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Separační podložka 

Okavlies  
• použití jako oddělovací vrstva 

• pro kritické podklady 

• pro více jistoty při práci na starých podkladech 
 

Popis produktu 

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 stěrek, při lepení parket na 
dřevotřískové desky, suché potěry, cementové potěry, 
anhydritové potěry, litý asfalt apod. 
 

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 ošet-
řeny a připraveny podle technického listu BEB „Posuzo-
vání a příprava podkladů“ a podle technického listu TKB. 
Podklady jako teraso, keramika či přírodní kámen očistě-
te čističem Okamul GR.  
Všechny podklady je třeba důkladně očistit a z povrchu 
vysát prach a podle druhu opatřit přednátěrem Okat-
mos®EG 20, Bakit PV-Universal, Okamul PU-V schnell 
nebo Okapox GF.  
Nerovné a porézní podklady vyrovnejte stěrkovou hmo-
tou řady Servoplan vhodnou pro použití pod parkety. Na 
podkladech, které se mírně deformují, použijte pro vy-
rovnání nerovností stěrkovou hmotu vyztuženou vlákny 
Servoplan 444. 
 

 Zpracování 

Role tkaniny Okavlies volně rozbalte, nahrubo přistřihně-
te podle rozměru a tvaru místnosti a dejte do středu 
místnosti. Na podklad naneste pomocí zubové stěrky B3 
jedno z lepidel Bakit ESP, Bakit FPK, Bakit PU-1K, Bakit 
EK neu nebo Bakit PU-P a tkaninu Okavlies vložte, na-
tlačte a zaválcujte do připraveného lepidlového lože. Při 
ukládání tkaniny dbejte na to, aby v ploše tkaniny nebyly 
faldy a záhyby. Ve druhé polovině místnosti pak postu-
pujte stejným způsobem. 
Po dostatečném vytvrzení lepidla nalepte parkety stej-
ným lepidlem, jakým jste provedli nalepení tkaniny Oka-
vlies. Při lepení parket postupujte podle pokynů výrobce. 
  

Technické údaje 
 

Barva bílá 

Použití v interiéru 

Formát  25 bm x 100 cm = 25 m2 

Tloušťka cca. 1,5mm 

Plošná hmotnost cca. 250 g/m2 

Tepelný odpor 0,03m2K/W (podle normy DIN 52 612) 

Podlahové vytápění 
vhodné  

(nutno počítat s tepelným odporem) 

Skladování skladovat nastojato v suchu 
 
 
 

Balení                           Č. výrobku    EAN 
25 bm x 100 cm = 25m2 role   60213          4015705602134 
 
 

Upozornění 

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití 
našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a 
zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pra-
covních podmínek doporučujeme v každém případě 
provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhod-
nosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a 
účely.   
Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna před-
chozí vydání platnost. 
Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém 
listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na 
internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/. 
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