TECHNICKÝ LIST

Separační podložka Okavlies
•
•
•

použití jako oddělovací vrstva
pro obtížně zpracovatelné podklady
pro více jistoty při práci na starých podkladech

Vlastnosti a použití
Polyesterová tkanina určená pro oddělení vrstev a snížení pnutí mezi
parketami a podkladem. Je zvláště vhodná pro řešení problémů
spojených s pokládkou parket na starých podkladech s pevně ulpělými
zbytky starých lepidel a stěrky, pro aplikaci na dřevotřískových deskách,
suchých potěrech, cementových potěrech, anhydritových potěrech, litém
asfaltu a pod.

nemožnosti ovlivnit konkrétní podmínky při provádění na stavbě ani
řádné zpracování materiálu nemůžeme převzít záruku za zdar Vaší
práce. Doporučujeme provést zkušební vzorek.
Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna dříve vydaná vydání svojí
platnost.

Balení
25bm x 100cm = 25m2 role

číslo výrobku
60213

Technické údaje
Barva
Použití
Rozměry a formát
Tloušťka
Plošná hmotnost
Tepelný odpor
Podlahové vytápění
Skladování

bílá
v interiéru
role délky 25m x 100cm = 25m2

Stav
22.07.10 lo

ca. 1,5mm
ca. 250g/m2
0,03m2K/W (podle normy DIN 52 612)
vhodné (nutno počítat s tepelným odporem)
skladovat nastojato v suchu

Příprava podkladu
Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 356
„Parketářské práce“ jakož i podle současného stavu úrovně techniky.
Podklady musí být předem ošetřeny a připraveny podle technického listu
BEB „Posuzování a příprava podkladů“ a podle technického listu TKB.
Podklady jako teraco, keramika či přírodní kámen očistěte čističem
Okamul GR.
Všechny podklady je třeba důkladně očistit a z povrchu vysát prach a
podle druhu opatřit přednátěrem Okatmos®EG 20, Bakit PV-Universal,
Okamul PU-V schnell nebo Okapox GF.
Nerovné a porézní podklady vyrovnejte stěrkovou hmotou řady
Servoplan vhodnou pro použití pod parkety.
Na podkladech, které se mírně deformují, použijte pro vyrovnání
nerovností stěrkovou hmotu vyztuženou vlákny Servoplan 444.
Zpracování
Role tkaniny Okavlies volně rozbalte, nahrubo přistřihněte podle rozměru
a tvaru místnosti a dejte do středu místnosti. Na podklad naneste pomocí
zubové stěrky B3 lepidlo Bakit EK neu nebo Bakit PU-P a ihned po
nanesení vložte, natlačte a zaválcujte do připraveného lepidlového lože
tkaninu Okavlies. Při ukládání tkaniny dbejte na to, aby v ploše tkaniny
nebyly faldy a záhyby. Ve druhé polovině místnosti pak postupujte
stejným způsobem.
Po vytvrzení lepidla (minimálně 12 hodin) lze zahájit lepení parket
pomocí lepidla Bakit EK nebo Bakit PU-P. Při lepení parket dodržujte
příslušné pokyny pro zpracování parket.
Upozornění
Uvedené údaje a zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků
jsou založeny na zkušenostech a je nutno je chápat jako všeobecné
pokyny. Z důvodu velké rozmanitosti různých materiálů a z důvodu
KIESEL s.r.o…lepidla na stavbu
Chodovská 3/228, 141 00 Praha 4 – Michle
Tel: +420-272 019 341-3, 272 76 071 Fax: +420- 272 019 344 info@kiesel.cz www.kiesel.cz

Strana 1 (celkem 1)

