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Firma Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG byla založena v  
roce 1959 Ottou a Irmgard Kiesel jako továrna na výrobu 
tmelů. Od té doby je tato firma již přes 50 let pevně zakotvena 
v stavebním průmyslu, ve kterém se v pravém slova smyslu 
drží jako přilepená na předních místech svého oboru.  
Pod vedením jednatelů firmy pana Wolfganga Kiesela,  
paní Beatrice Kiesel-Luik a pana Dr. Matthiase Hirsche 
zaměstnává firma v současné době kolem 160 pracovníků.

Hlavním předmětem podnikání společnosti je vývoj a výroba 
stěrkových hmot, disperzních lepidel pro pokládku a lepení 
elastických a textilních podlahových krytin a parket, vývoj 
jemných malt pro lepení keramických obkladů, dlažeb a také 
prvků z přírodního kamene. Cílem firmy je vždy přicházet k 
zákazníkům s inovativními výrobky, které umožní vytvářet 
zdravé, funkční a vizuálně zajímavé prostředí pro uživatele 
budov. 

Kiesel je firma s celosvětovou působností se sídlem v 
 Esslingenu v průmyslovém okruhu Stuttgartu, s pobočkou v 
Tangermünde v Sasku-Anhaltsku a dceřinými společnostmi 
ve Francii, Beneluxu, Polsku, České republice,  Švýcarsku a 
početnými poradenskými a prodejními centry v celé Evropě,  
v Asii, Severní Americe, Austrálii, východní Evropě a Rusku. 
Svoje výrobky firma prodává a distribuuje ve velké míře přes 
řetězec středně velkých profesionálních prodejců.

KIESEL  
STŘEDNĚ VELKÝ PODNIK 
SE SILNÝM ZÁZEMÍM
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Všechny důležité informace 
můžete mít u sebe na stavbě: 
Stáhněte si aplikaci Kiesel App  
– pro Vás zdarma.
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ZÁKLADOVÉ NÁTĚRY A PŘEDNÁTĚRY

Okatmos® DSG                 
Disperzní základový nátěr a zábrana proti vlhkosti

• pro savé i nesavé podklady
• velmi rychle schne
• neobsahuje rozpouštědla, velmi nízké emise
• hygienizující efekt na starých podkladech
• vysoká přilnavost dalších vrstev k podkladu
• použití v interiéru
•  zábrana proti pronikání vlhkosti na cementových potěrech
•  ochrana anhydritových potěrů před vlhkostí z následné 

pokládky vrstev

60 x 10 kg plastové kanystry 
Č. výrobku: 49077

Spotřeba: 
cca. 150 g/m2 na nesavých podkladech  
cca. 60–70 g/m2 při zředění vodou v poměru 1:1  
cca. 120–130 g/m2 při použití v neředěném stavu

Okatmos® EG 20           
Disperzní základový nátěr-koncentrát

• zajišťuje vysokou přilnavost vrstev k podkladu
• hygienizující účinek, zabraňuje zápachu
• pro savé i nesavé podklady, ředění dle podkladu
• neobsahuje rozpouštědla (podle TRGS 610), 
• velmi nízké emise škodlivin
• rychlé schnutí

60 x 10 kg plastové kanystry 
Č. výrobku: 49002

Spotřeba: 
cca. 75–150 g/m2

Okatmos® UG 30           
Univerzální disperzní základový nátěr s jemným  
pískem – koncentrát

•  pro savé a nesavé podklady
•  rychleschnoucí
•  neobsahuje rozpouštědla a má velmi nízké emise 

škodlivin
•  zajišťuje vysokou přilnavost dalších vrstev k podkladu
•  použití v interiéru a exteriéru
•  hygienizující efekt na starých podkladech

60 x 10 kg plastové kanystry 
Č. výrobku: 49010

50 krabic po 
12 x 1 kg plastové lahve 
Č. výrobku: 49009

Spotřeba: 
cca. 75–150 g/m2 na nesavých podkladech / v exteriéru

Bakit PV-Universal        
Disperzní základový nátěr pro lepidla na parkety

• pro savé podklady
• připraven k okamžitému použití
• vhodný pro všechna elast. lepidla na parkety
• vhodný pro podlahy s podlahovým vytápěním
• velmi nízké emise škodlivin

96 x 5 kg plastové kanystry 
Č. výrobku: 40003

Spotřeba: 
cca. 100–150 g/m2
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OPRAVA PODKLADNÍCH KONSTRUKCÍOPRAVA PODKLADNÍCH KONSTRUKCÍ

Okapox GF                  
Epoxidový dvousložkový přednátěr

•  neobsahuje rozpouštědla
•  zvláště vhodný pro použití na komplikovaných 

podkladech
•  systémový základový nátěr pro ServoArt® CeFlo
•  pojivo pro zhotovení epoxidové malty a drenážní malty
•  parotěsná zábrana s koeficientem prostupu vodní páry 

sd = 200 m 
•  po přidání urychlovače Okapox se používá také jako 

rychlý systém s reakční dobou 3,5 až 4 hodiny

45 x 7 kg dvojité plechové 
nádoby 
Č. výrobku: 48038

60 x 3,5 kg dvojité plechové 
nádoby 
Č. výrobku: 48039

1 kg dvojité plechové nádoby 
Č. výrobku: 48042

Spotřeba: 
cca. 200–300 g/m2 při použití jako základový nátěr
cca. 400–500 g/m2 při použití jako izolace proti vlhkosti

Okapox GF-M                  
Víceúčelová dvousložková epoxidová pryskyřice

• pro sponkování trhlin a spár v potěrech
• vhodná jako základový nátěr 
• vhodná jako parozábrana
• pojivo pro epoxidovou maltu
• neobsahuje rozpouštědla ani vodu
• velmi nízké emise

750 g dvojité plechové nádoby 
Č. výrobku: 48027

Spotřeba: 
cca. 300 g/m2 při použití jako základový nátěr

Okamul® PU-V schnell                
Jednosložkový polyuretanový přednátěr  
pro řešení komplikovaných podkladů

• pro savé i nesavé podklady
• velmi rychlé schnutí 
• neobsahuje rozpouštědla ani vodu
• vytváří vrstvu s vysokou přídržností k podkladu
• krátká doba schnutí na anhydritových potěrech

200 x 3 kg plastové kanystry 
Č. výrobku: 60070

60 x 11 kg plastové kanystry 
Č. výrobku: 60077

Spotřeba: 
cca. 100–150 g/m2 při použití jako přednátěr
cca. 300–350 g/m2 při použití jako vrstva proti vlhkosti
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OPRAVA PODKLADNÍCH KONSTRUKCÍ

Okamul RSG
Základový nátěr a stěrka pro renovace –  
pro smíchání s hmotou Servoplan R 300 S

•  vyplňuje spáry, uzavírá a plní funkci základového 
nátěru-vše v jednom pracovním kroku

• rychle vytvrzuje
• vysoká přilnavost k podkladu
• pro savé i nesavé podklady
• flexibilní a tvarovatelný

60 x 10 kg plastové kanystry 
Č. výrobku: 49078

Spotřeba:
Dřevotřískové desky, OSB desky, staré parketové podlahy: 
cca. 200–400 g/m2

Staré podlahové krytiny (linoleum, PVC a CV krytiny): 
cca. 200–400 g/m2

Pevné voděodolné zbytky lepidel a stěrkových hmot:  
cca. 300–800 g/m2

Fošnové podlahy se spárami: 
cca. 300–800 g/m2

Fošny

Okamul RSG

Servoplan S 444
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PŘEHLED STĚRKOVÝCH HMOT

Označení Tloušťka vrstvy  
od - do

Pochozí  
nejdříve po cca.1

Pokládka  
podlahové krytiny 
nejdříve po cca.2

strana

Samonivelační stěrkové hmoty

Servoplan S 111 1–40 mm 1–2 hod. 3–4 hod. 8

Servofix FG 1–10 mm 1–2 hod. 24 hod. 8

Servofix USP 1–10 mm 2 hod. 24 hod. 8

Servoplan Ki 1 1–20 mm 1,5–2 hod. 12 hod. 8

Servoplan S 444 3–15 mm 1–2 hod. 3–4 hod. 9

Servoalpha AF 1000 1–20 mm 1–2 hod. 24 hod. 9

Servoplan D 800 3–40 mm 2 hod. 24 hod. 9

Servoplan P 200 Plus 1–30 mm 2 hod. 12 hod. 10

Opravné a vyrovnávací hmoty

Servoplan R 300 S žádné omezení 30 min. 1–1,5 hod. 10

ServoFine F 333 0–25 mm 30 min. 1–1,5 hod. 10

Rychleschnoucí potěry a přísady

Servoplan E 500 – 3–4 hod. 24 hod./ 
parkety po 48 hod. 11

Servoplan E 600 5–80 mm 3 hod. 7 dní 11

Servoplan EM 555 – 5 hod. 24 hod./ 
parkety po 48 hod. 11

1  Při 20 °C a 65 % relativní vzdušné vlhkosti, vyšší teploty a nižší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím 
způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu je prodlužují.

2 Lhůty závislé na typu podlahové krytiny jsou uvedeny v popisu výrobku.
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PŘEHLED STĚRKOVÝCH HMOT
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VYROVNÁVÁNÍ PODKLADŮ

Samonivelační stěrkové hmoty

Servoplan Ki 1            
Univerzální stěrková hmota

• samonivelační
• velmi dobře se rozlévá
• velmi nízké vnitřní pnutí
• čerpatelná
• tloušťka vrstvy stěrky 1 až 20 mm
• vysoká vydatnost
• vhodná pod parkety

54 x 20 kg pytle 
Č. výrobku: 42060

Spotřeba:       
cca. 1,4 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy

Servofix FG      
Univerzální samonivelační stěrková hmota

• čerpatelná
• vhodná i pod dřevěné podlahy a parkety
• samonivelační
• velmi dobré rozlévací vlastnosti
• do tloušťky vrstvy 10 mm

42 x 25 kg pytle 
Č. výrobku: 42005

Spotřeba:       
cca. 1,4 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy

Servofix USP    
Univerzální stěrková hmota

• samonivelační
• tloušťka stěrkové vrstvy do 10 mm 

42 x 25 kg pytle 
Č. výrobku: 42014

Spotřeba:       
cca. 1,4 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy

Servoplan S 111      
Rychlá samonivelační stěrková hmota

• u nesavých podkladů není nutno provádět přednátěr
• tloušťka vrstvy 1–40 mm
•  rychle vyzrává, již po 4 hodinách lze zahájit pokládku 

povlakové krytiny
• velmi dobré rozlévací vlastnosti
• vysoká konečná pevnost
• pro použití v interiéru i exteriéru
• vhodná pro nášlapné vrstvy podlah v suchém prostředí

42 x 25 kg pytle 
Č. výrobku: 42015

Spotřeba: 
cca. 1,6 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy

20 mm

10 mm

10 mm

40 mm

VYROVNÁVÁNÍ PODKLADŮ 
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VYROVNÁVÁNÍ PODKLADŮ VYROVNÁVÁNÍ PODKLADŮ 

Servoplan S 444    
Rychlá samonivelační stěrková hmota s vlákny

• u nesavých podkladů není potřebný přednátěr
• vysoká konečná pevnost
• flexibilní a vyztužená vlákny
•  rychle vyzrává, již po 4 hodinách lze zahájit pokládku 

povlakové krytiny
• velmi dobré rozlévací vlastnosti

54 x 20 kg pytle 
Č. výrobku: 42037

Spotřeba:       
cca. 1,2 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy

Servoplan D 800
Tenkovrstvý potěr

• samonivelační
• rychlé schnutí, pochozí po 2 hodinách
•  tloušťka vrstvy 3 mm až 40 mm v jednom pracovním 

kroku
• lze nanášet pomocí čerpadla
• vhodný pro podlahové vytápění

42 x 25 kg pytle 
Č. výrobku: 42017

Spotřeba:       
cca. 1,6 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy

Servoalpha AF 1000
Univerzální samonivelační stěrková hmota  
na bázi alfa-polohydrátu síranu vápenatého

• nízké vnitřní pnutí
• vysoká konečná pevnost
• neobsahuje chromáty
•  ekologická díky použití recyklovaných surovin  

(alfa sádra)
• samonivelační
• pro tloušťku stěrkové vrstvy 1-20 mm
• velmi dobře se rozlévá

42 x 25 kg pytle 
Č. výrobku: 42054

Spotřeba:       
cca. 1,4 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy

Servoplan RE 330    
Stěrková hmota pro venkovní prostředí

• určeno pro použití na balkónech a terasách
• vhodná také pro mokré prostory a aplikace pod vodou
• tloušťka vrstvy 3–30 mm
• rychlé schnutí, možno rychle pokládat podlah. krytinu
• samonivelační
•  variabilní množství přidávané vody umožňuje provádět 

stěrkování spádovaných ploch
• lze nanášet pomocí čerpadla

42 x 25 kg pytle 
Č. výrobku: 42055

Spotřeba:       
cca. 1,6 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy

15 mm

40 mm

20 mm

30 mm
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VYROVNÁVÁNÍ PODKLADŮ

Servoplan P 200 Plus           
Samonivelační a vyrovnávací hmota

• rychlé schnutí
• velmi nízké vnitřní pnutí
• čerpatelná
• tloušťka vrstvy 1 až 30 mm
• vhodná pod dřevěné podlahy a parkety 

42 x 25 kg pytle 
Č. výrobku: 42012

Spotřeba:       
cca. 1,5 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy

Opravné a vyrovnávací hmoty

Servoplan R 300 S           
Opravná a vyrovnávací hmota

•  podlahovou krytinu je možno lepit krátce po aplikaci 
vyrovnávací hmoty

• vhodná pro zatížení kolečkovými židlemi
• vhodná pro podlahy s podlahovým vytápěním
• vysoká pevnost a tvarová stálost
• pochozí za 30 min, další pokládka za 1 hodinu
• nízké vnitřní pnutí

42 x 25 kg pytle 
Č. výrobku: 42003

Spotřeba: 
cca. 1,6 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy

ServoFine F 333        
Tvarově stálá, jemná vyhlazovací hmota

• není nutné přidávat přísady, žádný základový nátěr
• aplikovatelná i v „nulové“ tloušťce
• mnohostranné použití
• velmi hladký povrch
• rychletvrdnoucí
• vhodná pro zatížení kolečkovými židlemi
• vhodná pro podlahy s podlahovým vytápěním
• tloušťka vrstvy do 25 mm

200 x 4,75 kg sáčky 
Č. výrobku: 42040

Spotřeba:       
cca. 1,2 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy

30 mm

25 mm

VYROVNÁVÁNÍ PODKLADŮ
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VYROVNÁVÁNÍ PODKLADŮ VYROVNÁVÁNÍ PODKLADŮ

Rychleschnoucí potěry a přísady

Servoplan E 500
Přísada – pojivo pro rychleschnoucí potěry a drenážní malty

• pochozí po cca. 3 až 4 hodinách
• podlahovou krytinu možno pokládat po cca. 1 dni 
•  použití jako spojovací potěr na oddělovacích a izolačních 

vrstvách (i na vytápěných potěrech) 
•  použití jako pojivo pro drenážní malty a potěry pod 

keramickými dlaždicemi a přírodním kamenem na 
balkónech a terasách

• pro interiér a exteriér

54 x 20 kg pytle 
Č. výrobku: 42018

Spotřeba: 
Potěr: cca. 3,7 kg/m2 prášku na 10 mm tloušťky vrstvy
Drenážní malta: cca. 3,5 kg/m2 prášku na 10 mm tl. vrstvy

Servoplan E 600
Rychletvrdnoucí cementový litý potěr i pro tenké vrstvy

• snadno a samovolně se rozlévá
• rychle vytvrzuje
• rychle schne
• čerpatelný
• velmi nízké vnitřní pnutí
• tloušťka vrstvy 5-80 mm
• po 7 dnech možno pokládat keramickou dlažbu

54 x 20 kg pytle 
Č. výrobku: 42053

Spotřeba:       
cca. 1,8 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy

Servoplan EM 555
Rychleschnoucí potěrová malta

• ideální pro renovace a sanace
• pochozí po cca. 5 hodinách
• po cca. 24 hodinách vyzrálá pro pokládku podlahové krytiny
• možno použít jako spojovací potěr
• možno použít jako potěr na separační vrstvě
• možno použít jako plovoucí potěr
• vhodná i pro vlhké nebo trvale mokré prostředí
• použitelná v interiéru i exteriéru
• čerpatelná

42 x 25 kg pytle 
Č. výrobku: 60255

Spotřeba: 
cca. 20 kg/m2 prášku na 10 mm tloušťky vrstvy

5–80 mm
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Servoplan P 200 Plus         
Vyrovnávací hmota

• samonivelační
• rychle schne
• velmi nízké vnitřní pnutí při schnutí
• čerpatelná
• tloušťka vrstvy 1 až 30 mm
• vhodná pod parkety

42 x 25 kg pytle 
Č. výrobku: 42012

Spotřeba:       
cca. 1,5 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy

Kiesel Armierungsfasern –  
výztužná vlákna do stěrky Kiesel

• snadno se přimíchávají do připravené stěrkové hmoty
• zvyšují pevnost stěrky v tahu a v ohybu
• zlepšují smykovou pevnost a přilnavost stěrky
•  minimalizují vznik trhlin při aplikaci stěrky na kritických, 

labilních podkladech
• vytváří homogenní, třírozměrnou ztužující strukturu
• použití vláken nesnižuje schopnosti rozlévání stěrky

250 g plastové sáčky 
50 sáčků lze zakoupit v  
v míchacím kbelíku zdarma 
Č. výrobku: 60329

Spotřeba: 
1 sáček po 250 g na 1 pytel 25 kg stěrkové hmoty

30 mm

Servofix SLA

Příslušné lepidlo na podlahovou krytinu

Přilnavá emulze

Okatmos® UG 30

Potěr

Okaphone izolační desky

Tip:
Pokud není požadováno 
snížení kročejové 
neprůzvučnosti po-
dlahy, lze pro stěrku 
do tl. vrstvy 10 mm 
použít stěrkovou hmotu 
Servoplan P 200 Plus 
s přidáním výztužných 
vláken Kiesel.

VYROVNÁVÁNÍ PODKLADŮ
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VYROVNÁVÁNÍ PODKLADŮ
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ODNÍMATELNÉ A ODDĚLOVACÍ SYSTÉMY

Okalift SuperChange  
Odnímatelná a separační tkanina

•  dělitelná, dvouvrstvá polyesterová tkanina s velmi 
vysokou pevností

•  pro zhotovení odnímatelných krytin na stěnách a 
podlaze

•  pod keramické dlažby a dlažby z přírodního kamene, 
elastické a textilní krytiny a dřevěné podlahy

• má separační účinek a překlenuje trhliny
• pro použití v interiéru
•  jako odnímatelný a výměnný systém na stávajících 

starých krytinách

Šířka role 50 cm 
Č. výrobku: 64000

Šířka role 100 cm 
Č. výrobku: 64001

Okalift SuperChange                
Disperzní lepidlo

• připraveno k okamžitému použití
• tvarově stálé
• pro použití v interiéru

33 x 15 kg  
oválný plastový kbelík  
Č. výrobku: 49100 

Spotřeba:
cca. 800 g/m2, velikost zubu stěrky TKB-B6

LEPENÍ A FIXACE ELASTICKÝCH KRYTIN

Díky systému Okalift SuperChange lze 
povrchové úpravy na stěnách i podlahách 
rychle, snadno a s minimem prachu sejmout 
z podkladu.

Dokonce i choulostivé příčky suché výstavby lze bez poškození 
opakovaně opatřovat různými povrchovými úpravami podle vkusu 
nebo potřeb uživatele. Při provádění rekonstrukce se dvouvrstvá 
tkanina Okalift SuperChange rozdělí a obklad stěny nebo 
podlahová krytina se společně s vrchní vrstvou tkaniny odstraní. 
Zbylá spodní vrstva tkaniny vytváří ihned čistý podklad, vhodný pro 
nalepení nového obkladu nebo podlahové krytiny. Nový obklad lze 
tedy nalepit přímo. Alternativně lze nejprve na zbylou vrstvu 
tkaniny nalepit novou dvouvrstvou tkaninu Okalift. V případě 
potřeby lze tento postup libovolně často opakovat. Na pevných 
starých obkladech lze tkaninu Okalift SuperChange použít jako 
vyměnitelný systém. Tkanina Okalift SuperChange je vhodná pro 
aplikaci na všech  běžných 
nosných, savých i nesavých 
podkladech. Tkanina je 
vhodná jako separační 
vrstva a vrstva pro snížení 
smykového napětí mezi 
obkladem nebo dlažbou a 
podkladem. Vznikající 
smykové a tahové napětí se 
díky aplikaci tkaniny 
výrazně snižuje.

u Povrchová úprava stěn a podlah
v Lepidlo pro nalepení povrchové úpravy
w Tkanina OkaliftSuperChange (dvouvrstvá)
x Lepidlo pro nalepení tkaniny Okalift SuperChange
y Podklad

u

v

w

x

y

DÁ SE 
RYCHLE
MĚNIT!
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ODNÍMATELNÉ A ODDĚLOVACÍ SYSTÉMY LEPENÍ A FIXACE ELASTICKÝCH KRYTIN

Okamul UK      
Univerzální lepidlo

• neobsahuje rozpouštědla
• pro textilní a elastické podlahové krytiny
• vhodné pro podlahy s pojezdem kolečkových židlí
• vhodné pro podlahy s podlahovým topením

Spotřeba:
TBK A2 / TKB A3 PVC-/CV-krytiny cca 300-350 g/m2

TKB B1 textilní krytiny s latexovým rubem nebo vlákny  
cca 400 g/m2

33 x 20 kg plastové kbelíky  
Č. výrobku: 44035 

33 x 12 kg plastové kbelíky  
Č. výrobku: 44024

60 x 6 kg plastové kbelíky 
Č. výrobku: 44023

96 x 3 kg plastové kbelíky 
Č. výrobku: 44022

96 krabic po 12 x 1kg 
plastových nádobek  
Č. výrobku: 44034

Okatmos® star 100 Plus      
Lepidlo pro lepení do mokrého lože a pro adhezní lepení

• krátká doba odvětrání
• dlouhá doba pro uložení krytiny do lepidlového lože
• univerzální použití
• snadno roztíratelné
• hygienizující účinek na starých podkladech

33 x 14 kg plastový kbelík 
Č. výrobku: 49084

Spotřeba: 
TKB A2: CV krytiny, PVC krytiny, vinylové designové krytiny, gumové krytiny 250–300 g/m2

TKB A5: CV krytiny 200–250 g/m2

TKB B1: linoleum, textilní krytiny 300–350 g/m2

Okatmos® star 100            
Rychleschnoucí jednostranné lepidlo      

• krátká doba odvětrání
• velmi nízké emise škodlivin
• univerzální použití
• snadno roztíratelné
• hygienizující účinek na starých podkladech

33 x 15 kg plastový kbelík 
Č. výrobku: 49073

Spotřeba:
TKB A2/TKB A3: gumové krytiny tl. 2,0–4,0 mm v rolích a čtvercích; homogenní, 
heterogenní PVC krytiny v rolích a čtvercích; homogenní, heterogenní PVC krytiny v rolích 
a čtvercích; CV krytiny cca. 280–300 g/m2 
TBK B1: textilní krytiny s latexovou, PVC a PUR spodní stranou cca. 350–400 g/m2

Výrobek s nízkými emisemi 
podle zásad DIBt
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LEPENÍ A FIXACE TEXTILNÍCH KRYTINLEPENÍ A FIXACE ELASTICKÝCH KRYTIN

Okatmos® star 110      
Lepidlo pro lepení vinylových  
krytin do mokrého lepidlového lože

• vyztuženo vlákny
• krátká doba odvětrání
• malá spotřeba
• snadno roztíratelné
• tvrdé spáry
• hygienizující účinek na starých podkladech

33 x 14 kg 
oválné plastové kbelíky 
Č. výrobku: 49065

Spotřeba: 
TKB A2: gumové krytiny tl. 2–4 mm v rolích a čtvercích se zbroušenou spodní stranou  
cca. 250–280 g/m2, TKB A2: designové podlahové krytiny v deskách a čtvercích  
cca. 250–280 g/m2, TKB A2: homogenní / heterogenní PVC a CV krytiny cca. 250–280 g/m2

Okatmos® star 120      
Lepidlo pro lepení designových  
podlahových krytin do mokrého  
lepidlového lože, rychlý nástup počáteční lepivosti

• snadno roztíratelné
• hygienizující účinek na starých podkladech
• velmi nízké emise

33 x 14 kg plastový kbelík 
Č. výrobku: 49076

Spotřeba: 
TKB A2/TKB A3: designové krytiny LVT v deskách a čtvercích, homogenní / heterogenní 
krytiny PVC a CV, křemičité vinylové desky cca. 300–350 g/m2

Okatmos® star 600      
Lepidlo na linoleum

• nízká spotřeba
• vysoká lepivost
• hygienizující účinek
• snadno roztíratelné

33 x 15 kg plastový kbelík 
Č. výrobku: 49072

Spotřeba: 
TKB B1: textilní krytiny, linoleum, vrstvené PVC s polyesterovou tkaninou cca. 280 g/m2

TKB B2: textilní krytiny s hrubou strukturou spodní strany cca. 400 g/m2

Lepidla pro textilní krytiny

Okatex 01         
Disperzní lepidlo na koberce

• neobsahuje rozpouštědla
• vysoká počáteční i konečná pevnost
•  vhodné pro podlahy se zatížením kolečkovými židlemi
• vhodné na podlahové vytápění

24 x 18 kg plastový kbelík 
Č. výrobku: 48024

Spotřeba:
TKB B1: kobercové krytiny; vrstvené PVC krytiny s polyesterovou tkaninou cca. 400 g/m2

TKAB B2: kobercové krytiny s hrubou strukturou spodní strany cca. 500 g/m2

Výrobek s nízkými emisemi 
podle zásad DIBt

Výrobek s nízkými emisemi 
podle zásad DIBt

Výrobek s nízkými emisemi 
podle zásad DIBt

Výrobek s nízkými emisemi 
podle zásad DIBt
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LEPENÍ A FIXACE TEXTILNÍCH KRYTINLEPENÍ A FIXACE ELASTICKÝCH KRYTIN

Okatmos® ER 15         
Protiskluzná fixace

• neobsahuje rozpouštědla
• speciálně pro kobercové čtverce
• snadno zpracovatelná
• vhodná pro podlahové vytápění
• možnost upravit pro použití jako vodivý nátěr
• hygienizující

60 x 10 kg plastové kanystry 
Č. výrobku: 49016

Spotřeba: 
Pěnový / velurový váleček: samoležící čtverce cca. 50–100 g/m2

Okatmos® EF 12                     
Univerzální fixace

• pro PVC a CV krytiny a pro textilní krytiny
• univerzální použití
• neobsahuje rozpouštědla
• hygienizující
• vhodná pro podlahové vytápění

33 x 12 kg plastový kbelík 
Č. výrobku: 49011

Spotřeba: 
Moltoprenový / velurový váleček: 100–200 g/m2

TKB A4: 150–200 g/m2

TKB A2: 280–300 g/m2

TKB A3: 280–300 g/m2

Vodivé lepení elastických a textilních krytin

Okatmos® star 100 Plus-L         
Víceúčelové vodivé lepidlo

• vodivé podle normy DIN 13415
• univerzální použití
• velmi dobře zpracovatelné
• hygienizující
• velmi nízké emise

33 x 14 kg plastové kbelíky 
Č. výrobku: 49087

Spotřeba: 
Speciální zubová stěrka Kiesel F/L homogenní a heterogenní PVC krytiny v rolích i čtvercích;
gumové podlahové krytiny do tl. 4 mm v rolích i čtvercích cca. 300–350 g/m2

Speciální zubová stěrka Kiesel G/L linoleum a textilní krytiny cca. 450–500 g/m2

Okamul HD 11-L
Disperzní přednátěr s vodivým účinkem pro vodivé pokládání krytin

• určeno pro zhotovení vodivé povlakové vrstvy
• nahrazuje sítě z měděných pásků  
• neobsahuje rozpouštědla

60 x 10 kg plastové kanystry 
Č. výrobku: 40010

Spotřeba: 
cca. 150 g/m2

Výrobek s nízkými emisemi 
podle zásad DIBt
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ZUBOVÉ STĚRKY LEPENÍ DŘEVĚNÝCH PODLAH A PARKET

Pro zpracování lepidel Kiesel použijte ozubení dle následujícího zobrazení:

TKB B1

TKB B2

TKB B3

TKB B4

TKB B7

TKB B15

TKB B11

TKB A1

TKB A2

TKB A3

TKB A4

TKB A5

Č. 55 Pajarito vytváří cca. 1 mm silnou vrstvu stěrky

Č. 78 Pajarito vytváří cca. 3 mm silnou vrstvu stěrky

Kiesel speciální ozubení F/L

Kiesel speciální ozubení G/L

Jemné ozubení Hrubé ozubení

Speciální ozubení Ozubení pro široké stěrky
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ZUBOVÉ STĚRKY LEPENÍ DŘEVĚNÝCH PODLAH A PARKET

Okamul PU
Dvousložkové polyuretanové lepidlo

• neobsahuje rozpouštědla
• univerzální použití
• lehce roztíratelné
• použití v interiéru i exteriéru
• odolné proti vlhkosti a povětrnostním vlivům
• určeno pro prostory s nejvyšším namáháním

52 x 6 kg  
kombinované nádoby 
Č. výrobku: 60360

Spotřeba:
TKB A1/A2 hladká / zbroušená rubová strana, např. gumové,  
PVC a designové krytiny cca. 300–350 g/m2

TKB B1 hrubá / strukturovaná rubová strana, např. outdoorové povrchy,  
podložky se vzorkovanou spodní stranou cca. 400–450 g/m2

TKB B3 hrubá / drsná rubová strana, např. venkovní krytiny se vzorkováním  
spodní strany cca. 600–650 g/m2

TKB B3 mozaikové parkety (DIN EN 13488)+ oddělovací podložka Okavlies;  
izolační podložka Kiesel cca. 700–900 g/m2

TKB B7 vysoké lamelové parkety (DIN EN 14761); hotové krátké dvouvrstvé parkety  
(DIN EN 13489) cca. 1000–1200 g/m2

TKB B15 izolační desky Okaphone cca. 1300–1500 g/m2 

Bakit ESP              
Lepidlo pro pevné lepení  
dřevěných podlah a parket

• jednosložkové
• připravené k okamžitému použití
• neposuvné lepení podle normy DIN EN 14293
• vysoká přilnavost
• velmi snadno roztíratelné
• optimální tvarová stálost
• receptura optimalizující spotřebu lepidla

33 x 17 kg plastový kbelík  
Č. výrobku: 46052

Spotřeba: 
TKB B1: korkové krytiny podle ISO 3813 popř. DIN EN 12104 cca. 400–500 g/m2

TKB B3/B7: mozaikové parkety (DIN EN 13488), Okavlies, izolační podložka Kiesel cca. 750 g/m2

TKB B7/B11: vysoké lamelové parkety 10–23 mm (DIN EN 14761);  
krátké hotové parkety (DIN EN 13489) cca. 750–850 g/m2

TKB B11/B15: dřevěná dlažba RE/WE (DIN 68702); 10 mm masivní dřevěné lamelové 
parkety (DIN EN 13227); vícevrstvé korkové krytiny cca. 900–1100 g/m2

TKB B15: vlysy (DIN EN 13226); masivní dřevěné fošny (DIN EN 13229); hotové parkety ve 
formě fošen (DIN EN 13489); izolační desky Okaphone cca. 850–1100 g/m2

Výrobek s nízkými emisemi 
podle zásad DIBt

Bakit EK neu
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LEPENÍ DŘEVĚNÝCH PODLAH A PARKET

Bakit EK neu              
Elastické lepidlo na dřevěné  
podlahy a parkety

• jednosložkové
• připravené k okamžitému použití
• univerzální použití
• rychle a elasticky vytvrzující
• velmi snadno roztíratelné
• dlouhá doba pro uložení parket do lepidlového lože

33 x 17 kg plastový kbelík 
béžová barva 
Č. výrobku: 46049
Na vyžádání lze dodat: 
33 x 17 kg plastový kbelík  
dub barva 
Č. výrobku: 46059

Spotřeba:
TKB B3/B6: mozaikové parkety (DIN EN 13 488); izolační podložka Kiesel Okavlies  
cca. 700–900 g/m2

TKB B6/B7: vysoké lamelové parkety 10–23 mm; (DIN EN 14 761); krátké hotové parkety 
(DIN EN 13 489) cca. 800–1000 g/m2

TKB B15: vlysy tl. 22 mm na pero a drážku (DIN EN 13 226); dřevěná dlažba 
RE (DIN 68 702); masivní dřevěné fošny (DIN EN 13 226); hotové parkety ve formě fošen 
(DIN EN 13489); izolační desky Okaphone cca. 1000–1200 g/m2

Bakit FPK         
Lepidlo na vícevrstvé parkety

• jednosložkové
• připravené k okamžitému použití
• elasticky vytvrzující
• snadno roztíratelné
• vhodné pro podlahové vytápění

33 x 17 kg plastový kbelík  
béžová barva 
Č. výrobku: 46051
2 x 8 kg hliníkový válcový 
sáček do aplikátoru 
béžová barva  
Č. výrobku: 46056

Spotřeba:
TKB B3: Okavlies, izolační podložka Kiesel Dämmunterlage 800–950 g/m2

TKB B7: krátké dvouvrstvé parkety (DIN EN 13489) cca. 850–1050 g/m2

TKB B11: třívrstvé parkety v prknech [DIN EN 13489, maximální šířka dílů vícevrstvých 
parket 22 cm, max. délka 250 cm cca. 1050–1200 g/m2

TKB B15: izolační desky Okaphone cca. 1200–1400 g/m2

Spotřeba podle typu vícevrstvých parket při aplikaci lepidla aplikátorem s výměnnou tryskou:
300–28–3,5: krátké vícevrstvé parkety (DIN EN 13489) cca. 800–1100 g/m2

300–17–3,5: vícevrstvé parkety v prknech (DIN EN 13489) cca. 110–1300 g/m2

Bakit PU-1K         
Jednosložkové polyuretanové  
lepidlo na parkety

• protiskluzné lepení podle DIN EN 14293
• neobsahuje vodu, nezpůsobuje objemové změny dřeva
• připraveno k okamžitému použití

55 x 15 kg plechové nádoby 
Č. výrobku: 60183

Spotřeba:
TKB B3: mozaikové parkety (DIN EN 13488), Okavlies, izolační podložka Kiesel cca. 800–900 g/m2

TKB B7: masivní dřevěné parkety 10 mm (DIN EN 13227), vysoké lamelové parkety  
10–23 mm (DIN EN 14761), krátké vícevrstvé parkety (DIN EN 13489) cca. 1200–1500 g/m2

TKB B15: vlysové parkety (DIN EN 13226), masivní dřevěné fošny (DIN EN 13629), vícevrstvé 
parkety ve formátu prken (DIN EN 13489), dřevěná dlažba RE a WE (DIN 68702)  
cca. 1500–1800 g/m2

Výrobek s nízkými emisemi 
podle zásad DIBt

Výrobek s nízkými emisemi 
podle zásad DIBt

Výrobek s nízkými emisemi 
podle zásad DIBt

SPECIÁLNÍ VÝROBKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
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LEPENÍ DŘEVĚNÝCH PODLAH A PARKET SPECIÁLNÍ VÝROBKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bakit PU-P          
Dvousložkové polyuretanové  
lepidlo na parkety

• neobsahuje rozpouštědla podle TRGS 640
• vhodné i pro kritické dřeviny a druhy parket
• vhodné pro podlahové vytápění
• neobsahuje vodu, nezpůsobuje objemové změny dřeva

52 x 10 kg kombinované 
nádoby A+B 
Č. výrobku: 60351
52 x 6 kg kombinované 
nádoby A+B 
Č. výrobku: 60350

Spotřeba:
TKB B3/B7: mozaikové parkety (DIN EN 13488), Okavlies, izolační podložka Kiesel  
cca. 800–900 g/m2

TKB B7/B11: vysoké lamelové parkety 10–23 mm (DIN EN 14761),  
krátké vícevrstvé parkety (DIN EN 13489) cca. 1000–1200 g/m2

TKB B11/B15: dřevěná dlažba RE/WE (DIN 68702), 10 mm masivní dřevěné parkety
(DIN EN 13227), vícevrstvé korkové krytiny cca.1300–1500 g/m2

TKB B15: vlysové parkety (DIN EN 13226), masivní dřevěné fošny (DIN EN 13629),  
vícevrstvé parkety ve formátu prken (DIN EN 13489), izolační desky Okaphone  
cca. 1400–1500 g/m2

ServoArt®

Dekorační stěrka na stěny
72 x 13,5 kg sáček 
Č. výrobku: 15115
Barevné pigmenty Č. 
výrobku 
Červenohnědá 15001 
Meruňka 15002
Zelená jade 15003
Benátská červená  15004
Antracit 15005
Cementově šedá 15006
Ultramarinová 15007
Modrá fjord  15008
Pískovcově okrová 15009
Cappuccino 15016
Parková zelená 15017
Citrónová 15018
Ostružinová 15019
Royal 15020
Colorant TW Plus 15150
Kouřová 15151
Zimní šedá 15152
Šedá rašelina 15153
Šedá bažina 15154
Nude 15155
Lískový ořech 15156
Pískovec 15157
Pískově šedá 15158
Kaštanová 15159

Efektový granulát 200 g sáček 
Č. výrobku: 15021
Povrchová úprava  
vosk 450 g plechovka 
zlatá 15014
stříbrná 15015
průsvitná 15010

• pro použití v koupelnách, wellness centrech a 
podobných prostorách
• na bázi cementu
• vytváří povrchovou úpravu stěn a stropů
• vysoká vydatnost
•  možnost přibarvení práškovým  

pigmentem ServoArt®

• bezpečně zpracovatelná

Spotřeba: 
cca. 1,1 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy
cca. 20–30 g/m2 ServoArt® povrchová úprava

Výrobek s nízkými emisemi 
podle zásad DIBt
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POZNÁMKY

pro parkety
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POZNÁMKY

ZABALENÉ  
ZKUŠENOSTI.

pro parkety
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