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www.kiesel.cz

Ki SYSTEAM
JEDINEČNÁ 
ZÁBRANA PROTI VLHKOSTI 

Reparační hmota Servoplan Ki 300 s rychlým schnutím a 
příměs Okamul RSG Plus fungují společně jako perfektní tým.



•  To zásadní: zábrana proti pronikání vlhkosti až do 4,0 CM-% 
na cementových podkladech

•  Snadné rozmíchání: poměr míchání prášku s disperzí 2,5:1

• Snadno a bezpečně stěrkovatelná

• Velmi rychlé schnutí

•  Zaplnění nerovností v podkladu a základový nátěr v jednom  
pracovním kroku

•  Perfektní pro renovace na dřevěných fošnových podlahách a 
keramických dlažeb s velkým podílem spár

•  Použitelné na kvalitních podkladech i na podkladech vyžadujících 
renovaci

•  Šetrné ke zdrojům surovin, nízké emise, ergonomické: 
Vyznamenáno značkou udržitelného rozvoje „Ki One World“

Ki SysTeam základová vrstva na  
bázi cementové disperze

Samonivelační cementová stěrková 
hmota Kiesel (např. Servoplan Ki 1)

Podklad:
Cementový potěr se 
zbytkovou vlhkostí

Lepidlo na podlahové krytiny nebo 
parkety, vhodné pro uvažovanou 
podlahovou krytinu

Podrobný technický list výrobku  
naleznete na www.kiesel.cz

Ki SYSTEAM
JEDINEČNÁ & INOVATIVNÍ 

Rychle schnoucí reparační stěrka Servoplan Ki 300 a příměs Okamul RSG Plus vytvářejí dohromady základovou  
vrstvu na bázi cementové disperze, která funguje jako zábrana proti pronikání vlhkosti. Využijte výhod této  
jedinečné inovace od firmy Kiesel.

VÝHODY PRO VÁS:



JE TO TAK SNADNÉ:

02

02 Základová vrstva se nanáší pomocí 
zubové stěrky s velikostí zubu 6 mm.

03 Vlnky se zarovnají hladítkem.

04 Po zaschnutí základové stěrky  
se provede celoplošné přestěrkování 
samonivelační cementovou hmotou 
ze sortimentu Kiesel (zde použita 
Servoplan Ki 1). Na ni se pak provede 
pokládka podlahové krytiny nebo 
parket.

01 Poklad je cementový potěr  
s nadměrnou zbytkovou vlhkostí. 
Měření pomocí CM přístroje 
spolehlivě potvrdí stav potěru.

Poměr míchání:
25 kg prášku na
10 kg disperze.
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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:


