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Produktbereich A

VÍTEJTE U SPOLEČNOSTI KIESEL!
„Kiesel lepidla na stavbu“, je slib našeho skutečného partnerství. Jsme jedna z předních firem nabízející technologicky vyspělý 
 komplexní výrobní program s výrobky pro lepení textilních a podlahových krytin, parket, dlažby a přírodního kamene, umožňující 
našim zákazníkům z řad řemeslníků i obchodníků profitovat z našich padesátiletých  zkušeností v oblasti stavební chemie.

„Kiesel lepidla na stavbu“, je pro nás výrazem jasné filozofie. V rámci této filozofie neustále sázíme na novinky, které jsou měřítkem 
inovace na trhu. Soustředíme naše síly na samu podstatu naší  činnosti, abychom mohli reagovat na rostoucí požadavky současného 
stavebnictví.

„Kiesel lepidla na stavbu“, to je záruka, že pomocí těchto revolučních systémů bude provedení kladečských postupů jednodušší, 
bezpečnější a také šetrnější k životnímu prostředí.

„Kiesel lepidla na stavbu“, pro nás znamená ještě něco jiného. Jsme spolehlivým partnerem profesionálů na stavbě. Řemeslníkům  
a obchodníkům nabízíme vysoce kvalitní výrobky, rozsáhlé služby a jedinečnou organizaci odbytu, abychom dokázali hospodárně a 
spolehlivě vyřešit různorodé úkoly kladené na moderní řemeslníky.
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Produktbereich A Výrobky pro lepení přírodního kamene

Ve světě přírodního kamene

Přírodní kámen je specifický materiál, který klade nejvyšší 
požadavky na systémy používané pro jeho pokládku. Průsvitné 
druhy kamene je nutno lepit bílou lepící maltou. Kameny, cit-
livé na vlhkost, se lepí rychleschnoucími lepidlovými maltami, 
aby nedocházelo k deformacím a prohýbání kamenných desek, 
výkvětům a rzi.

Odborným obkladačským firmám nabízíme pro profesionální 
zpracování obkladů a dlažeb z přírodního kamene kompletní 
systém vyzkoušených, vzájemně se doplňujících výrobků.

■  Spolehlivé a bezpečné lepení ...

Pokládání přírodního kamene na podlaze:
Pro použití na podlaze je nejvhodnější skupina lepících malt 
řady Servoflex-Trio-SuperTec, s volitelnou konzistencí pro 
lepení. Servoflex-Trio-SuperTec se vyrábí v šedé a bílé barvě a 
obě barvy mohou být ve variantě normálně nebo rychle tvrd-
noucí. Konzistenci malty lze měnit přidáním různého množství 
záměsové vody a tím volit malty, vhodné pro lepení do středně 
silného lože, až po konzistenci pro lepení do tekutého lože. Díky 
této vlastnosti lze podle potřeby přizpůsobit konzistenci hmoty 
individuálním požadavkům stavby. 

Lepení přírodního kamene na stěnu:
Díky lepidlům Servoflex K-Plus SuperTec, Servoflex K-Schnell 
SuperTec a bílým maltám ServoStar® 3000 Flex weiss a 
 ServoStar® 4000 Flex schnell weiss máme k dispozici produkty, 
splňující i ty nejnáročnější požadavky, které se při této činnosti 
mohou vyskytnout.

Tyto výrobky splňují požadavky C2-S1 normy EN 12 004 pro 
 flexibilní malty. Jsou ideálním nástrojem pro náročné lepení 
přírodního kamene.

■  Čistě provedené spáry ...

Spárovací hmota Servoperl-Schnell je díky svým vynikajícím 
vlastnostem ideální pro spárování přírodního kamene. Spáry s 
jemným stálobarevným a uzavřeným povrchem dodávají 
obkladům elegantní a vysoce kvalitní vzhled. Díky přilnavosti 
této spárovací hmoty k bočním hranám obkladů nedochází k 
odlupování a oddrolování spár, a to ani v případě nesavých 
druhů obkladu. Použitá plniva neobsahují křemičité látky. Díky 
tomu lze provádět dodatečné broušení a leštění příslušných 
druhů přírodního kamene.

Pro vytvoření elastických dilatačních spár a spárování nabízíme 
Oka Silicon M – velmi kvalitní, neutrální jednosložkový silikon, 
který neobsahuje změkčovadla.

Profesionální výrobky vedou k perfektním výsledkům Vaší 
práce. Základové nátěry podkladu, lepící malty, kvalitní spáro-
vací materiály a k nim barevně odpovídající silikonové spáro-
vací  hmoty ... vše dodáváme v jednom spolehlivém systému. 

■  Vytvořit kvalitní dílo ...

Řada účastníků školících seminářů v naší Denkfabrik, „Továrně 
na nápady“, se během své praxe setkala s nekonečnou mnoho-
tvárností přírodního kamene. Přírodního kamene existuje více 
než 5000 druhů. Mnohé z těchto druhů kladou opravdu 
mimořádné požadavky na použité lepící malty a postupy lepení.

V tomto přehledu jsme sestavili seznam nejznámějších druhů 
kamene. Upozorňujeme Vás, že pro výběr lepící malty jsou v 
první řadě rozhodující údaje a informace od dodavatele či výrob-
ce kamene. Při práci s přírodním kamenem doporučujeme vždy 
provést zkušební vzorek, aby se zohlednily všechny faktory 
 vyskytující se na konkrétní stavbě.

Lepení a pokládka přírodního kamene je práce, která vyžaduje 
kompetentní  firmy s rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi, a 
rovněž řemeslnou zručnost.
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Produktbereich A

Pro usnadnění výběru správné lepící malty pro běžné druhy přírodního kamene jsme zavedli systém typového kódu. Pomocí 
těchto typových kódů můžete vždy nalést správnou maltu pro různé způsoby a oblasti použití: stěny a podlahy, tenké, střední 
nebo tekuté maltové lože. 
S touto pomocí naleznete rychle a spolehlivě optimální výrobek, vhodný pro konkrétní způsob použití na Vaší stavbě.

Rychlá příprava a správný výběr lepící matly
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Code

GS    Šedá, rychle tuhnoucí malta
Je určena pro lepení takových druhů přírodního kamene, 
reagujících na vlhkost změnou barevnosti nebo deformacemi. 
Vhodná také pro urychlení práce při použití na stavbách s kri-
tickými termíny dokončení. Šedá malta s rychlým průběhem 
tuhnutí a tvrdnutí určená speciálně pro druhy kamene citlivé 
na vlhkost.

■  snižuje riziko deformací 
■  snižuje riziko tvorby výkvětů 
■  snižuje riziko tvorby rzi a dalších oxidačních procesů

U všech druhů kamene náchylných k deformacím 
doporučujeme vždy nejprve nalepit zkušební vzorek. 

Code

WS    Bílá, rychle tuhnoucí malta
Je určena pro lepení průsvitných druhů přírodního kamene 
náchylných ke změnám barevnosti a deformacím, například 
jurský mramor, solnohoferské desky či krystalický mramor. 
Dále lze tuto maltu použít pro rychlé lepení porcelánové nebo 
skleněné mozaiky. Bílá malta s rychlým průběhem tuhnutí a 
tvrdnutí, určená speciálně pro průsvitné druhy přírodního 
kamene, citlivé na vlhkost, jako např. krystalický mramor 
apod.

■  snižuje riziko deformací 
■  snižuje riziko tvorby výkvětů 
■  snižuje riziko tvorby rzi a dalších oxidačních procesů

Code

GN    Šedá, normálně tuhnoucí malta 
Je určena pro standardní lepení, kdy je výhodou mimořádně 
dlouhá doba zpracovatelnosti malty a dlouhá doba pro 
možnost uložení lepeného materiálu do maltového lože. 
 Malta s dlouhou dobou zpracovatelnosti a uložením lepeného 
materiálu do maltového lože pro takové druhy přírodního 
kamene, které nevyžadují použití rychle tuhnoucíh malt.

Code

WN    Bílá, normálně tuhnoucí malta
Je určena pro lepení průsvitných druhů obkladů a dlažeb, 
které nejsou citlivé na vlhkost, například porcelánové nebo 
skleněné mozaiky. Dále je vhodná pro lepení takových druhů 
přírodního kamene, které nemají sklon ke změnám barev-
nosti a deformacím. Bílá malta s dlouhou dobou zpracovatel-
nosti a možnosti uložení dlažby do maltového lože, určena 
speciálně pro světlé druhy přírodního kamene, které 
nevyžadují použití rychle tuhnoucí malty.

Obchodní označení Petrologické označení Hornina Kód
AfyonAfyon mramor UPG WS
Ajax mramor UPG WS
Anröchter Dolomit vápencový pískovec ABG GS
Azul Bahia foyait ETC GS
Azul Imperial křemenec UPG GS ●
Azul Macaubas křemenec UPG GS ●
Baltic brown kulovitý diorit ETG GN
Bardiglio mramor UPG WS
Basaltina tonalit ETG GS ●
Bethel white žula ETG GS
Bianco Sardo žula ETG GS/GN 1 ●

Blue Pearl/Emerald Pearl syenit ETG GS ●
Botticino vápenec ABG GS
Brekcia Sarda vápenec ABG GS
Calacatta mramor UPG WS
Cannstatterský travertin travertin ABG GS ●
Carrara mramor UPG WS
Eifelbasalt basalt ETG GS ●
Estremoz mramor UPG WS
Giallo Veneziano žula/rula UPG GS
Imperial White žilkovaná žula/rula UPG GS
Jurský mramor vápenec ABG GS
Kashmir White granulit UPG GS
Kavala Quarzit křemenec UPG GS
Londorferský basalt basalt ETG GS ●
Lumaquella štítový vápenec ABG GS
Macael mramor UPG WS
Moselská břidlice jílová břidlice ABG GS/GN 1

Multicolor rula UPG GS ●
Naxos mramor UPG WS
Nero Africa Impala gabro ETG GS ●
Nero Assoluto gabro ETG GS ●
Oberkirchnerský pískovec pískovec ABG GS ●
Onicata brekcie ABG GS
Onsernone rula UPG GS ●
Orobico brekcie ABG GS

Obchodní označení Petrologické označení Hornina Kód
Otafylit břidlice, metamorfovaná UPG GS ●
Padang světlý žilkovaná žula ETG GS
Padang tmavý žilkovaná žula ETG GS
Paradiso rula UPG GS ●
Portská břidlice jílová břidlice ABG GS/GN 1

Římský travertin travertin ABG GS ●
Rosa Aurora mramor UPG WS
Rosa Beta žula ETG GS/GN 1

Rosa Porriňa žula, plutonit ETG GS/GN 1

Rosa Quarzit kvarzit UPG GS ●
Rosso Balmoral žula ETG GN
Rosso Lepanto serpentit oxidovaný UPG GS
Rosso Verona vápenec ABG GS
Červený perský travertýn travertin ABG GS ●
Serizzo rula UPG GS ●
Solnhoferský deskový vápenec ABG GS
St. Louis foyait ETG GS
Star Galaxy gabro ETG GS ●
Statuario mramor UPG WS
Thassos mramor UPG WS
Tino Green ofykalcit UPG GS
Trachyte trachyt ETG GS ●
Travertin clasico travertin ABG GS ●
Unterer Neckarsandstein pískovec, vápenatý ABG GS ●
Verde Quatemala serpentinit UPG GS
Verden Speranza porfyr ETG GS
Verdi Alpi serpentinit UPG GS
Vermont White mramor UPG WS
Weserský pískovec pískovec, křemičitý ABG GS ●

ETG = vyvřeliny (magmatické horniny)
ABG = sedimenty (sedimentované horniny)
UPG = metamorfované horniny
1   případně při dostatečně velkém rozměru obkladové desky použít  

Servoflex-Trio-SuperTec.
●   vhodný pro použití v exteriéru 

Je nezbytně nutné dodržovat podmínky určené výrobcem krytiny.
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Produktbereich A Produktbereich A  |  Produktbereich B

VÝROBKY FIRMY KIESEL LEPENÍ PŘÍRODNÍHO KAMENE  I  5

Lepení dlažeb na podlahuRychlá příprava a správný výběr lepící matly

4  I  VÝROBKY FIRMY KIESEL LEPENÍ PŘÍRODNÍHO KAMENE

• volitelná konzistence

•  lepení krytiny do celoplošného lože 
nanášením technologií floating bez 
nutnosti provádění tekutého lože

• velmi vysoká vydatnost

• použití v interiéru i exteriéru

•  bezpečně zpracovatelný i při nižších 
teplotách

•  pro vytápěné potěry, balkóny a  terasy 

• podle EN 12 004 C2 E-S1

• tloušťka vrstvy do 20 mm

Servoflex-Trio SuperTec

Flexibilní malta pro lepení do tenkého a středně 
 silného lože
Flexibilní malta pro lepení do tenkého a středně silného malto-
vého lože na bázi cementu, se zušlechťujícími polymerovými 
přísadami, pro tloušťku vrstvy do 20mm. Použití v interiéru a 
exteriéru podle EN 12 004 C2 E-S1. Urychlené tuhnutí a tvrdnutí 
malty umožňuje bezpečné provádění lepení v chladných ročních 
obdobích a při lepení hutného obkladového materiálu na nesa-
vých podkladech. Podle normy EN 1348 je po 24 hodinách 
dosažena přídržnost > 0,5 N/mm2.

Servoflex-Trio-SuperTec je mimořádně vhodný pro lepení vel-
koformátových keramických obkladů, jemné kameniny a vhod-
ných obkladů z přírodního kamene na podmínečně deformova-
telné podklady jako např. vytápěné potěry (je třeba dodržovat 
příslušné normy a technické listy), monolitický beton (starý 
nejméně 3 měsíce) a další. Při zvýšení množství přidávané vody 
na ca. 7,0l / 20kg vznikne velmi pružná maltová konzistence, 
která umožňuje pokládku do zcela homogenního maltového 
lože bez výskytu dutých míst. Díky tomu odpadá nutnost použití 
lepení technologií buttering. 

Splňuje požadavky „Směrnice pro flexibilní malty“.

Balení/paletování Číslo výrobku

54 x 20 kg papírové pytle šedá: 13031

 bílá: 13032

 Spotřeba cca (prášek)

Zubová stěrka 6 mm (TKB C2) 1,6 kg/m2

Zubová stěrka 8 mm (TKB C4) 2,3 kg/m2

Zubová stěrka 10 mm (TKB C5) 2,8 kg/m2

Lžíce pro středně silné lože (TKB M1) 3,7 kg/m2

EN 12 004
hmoty na bázi cementu pro stěnu  
a podlahu v exteriéru a interiéru

C2

Spotřeba je závislá mimo jiné na vlastnostech podkladu.

Code GN
Code WS
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Produktbereich ALepení dlažeb na podlahu
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• pro použití v interiéru a exteriéru

•  speciálně pro pokládání přírodního 
kamene, Cotto-kamene a betonových 
dlažeb a výrobků

•  vhodná pro kameninu a jemnou 
kameninu

• vysoká vydatnost

• rychle tvrdnoucí a rychle schnoucí

• pochozí po ca. 3 hodinách

• do tloušťky vrstvy 30 mm

Servoflex MDM

Flexibilní malta pro lepení do středně silného a 
silného lože
Malta na bázi cementu s přísadou polymerů, určená pro 
ukládání do středně silného a silného lože v tloušťce vrstvy 
malty do 30 mm, v interiéru i exteriéru. Testována podle 
 normy EN 12 004.

Je vhodný zejména pro lepení velkoformátových keramických 
obkladů a dlažeb, jemné kameniny a příslušných druhů 
přírodního kamene lepením do středně silného a silného 
maltového lože na tvarově stálé podklady (např. cementové 
nebo anhydritové potěry) a za určitých podmínek i na 
podmínečně deformovatelné podklady, např. vytápěné potěry 
(při dodržení příslušných norem a technických listů) či 
monolitický beton (starý nejméně 3 měsíce). Vysoká míra 
krystalické vazby vody zamezuje vzniku nežádoucího zabar-
vení přírodního kamene. Rychlé tvrdnutí zabraňuje vzniku 
deformací. Vhodné i pro lepení povrstvených desek z tvrzené 
pěny.

Balení/paletování Číslo výrobku

54 x 20 kg papírové pytle 13085

Code

GS

 Spotřeba cca (prášek)

na 1 mm tloušťky vrstvy 1,1 kg/m2

Zubová stěrka 10 mm (TKB C5) 2,7 kg/m2

Lžíce pro středně silné lože (TKB M1) 3,6 kg/m2

MDM-zubová stěrka 5,0 kg/m2

Spotřeba je závislá mimo jiné na vlastnostech podkladu.

• volitelná konzistence

•  určena pro lepení obkladů a dlažby 
z přírodního kamene, citlivých na 
vlhkost

•  zvláště vhodná pro velké formáty 
dlažeb

•  přídržnost ≥ 0,5N/mm2  
po 4 hodinách

•  lepení krytiny do celoplošného lože 
nanášením technologií floating 

•  velmi vysoká vydatnost

•  použití v interiéru i exteriéru

•  pro vytápěné potěry, balkóny a terasy

•  bezpečně zpracovatelný i při nižších 
teplotách

• podle EN 12 004 C2 FE-S1

• tloušťka vrstvy do 20 mm

Servoflex-Trio SuperTec schnell

Flexibilní, rychleschnoucí malta pro lepení do  tenkého 
a středně silného lože
Flexibilní, rychleschnoucí lepidlová malta pro lepení do tenkého  
a středně silného maltového lože na bázi cementu, se zušlechť-
ujícími polymerovými přísadami, pro tloušťku vrstvy do 20 mm. 
Použití v interiéru a exteriéru podle EN 12 004 C2 FE-S1.

Servoflex-Trio-SuperTec schnell je zvláště vhodný pro lepení vel-
koformátových keramických obkladů, jemné kameniny a vhodných 
obkladů z přírodního kamene na podmínečně deformovatelné pod-
klady- např. vytápěné potěry (nutno dodržovat příslušné normy a 
technické listy), monolitický beton (starý nejméně 3 měsíce) a další. 

Servoflex-Trio-SuperTec schnell snižuje riziko výskytu propad-
lých ploch, výkvětů a rzi. Při zvýšení množství přidávané vody na 
ca. 5,8l / 20kg vznikne velmi pružná maltová konzistence, která 
umožňuje pokládku do zcela homogenního maltového lože bez 
výskytu dutých míst. Díky tomu odpadá nutnost použití lepení 
technologií buttering – floating. 

Splňuje požadavky „Směrnice pro flexibilní malty“.  

Pro průsvitné obkladové materiály je k dispozici bílá varianta 
lepidlové malty.

Balení/paletování Číslo výrobku

54 x 20 kg papírové pytle šedá: 13101

 bílá: 13102

Code GS
Code WS

 Spotřeba cca (prášek)

Zubová stěrka 6 mm (TKB C2) 1,6 kg/m2

Zubová stěrka 8 mm (TKB C4) 2,3 kg/m2

Zubová stěrka 10 mm (TKB C5) 2,8 kg/m2

Lžíce pro středně silné lože (TKB M1) 3,7 kg/m2EN 12 004
hmoty na bázi cementu pro stěnu  
a podlahu v exteriéru a interiéru

C2
Spotřeba je závislá mimo jiné na vlastnostech podkladu.
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Produktbereich ALepení dlažeb na podlahu

VÝROBKY FIRMY KIESEL LEPENÍ PŘÍRODNÍHO KAMENE  I  7

Lepení obkladů na stěnu
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• rychle vytvrzuje 

• dlouhá doba zpracovatelnosti 

•  více než dvojnásobná tvarová stálost než 
požaduje norma

• dlouhá doba na uložení krytiny

•  optimální pokrytí rubové strany 
keramiky při práci s jemnou kameninou

• vysoká vydatnost

• vysoká tvarovatelnost

•  pro interiér, exteriér, i použití pod vodou

• vhodný pro podlahové vytápění

Servoflex K-Plus SuperTec

Flexibilní lepidlo na obklady
Velmi tvarově stálé, flexibilní lepidlo na bázi cementu,   
pro lepení vhodných druhů přírodního kamene v interiéru, 
exteriéru, pod vodou, v souladu s normou EN 12004 C2TE-
S1. Urychlené tuhnutí a tvrdnutí malty umožňuje bezpečné 
provádění lepení v chladných ročních obdobích a při lepení 
hutného obkladového materiálu na nesavých podkladech. 
Podle normy EN 1348 je po 24 hodinách dosažena  
přídržnost > 0,5 N/mm2. 

Díky vysokému podílu zušlechťujících polymerových přísad  
je Servoflex K-Plus SuperTec vhodný také pro lepení na 
 podklady jako monolitický beton (starý alespoň 3 měsíce), 
sádrovláknité desky, sádrokartonové desky, vytápěné potěry 
(nutno dodržovat příslušné normy a technické listy), litý 
asfalt IC 10 a IC 15 v interiéru, pórobeton, balkóny, terasy  
a fasády.

Servoflex K-Plus SuperTec může být použit také pod vodou 
(plavecké bazény) a jako spojovací můstek při lepení desek z 
přírodního kamene a obkladů z jemné kameniny určených 
pro lepení do maltového lože. Přitom se Servoflex K-Plus 
SuperTec nanáší v tuhé konzistenci na rubovou stranu lepe-
ného materiálu (minimální tloušťka vrstvy 2mm) a ihned se 
uloží do silného lepidlového lože.

Balení/paletování Číslo výrobku

42 x 25 kg papírové pytle 13087

50 jednotek po 4 x 5 kg papírové sáčky 13011

Code

GN

Spotřeba je závislá mimo jiné na vlastnostech podkladu.

EN 12 004
hmoty na bázi cementu pro stěnu  
a podlahu v exteriéru a interiéru

C2

Délka delší hrany 
obkladu

Velikost zubu  
zubové stěrky

Spotřeba cca 
(prášek)

do 50 mm 3 mm (TKB C3) 0,8 kg/m2

51–108 mm 4 mm (TKBC1) 1,0 kg/m2

109–200 mm 6 mm (TKB C2) 1,6 kg/m2

přes 200 mm min. 8 mm  
(TKB C4 a větší) 2,2 kg/m2
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Lepení obkladů na stěnu

• rychletvrdnoucí

•  po cca 2 hodinách pochozí a 
 spárovatelný

• variabilní vodní koeficient

• použití v interiéru i exteriéru

• vhodné i pro jemnou kameninu

• velmi vysoká vydatnost

• receptura zajišťující malou prašnost

• vhodné pro podlahové vytápění

• tloušťka vrstvy do 10 mm

Servoflex K-Schnell SuperTec

Rychleschnoucí flexibilní lepidlo na obklady
Rychle schnoucí, flexibilní lepící malta na bázi cementu 
určená pro lepení do tenkého lože. Díky mimořádně vyso-
kému podílu zušlechťujících polymerových přísad je toto 
lepidlo vhodné pro lepení v místech s nejvyššími požadavky. 
Splňuje požadavky normy  EN 12004 C2 FT-S1 i „Směrnice 
pro flexibilní malty“.

Vysoká tvarová stálost, vynikající přilnavost k podkladu.

Vhodné zejména pro lepení druhů přírodního kamene cit-
livých na vlhkost a pro rychlé lepení keramických obkladů 
včetně jemné kameniny, porcelánové a skleněné mozaiky a 
podobných obkladů s nízkou nasákavostí. 

Spolehlivá přilnavost na monolitickém betonu starém 
nejméně 3 měsíce, vytápěných potěrech, sádrovláknitých a 
sádrokartonových deskách, litém asfaltu (třída tvrdosti IC 10 
 a IC 15), pórobetonu, na balkónech, terasách a fasádách.

Vhodné také pro lepení izolačních desek Okaphone na 
dřevěné podklady.

Balení/paletování Číslo výrobku

54 x 20 kg papírové pytle 13105

50 jednotek po 4 x 5 kg 13106

Code

GS

Spotřeba je závislá mimo jiné na vlastnostech podkladu.

EN 12 004
hmoty na bázi cementu pro stěnu  
a podlahu v exteriéru a interiéru

C2

Délka delší hrany 
obkladu

Velikost zubu  
zubové stěrky

Spotřeba cca 
(prášek)

do 50 mm 3 mm (TKB C3) 0,8 kg/m2

51–108 mm 4 mm (TKBC1) 1,0 kg/m2

109–200 mm 6 mm (TKB C2) 1,6 kg/m2

přes 200 mm min. 8 mm  
(TKB C4 a větší) 2,2 kg/m2
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Produktbereich A
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Lepení obkladů na stěnu Lepení obkladů na stěnu

• vysoká tvarová stálost

• dlouhá doba pro uložení

• vysoká vydatnost

• použití v interiéru i exteriéru

• vhodná pro lepení jemné kameniny

• vhodná pro lepení skleněné mozaiky

• vhodná pro podlahové vytápění

• tloušťka vrstvy do 5 mm

•  zvláště vhodná pro obklady z 
přírodního kamene, náchylné ke 
zbarvování a prosvítání

•  pochozí a spárovatelný po 3 hodinách

• vysoká vydatnost 

• vhodná pro lepení jemné kameniny

• vhodná pro lepení skleněné mozaiky

• použití v interiéru i exteriéru

• vhodná pro podlahové vytápění

• tloušťka vrstvy do 5 mm

ServoStar® 3000 Flex weiß

ServoStar® 4000 Flex  
schnell weiß

Bílá flexibilní lepidlová malta
Tvarově stálá, vysoce flexibilní, bílá lepidlová malta pro lepení 
do tenkého maltového lože, s vysokou vydatností, na bázi 
cementu. Splňuje požadavky normy EN 12 004 C2 TE-S1 i 
„Směrnice pro flexibilní malty“.

Lepící malta vhodná zejména pro lepení průsvitných druhů 
přírodního kamene, které nejsou náchylné ke změnám 
barevnosti a deformacím v interiéru i exteriéru.

Spolehlivá přilnavost na nosných podkladech jako monoli-
tickém betonu, starém nejméně 6 měsíců, vytápěných 
potěrech (nutno dodržovat příslušné normy a technické listy), 
sádrovláknitých a sádrokartonových deskách, litém asfaltu 
(třída tvrdosti IC 10 a IC 15), pórobetonu, na balkónech a 
terasách.

Balení/paletování Číslo výrobku

42 x 25 kg papírové pytle 13094

Bílá flexibilní rychleschnoucí lepidlová malta
Rychletvrdnoucí, flexibilní, bílá lepící malta s vysokou 
 vydatností pro lepení do tenkého lože na bázi cementu a s 
přísadou zušlechťujících polymerů. Splňuje požadavky normy 
EN 12 004 C2 FT-S1 i „Směrnice pro flexibilní malty“.

Lepící malta vhodná zvláště pro lepení druhů přírodního 
kamene, náchylných k deformacím a změnám barevnosti, a 
průsvitných druhů jako např. jurský mramor, solnhofernské 
desky, krystalický mramor atd. Dále je produkt vhodný pro 
všechny aplikace, u kterých je požadováno rychlá možnost 
spárování.

Spolehlivá přilnavost na nosných podkladech, jako monoli-
tickém betonu starém nejméně 6 měsíců, vytápěných 
potěrech (nutno dodržovat příslušné normy a technické listy, 
sádrovláknitých a sádrokartonových deskách, litém asfaltu 
(třída tvrdosti IC 10 a IC 15), pórobetonu, na balkónech a 
terasách.

Balení/paletování Číslo výrobku

42 x 25 kg papírové pytle 13095

50 jednotek po 4 x 5 kg papírové sáčky 13029

Code

WN

Code

WS

Spotřeba je závislá mimo jiné na vlastnostech podkladu.

Spotřeba je závislá mimo jiné na vlastnostech podkladu.

EN 12 004
zementhaltiger Mörtel für Boden- 
und Wandflächen innen und außen

EN 12 004
hmoty na bázi cementu pro stěnu  
a podlahu v exteriéru a interiéru

C2

C2

Délka delší hrany 
obkladu

Velikost zubu  
zubové stěrky

Spotřeba cca 
(prášek)

do 50 mm 3 mm (TKB C3) 1,1 kg/m2

51-108 mm 4 mm (TKB C1) 1,4 kg/m2

109-200 mm 6 mm (TKB C2) 2,1 kg/m2

přes 200 mm min. 8 mm  
(TKB C4 a větší) 2,7 kg/m2

Délka delší hrany 
obkladu

Velikost zubu  
zubové stěrky

Spotřeba cca 
(prášek)

do 50 mm 3 mm (TKB C3) 1,1 kg/m2

51–108 mm 4 mm (TKB C1) 1,4 kg/m2

109–200 mm 6 mm (TKB C2) 2,1 kg/m2

přes 200 mm min. 8 mm  
(TKB C4 a větší) 2,7 kg/m2
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*  Spárovací hmotu v barveném tónu sametově černá používejte pouze pro tmavé, rovnoměrně a jednotně zbarvené druhy přírodního kamene. 
U silně pigmentovaných barevných tónů, jako například sametově černá, vyspárujte nejprve zkušební vzorek a přesvědčte se, zda nedochází 
k zabarvení povrchu obkladu. Při čištění běžnými čisticími prostředky pro domácnost se mohou zpočátku v čistící vodě objevit barevné stopy.

Barvy a vyobrazení barev v tomto prospektu jsou dány barevnými možnostmi tisku, nelze tedy vyloučit barevné odchylky a jiný optický účinek 
při skutečné aplikaci. Proveďte, prosím, vzorek v reálných podmínkách.

• Velmi vysoká pevnost a zatížitelnost

•  Zvýšená ochrana proti tvorbě  
usazenin a růstu plísní a 
mikroorganismů

•  Zvýšená odolnost proti poškození  
při čištění tlakovou vodou

•  Díky použití kvalitního hlinitanového 
cementu nezanechává na povrchu 
obkladu stopy vápna

•  Zvýšená odolnost proti běžným 
domácím čistícím prostředkům /např. 
odstraňovači vápenných usazenin/

•  Servoperl efekt s účinkem odpuzu-
jícím vodu a nečistoty

• Velmi nízké emise

• Vhodné pro šířku spár od 1 do 10 mm

•  Věrné barvy, dodává se v mnoha 
atraktivních odstínech

•  Ideální pro leštěný přírodní kámen.
Servoperl royal schnell je pochozí již 
po 2 hodinách

Flexibilní, rychle tuhnoucí jemná spárovací hmota, 
odpuzující vodu a nečistoty 

Velmi rychle schnoucí spárovací hmota na bázi cementu 
podle DIN EN 13888 CG 2 WA pro spáry šířky 1 až 10 mm. 
Díky velmi hutné struktuře malty má tato cementová spáro-
vací hmota vysokou mechanickou odolnost a otěruodolnost. 
Ve srovnání s běžnými spárovacími hmotami má vysokou 
odolnost proti chemickým čisticím prostředkům. 

Vynikající zpracovatelnost a rychlé tvrdnutí produktu zame-
zuje vymývání spár. 

Spárovací hmota Servoperl royal schnell je určena pro pou-
žití v interiéru, exteriéru i v místech pod vodní hladinou. Je 
vhodná pro spárování keramických obkladů, zvláště kameni-
ny, hliněné keramiky i jemné kameniny ve vlhkých a mokrých 
prostorách, na vytápěných potěrech nebo sádrokartonu a 
v místech s vysokým namáháním.  Produkt je vhodný zejmé-
na pro nenasákavé keramické obklady, leštěné mramory, 
žuly a břidliceDalší podrobnosti technický list produktu, nebo 
konzultujte s techniky Kiesel.

Servoperl royal schnell bílá stříbro-šedá šedá  
kiesel středně šedá sametově  

černá*
044  

pergamon
040  

sahara

50 jednotek 4 x 5 kg 14401 14402 14403 14404 14405 14406 14407

Oka Silicon 137/60040 60210 FWK/60017 FWM/60105 112/60018 144/60106 140/60043

Oka Silicon M 60101 60250 60234 60232 60212 60246 60248

 Spotřeba
Šířka spáry 3 mm:

0,50 kg/m2 u formátu 10 cm x 10 cm

0,30 kg/m2 u dlaždic 60 cm x 60 cm

1,00 kg/m2 u mozaiky 5 cm x 5 cm  

0,25 kg/m2 u dlaždic 45 cm x 90 cm

0,35 kg/m2 u formátu 40 cm x 80 cm

0,25 kg/m2 u dlaždic 60 cm x 120 cm

Servoperl royal schnell 10 
mm

Servoperl royal schnell 007 
hellbraun

025 
brasil

bali 
braun anthracit basalt jura steingrau

50 jednotek 4 x 5 kg 14408 14409 14410 14412 14411 14414 14413

Oka Silicon 107/60025 125/60031 115/60313

Oka Silicon M 60305 60307 60306 60308 60334 60333
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SpárováníSpárování

Při práci s přírodním kamenem doporučujeme opatřit podklad základovým nátěrem.
Základový nátěr zajišťuje lepší přilnavost mezi podkladem lepidlem.
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V interiéru

Savé podklady na  
bázi cementu a 
 anhydritové podklady, 
sádrové omítky,  
beton atd.

● ● ● ●

Staré, pevně ulpělé 
zbytky lepidla

● ●

Staré dlažby  
a obklady ● ● ●

Litý asfalt ● ●

V exteriéru

Savé potěry na bázi 
cementu, beton

●

• ideální pro elastické výplně spár

• použití v interiéru i exteriéru

•  nedochází ke znečištění okrajů spár 
pronikáním změkčovadla

Oka Silicon M

Silikonová spárovací hmota
Velmi kvalitní, elastická, neutrální, jednosložková silikonová 
těsnící hmota. Barevně optimálně sladěna se spárovacími 
hmotami Servoperl-Schnell a Servoflex F. Je ideální pro 
elastické výplně dilatačních spár u obkladů z mramoru a 
dalších druhů přírodního kamene v interiéru i exteriéru.

Reaguje se vzdušnou vlhkostí, nedochází ke znečištění 
okrajů spár v důsledku pronikání změkčovadla.

Pro dosažení optimálního výsledku vyhlaďte spáry pomocí 
vhodných, běžně dostupných přípravků.

Balení/paletování

120 krabic po 12 x 310 ml kartuší. Číslo výrobku je 
uvedeno u každé spárovací hmoty podle barevného 
tónu.
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