
ODDĚLENÍ VRSTEV. 
KREATIVITA. 
RENOVACE. 
Okalift SuperChange –  
inovativní, high-tech separační tkanina 
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Nová a spolehlivě ověřená: 
Pomocník pro lepší vzhled spárořezu dlažby 

Velkoformátové obklady a dlažby jsou v módě. Pro lepší 
vizuální efekt hotového díla je žádoucí nemít v místnosti  
žádné dilatační spáry. Proti tomu se však staví zákony 
stavební fyziky.

Řešení? Tkanina Okalift SuperChange: díky vynikající separační 
schopnosti této technicky pokročilé tkaniny nejsou již dilatační 
spáry v obkladu nebo dlažbě vůbec potřeba, nebo je lze bez 
problémů integrovat do spárořezu použitého formátu dlažby. 
Předpokladem je instalace dilatačních spár kolem obvodových 
stěn místnosti a řemeslně správně provedené spoje pomocí 
spon v potěru.

Při použití tkaniny Okalift SuperChange nejsou při pohledu na 
podlahu vidět žádné dilatační spáry, což posunuje krásný 
vzhled velkoformátových dlažeb ještě na vyšší úroveň a dává 
větší volnost při ztvárnění spárořezu dlažby. Pro tuto zvláštní 
konstrukci je k dispozici zkušební certifikát č. 9036990/Ki-19/
UB/Sgm vydaný zkušebním ústavem MPA Stuttgart.
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Přírodní kámen 0,96

Keramická dlažba 1,44

Anhydrit 3,60

Cementový potěr 2,90

Plastové desky 7,20
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Obrázky nejsou v měřítku

Dilatační spára

Dilatační spára 

Okalift SuperChange  
jako separační tkanina

Dilatační spára 

Potěrové spony 
v zálivce Okapox GF-M

Potěrové spony v zálivce 
Okapox GF-M

Stávající dilatační  
spára

Stávající dilatační  
spára

Dlaždice Servolight S2

Potěr – plocha 1

Potěr – plocha 1 

Potěr – plocha 2

Potěr – plocha 2

Teplotní roztažnost různých materiálů při změně teploty o 40 °C  
(vztaženo na 8 m délky).

Řemeslně a odborně správně provedené spojovací potěrové spony 

Okalift SuperChange 
jako separační tkaninaDlaždice Servolight S2

VÝHODY NA PRVNÍ POHLED 

Řešení: překlenutí dilatačních spár 



Okalift SuperChange
Disperzní lepidlo

Okalift SuperChange
Odnímatelná a 
separační tkanina

Tipy našeho experta

Využijte nabízené řešení z dílny Kiesel. Velmi často je 
pro skladbu podlahy k dispozici málo místa a využitím 
našeho řešení vyjdete vstříc zákazníkovi.

Pokud je již ve fázi projektové přípravy ve smyslu normy  
DIN 18560 díl 2 odstavec 5.3 zajištěno, že v podlaze 
nevzniknou výškové přesahy, tak je tento problém 
vyřešen automaticky konstrukcí souvrství podlahy. Ale 
jak uvádíme v tomto letáku, lze to řešit i dodatečně.

Vysvětlete objednateli všechny výhody i nevýhody 
řešení, založeném na separaci vrstev. Je třeba, aby 
objednatel rozuměl parametrům „zvláštní konstrukce“.

Roland Tschigg,  
vedoucí aplikační technik pro obklady a dlažby 

Okatmos® UG 30
Univerzální základový nátěr 

Okalift SuperChange snižuje pnutí 

Čas jsou peníze. Proto musí jít i na stavbách práce stále 
rychleji od ruky. Často jsou ale podmínky na stavbě kompli- 
kované, hlavně pokud jde o kvalitu podkladních konstrukcí.

Okalift SuperChange pomáhá snižovat pnutí ve skladbě: 
dvojitá tkanina má separační účinek a díky tomu nevznikají v 
podlahové krytině trhliny. Tkanina zajišťuje trvalé a bezpečné 
oddělení podkladu od finální povrchové úpravy, a to nejenom 
na podlaze, ale i na stěně.

Naše řešení pro lepení velkoformátové dlažby bez dilatačních spár 

Okapox GF-M
Víceúčelová pryskyřice

Servolight S2 
SuperTec  

Vysoce flexibilní, snadno 
zpracovatelné lepidlo na 
obklady



Přidaná hodnota: inovativní základna  
pro pozdější renovace

Okalift SuperChange je inovativní systém z dvouvrstvé 
separační technicky pokročilé tkaniny, speciálního 
lepidla a další navzájem sladěných komponent určený 
pro instalaci obkladů a dlažeb.

Odnímatelný systém se instaluje do konstrukce souvrství 
mezi připravený podklad a lepidlo pro lepení obkladu nebo 
dlažby.

Obklad stěny nebo  
dlažba na podlaze

Lepidlo na  
obklady 
nebo dlažbu

Tkanina Okalift  
SuperChange 
(dvouvrstvá)

Lepidlo
Okalift SuperChange

Podklad

Výměna obkladu stěny nebo dlažby na 
podlaze rekordní rychlostí 

Při rekonstrukci lze vlákna spojující obě vrstvy tkaniny bez 
problémů oddělit. To umožňuje rychlou výměnu obkladu 
stěny nebo dlažby na podlaze, a to za výrazného snížení 
prašnosti a bez vynaložení velkého úsilí.

Vrstva tkaniny, která zůstane ne podkladu, vytváří dokonalý 
základ pro instalaci nového obkladu a obklad na ní lze přímo 
nalepit. Tkaninu Okalift SuperChange lze společně s univer-
zální fixací Okatmos® EF 12 použít i v případech, kdy je cílem 
stávající plochu (např. teraco) přestavět bez poškození.

Při použití tkaniny Okalift SuperChange dokáže profesionální 
řemeslník připravit až 60m2 plochy za hodinu. A to je opravdu 
rekordní čas!

Další informace o tkanině Okalift  
SuperChange a užitečné aplikační video  
najdete na našich webových stránkách  
www.superchange.cz nebo na našem 
kanálu Kiesel Bauchemie na YouTube.

3D detail skladby souvrství 



NEMÁTE NÁLADU NA POT A ŠPÍNU? 
S OKALIFT TO JDE I ČISTĚ, INU.

Okalift SuperChange  
jasné výhody přehledně

•  oddělitelná, dvouvrstvá polyesterová 
tkanina s velmi vysokou pevností

•  velmi nízká výška ve skladbě 
souvrství (cca 1 mm)

•  pro překlenutí nebo redukci množství  
dilatačních spár v obkladu a dlažbě

•  pod keramické obklady a dlažby a 
obklady a dlažby z přírodního 
kamene

•  plnohodnotná separační vrstva pro 
pokládku velkoformátových a 
kritických podkladů

•  použití v interiéru

•  zpevnění kritických podkladů

•  překlenutí trhlin až do šířky 4 mm

•  pro zřízení odnímatelných obkladů 
stěna a dlažeb na podlaze

•  jako odnímatelný a vyměnitelný 
sytém na stávajících starých 
krytinách

•   Okalift SuperChange splňuje kritéria 
DGNB „Zpětné použití a recyklova-
telnost“ pro udržitelné budovy
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JSME ZDE PRO VÁS:
WWW.KIESEL.CZ

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


