
LEPENÍ DESIGNOVÝCH KRYTIN 
POMOCÍ SYSTÉMU 
OD FIRMY KIESEL 
Skutečná kvalita se  
skrývá pod povrchem! 



Podlaha – důležitý prvek pro 
pohodu a dobrou atmosféru  
v místnosti 

Vizuální dojem kamenné, dřevěné či betonové podlahy 
propůjčuje místnosti její specifický charakter a naplňuje  
přání a očekávání zákazníka. A proto jsou designové LVT 
krytiny v současné době tolik oblíbené. Pomocí podlahových 
prvků z moderních plastových hmot lze realizovat prakticky 
jakékoliv nápady na podobu místnosti. Designové podlahové 
krytiny se již staly neodmyslitelnou součástí kanceláří, 
obchodů i obytných místností a nyní si získávají svoje místo i  
v koupelnách. Aby podlaha splnila očekávání, které slibuje její 
atraktivní vzhled, vyrábí firma Kiesel materiály umožňující 
připravit perfektní podklad a vytvořit pevný lepený spoj pro 
všechny aplikace designových krytin. Přitom se spoléháme  
na naše vyzkoušené prémiové výrobky. Neboť náš LVT program  
je symbolem kompetence při pokládce designových podla-
hových krytin.
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Perfektní vzhled. 
Nadčasový design. 
Důkladně přilepené.

Každá podlaha by měla dělat člověku 
radost. Základním předpokladem  
k tomu je, aby držela pevně přilepená 
k podkladu. Nejlepší variantou pro 
optimální lepení LVT designových 
krytin je proto lepení do mokrého 
lepidlového lože. Výhody této techniky  
lepení jsou zjevné:

Lepení do mokrého lepidlového lože 
zaručuje velmi dobré nalepení díky 
optimálnímu smáčení spodní strany 
podlahové krytiny lepidlem.

Speciálně koncipovaná lepidla pro 
lepení do mokrého lepidlového lože 
přispívají ke zvýšení rozměrové 
stability podlahové krytiny a díky 
menšímu množství dilatačních spár 
se mohou LVT krytiny ukázat ve své 
plné kráse.

Lepidla pro lepení do mokrého 
lepidlového lože jsou připravena tak, 
že lepenou podlahovou krytinu lze  
do připraveného lože ihned vložit a 
zatlačit. Díky tomu není potřeba 
krytinu do lepidlového lože druhotně 
zatlačovat do lepidla v nataženém 
lepidlovém loži.

Naši experti Kiesel jsou o těchto 
výhodách přesvědčeni, využijte i Vy 
tyto trumfy – vždyť kvalita se skrývá 
pod povrchem. Abyste se mohli 
dobře vypořádat se všemi výzvami, 
kterým musíte na stavbách čelit, 
připravili jsme tři optimalizované 
systémy lepení, nazvané LVT systémy 
kompetence.
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LVT designové krytiny se používají v obchodech, kancelářských  
budovách, obytných místnostech a v mnoha dalších prostorách. 
90 % těchto aplikací se lepí systémem Kiesel LVT Classic. 
Skladba souvrství je provedena naším hygienizujícím systémem  
Okatmos®, který je zárukou zdravého ovzduší v místnosti.
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KIESEL LVT CLASSIC: 
S NÍM ZVLÁDNETE 
VŠECHNY BĚŽNÉ PŘÍPADY! 

Okatmos® star 120

Okatmos® star 120 je univerzál mezi 
našimi lepidly pro lepení do mokrého 
lepidlového lože. Perfektně s ním 
přilepíte prakticky všechny LVT 
designové krytiny. Jeho rychlý nástup  
počáteční lepivosti redukuje posuny 
a skluz lepených LVT prvků, a to i v 
čerstvém lepidlovém loži. A estetický 
vzhled místnosti je dokonalý.

Servoplan Ki 1

Stěrková hmota Servoplan Ki 1 
vytváří po zaschnutí velmi hladký  
a rovnoměrně savý povrch, který je 
pro lepení LVT designových krytin 
optimální. Při tloušťce vrstvy od 1  
do 20 mm je Servoplan Ki 1 vhodný 
prakticky pro všechny stavební 
projekty.

Okatmos® EG 20

S Okatmos® EG 20 je konec s 
čekáním. Krátká doba schnutí  
tohoto přednátěru zajišťuje  
rychlejší postup prací na stavbě. 
Tento přednátěr lze použít prakticky 
na všechny druhy podkladů. 
Samozřejmě je koncipován jako 
hygienizující.

Dokonalý lepený spoj 

Podklad

Přednátěr
Okatmos® EG 20

Univerzální stěrková hmota
Servoplan Ki 1 

Lepidlo pro lepení designových  
krytin do mokrého lepidlového lože 
Okatmos® star 120



Prostory s vysokým mechanickým namáháním podlah? Moderní  
interiéry s okny až k podlaze a z toho plynoucí velké teplotní 
rozdíly? Takovéto náročné požadavky na podlahy jsou na 
každodenním pořádku, přičemž uživatelé si současně chtějí 
užívat výhod LVT designových podlah. Se systémem Kiesel LVT 
Premium se dají všechny tyto požadavky v pohodě zvládnout.
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Dokonalý lepený spoj 

Podklad

Přednátěr
Okatmos® EG 20

Univerzální stěrková hmota 
Servoplan Ki 1

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

KIESEL LVT PREMIUM:
S NÍM ZVLÁDNETE 
I NÁROČNÉ POŽADAVKY!

Enormní lepicí síla tohoto lepidla 
zaručuje tvarovou stálost podlahové 
krytiny. Ideálně se hodí pro bezpečné 
lepení LVT designových krytin v 
kritických místech, například při 
silném oslunění podlahy u oken až  
k podlaze.

Vlákna přimíchaná do lepidla zajišťují  
vynikající tvarovou stálost lepidla 
Okatmos® star 110. I čerstvě nalepe-

ná krytina díky tomu nevykazuje 
prakticky žádné stopy po vtlačení  
do lepidlového lože. Při zpracování 
se nemusíte obávat vytékání lepidla 
ze spár.

Toto lepidlo pro lepení do mokrého 
lepidlového lože je snadno a ekono-
micky zpracovatelné. A současně je 
také úsporné: krátká doba odvětrání 
umožňuje provádět větší plochy 

podlahy a malá spotřeba dále 
přispívá k snižování nákladů na 
logistiku na stavbě.

Okatmos® star 110 vyhovuje nejvyšším  
požadavkům na hygienu ovzduší v 
místnosti. V součinnosti se zákla-
dovým nátěrem Okatmos® EG 20  
a univerzální stěrkovou hmotou 
Servoplan Ki 1 zaručuje lepidlo 
nejlepší kvalitu ovzduší v místnosti.

Okatmos® star 110 – silák 

mezi lepidly do mokrého lože 



LVT designové podlahové krytiny vytvářejí útulnou atmosféru. 
Je tedy jasné, že se objevují i v koupelnách a sprchách. 
Důležitým předpokladem pro dlouhověkost LVT designových 
krytiny je znalost třídy účinků vody v daném prostoru a použití 
odpovídajícího a vyzkoušeného izolačního systému.  
Se systémem Kiesel LVT Expert zvládnete i tyto speciální případy  
bez problémů. Nabízíme Vám všestranný izolační systém pro 
následné nalepení LVT designových krytin v místech s třídami 
účinku vody W0-I až W2-I.
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KIESEL LVT EXPERT:
S NÍM ZVLÁDNETE 
I SPECIÁLNÍ VÝZVY!

Dokonalý lepený spoj 

Krok 01 

Příprava podkladu

Podklad musí odpovídat požadavkům na 
příslušnou třídu účinků vody. Podklad se  
opatří přednátěrem Okatmos® UG 30 nebo 
Okatmos® EG 20.

Krok 02 

Izolace-ochrana proti vlhkosti pro profesionály

Izolace podlahových ploch se provádí pomocí 
jednosložkové rychleschnoucí minerální izola-
ce Servoflex DMS 1 K-schnell SuperTec. Tento 
materiál se nanáší ve dvou pracovních krocích 
a používá se společně se systémovými 
těsnicími pásky a manžetami.

Ve sprchách a koupelnách se designové krytiny 
často aplikují i na stěnách. V těchto případech 
se použije jednosložková těsnicí emulze Servo-
flex DMS 1K Plus SuperTec ve dvou pracovních 
krocích v kombinaci se systémovými těsnícími 
pásky a manžetami.

Na takto připravené plochy se aplikuje rych- 
le-schnoucí stěrková hmota Servoplan S 111  
v tloušťce 3–5 mm s přidáním výztužných  
vláken Kiesel Armierungsfasern. Tím se  
plochy optimálně vyrovnají.

Krok 03

Lepení i přes výskyt vlhkosti *  

Na plochách s třídou účinků vody W0-I nebo 
W1-I můžete pro lepení použít naše hygienizují-
cí disperzní lepidla Okatmos® star 110 nebo 
Okatmos® star 120.

Na plochách s třídou účinků vody W2-I sáhněte 
po našem dvousložkovém polyuretanovém le-
pidle Okamul PU, nebo speciálním dvousložko-
vém reaktivním lepidle Okamul D3. A bezpečné 
přilepení krytiny je zaručeno.

*  LVT krytiny nedoporučujeme lepit v místech, 
kde dochází k bezprostřednímu kontaktu 
povrchu stěny s vodou (například postřikem  
v blízkosti sprch).

Podklad

Ideální pro podlahy: 
jednosložková rychleschnoucí izolace   

Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec 

Ideální pro stěny:
jednosložková těsnící emulze  

Servoflex DMS 1K Plus SuperTec 

Přednátěr
Okatmos® UG 30 nebo 
Okatmos® EG 20

Rychleschnoucí stěrková hmota 
Servoplan S 111 s přidanými  
výztužnými vlákny Kiesel 

Pro W2-l:
polyuretanové lepidlo 
Okamul PU nebo dvousložkové  
speciální lepidlo Okamul D3 

Pro W0-l a W1-l:
disperzní lepidla   
Okatmos® star 110 nebo 
Okatmos® star 120



Okatmos® EG 20
Přednátěr 

•  vysoká přilnavost
•  hygienizující, zabraňuje zápachu
•  pro savé i nesavé podklady
•  neobsahuje rozpouštědla (podle TRGS 610), velmi nízké emise škodlivin
•  velmi rychle schnoucí

60 x 10 kg plastové kanystry 
Č. výrobku: 49002 

96 x 5 kg plastové kanystry  
Č. výrobku: 49025 

50 krabic 12 x 1 kg plastové láhve 
Č. výrobku: 49003

Spotřeba: cca 75–150 g/m2

Okatmos® UG 30
Univerzální základní nátěr

• pro savé i nesavé podklady
•  velmi rychle schnoucí (práce na dalších vrstvách obvykle po  

15–30 minutách) 
• neobsahuje rozpouštědla a má velmi nízké emise škodlivin
• hygienizující (podle TRGS 610)
• vysoká přilnavost

60 x 10 kg plastové kanystry 
Č. výrobku: 49010 

96 x 5 kg plastové kanystry  
Č. výrobku: 49023 

50 krabic 12 x 1 kg plastové láhve 
Č. výrobku: 49009Spotřeba: cca 75–150 g/m2

Servoplan Ki 1 
Stěrková hmota pro velkoformátové dlažby 

• samonivelační
• použití v interiéru
• nízké vnitřní pnutí
• čerpatelná
• tloušťka vrstvy 1–20 mm 
• rychle schnoucí

54 x 20 kg pytle 
Č. výrobku: 42060

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

Servoplan S 111 
Rychle tvrdnoucí stěrková hmota 

• použití v interiéru i exteriéru
• tloušťka vrstvy 1-40 mm
• za krátkou dobu lze provádět další pracovní krok
• samonivelační, velmi dobrý rozliv
• vysoká konečná pevnost
• možnost vyztužení vlákny přidáním výztužných vláken Kiesel

42 x 25 kg pytle 
Č. výrobku: 42015

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

Servoflex DMS 1K Plus          
Flexibilní jednosložková rychleschnoucí izolace 

• rychle schnoucí, po 3 hodinách lze provádět další pracovní krok
• jednosložková, bez vláken
• flexibilní, překlenuje trhliny
• vysoká vydatnost a tvarová stálost

54 x 15 kg pytle  
Č. výrobku: 12012

Spotřeba: cca 2,4–3,0 kg/m2 
při tloušťce suché vrstvy 2,0 až 2,5 mm 

NÁŠ LVT-PROGRAM 



Servoflex DMS 1K-schnell           
Flexibilní jednosložková rychleschnoucí izolace

• po 2 hodinách lze provádět další pracovní krok
• rychle vytvrzuje i při nižších teplotách
• rychle a snadno zpracovatelná, vysoká vydatnost
• flexibilní, překlenuje trhliny
• lze namíchat konzistenci umožňující rozliv

54 x 15 kg pytle 
Č. výrobku: 12010

Spotřeba: cca 2,8–3,5 kg/m2  
při tloušťce suché vrstvy 2,0 až 2,5 mm 

Okatmos® star 110           
Lepidlo pro lepení do mokrého lepidlového lože 

• vyztužené rozptýlenými vlákny
• krátká doba odvětrání
• nízká spotřeba
• snadno roztíratelné
• po zaschnutí vytváří tvrdou vrstvu
• hygienizující

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

Spotřeba: cca 250–280 g/m2  
U gumových podlahových krytin v tloušťce 2–4 mm v rolích a čtvercích 
se zbroušenou spodní stranou, designových podlahových krytin  
v deskách a čtvercích a homogenních/heterogenních PVC a CV krytin.

Okatmos® star 120           
Lepidlo pro designové podlahové krytiny pro lepení do mokrého lepidlového lože

• rychlá počáteční pevnost
• snadno roztíratelné
• hygienizující
• velmi nízké emise (podle TRGS 610)

33 x 14 kg plastové kbelíky 
Č. výrobku: 49076

Spotřeba: cca 300–350 g/m2 
U LTV designových krytin v deskách a čtvercích, homogenních / 
heterogenních PVC a CV krytin, křemičitého vinylu ve formě desek.

Okamul PU           
Dvousložkové polyuretanové lepidlo

• neobsahuje rozpouštědla (podle TRGS 610) 
• univerzální použití
• snadno roztíratelné
• odolné proti vlhkosti a povětrnostním vlivům
• pro místa s nejvyšším namáháním 

52 x 6 kg kombinované obaly 
Č. výrobku: 60360

Spotřeba: údaje o spotřebě podle způsobu použití lepidla jsou 
uvedeny v technickém listu nebo na www.kiesel.cz. 

Okamul D3           
Speciální lepidlo

• speciální reaktivní lepidlo
•  univerzální použití pro lepení linolea, gumových podlahových krytin,  

PVC a LVT krytin
• vysoká konečná pevnost
• vodonepropustné

44 x 5 kg plastové kbelíky (složka A) 
Č. výrobku: 44080

44 x 5 kg papírové pytle (složka B) 
Č. výrobku: 43000

Spotřeba: údaje o spotřebě podle způsobu použití lepidla jsou  
uvedeny v technickém listu nebo na www.kiesel.cz. 

NÁŠ LVT-PROGRAM 
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KIESEL, s.r.o.  
K Hrušovu 292/4  
102 00 Praha 10 – Štěrboholy  
Telefon: +420 607 807 000  
Telefon: +420 272 019 341  
www.kiesel.cz, info@kiesel.cz 

JSME ZDE PRO VÁS
WWW.KIESEL.CZ

Náš odborný poradce Kiesel je  
Vám k dispozici.


