szpachla nr 78 Pajarito dla 3 mm grubości warstwy masy

Specjalna paca F/L

Specjalna paca G/L

33 34 34 3532 32
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Rodzaje parkietu

Uzębienie trójkątne, drobne Uzębienie trójkątne, grube

Pace specjalne Specjalne szpachle

Patrz strona

Parkiet deszczułkowy 22 mm, na pióro-wpust, 
szerokość < 80 mm, długość < 600 mm
Parkiet masywny 10 mm, szerokość < 50 mm,  
długość < 250 mm

Mozaika, max. szerkość klepki 30 mm

Parkiet przemysłowy 18–23 mm grubości,  
długość < 165 mm

Parkiet gotowy dwuwarstwowy

Laminat (za zgodą producenta okładziny)

Parkiet gotowy trzywarstwowy

Wyżej wymienione rodzaje parkietu z drewna 
 egzotycznego 

Kostka drewniana według DIN 68 702 RE

Kod GISCODE

Kod EMICODE według kryteriów GEV
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