
PODLAHOVÉ DESKY A TKANINY

Izolace kročejového hluku, oddělovací vrstva,
zpevnění problematického podkladu 



OCHRANA PŘED KROČEJOVÝM HLUKEM I PŘI 
MALÉ KONSTRUKČNÍ VÝŠCE PODLAHY 

Technické údaje Okaphone 4 Okaphone 9 Okaphone15 Okaphone II 

Tloušťka desky 4 mm 9 mm 15 mm 9 mm 

Útlum kročejového hluku cca 9 dB cca10 dB cca  13dB cca 18 dB 

     

Vhodné     

na teplovodní podlahové topení ng √    

na dřevotřískové desky V100, OSB3, OSB-Bau √ √ √ √ 

na fošnové dřevěné podlahy  √ √  

pod termo podlahy √  √  

Systém kročejové izolace 
Rekonstrukce, případně přestavby stávajících objektů se 
v současné době vyskytují stále častější a tvoří důležitou 
součást zakázek stavebních firem. Vždyť u nás je přes 
75% bytů starších než 25 let , a v nadcházejících letech  
bude nutná jejich oprava. Při rekonstrukcích je vždy 
kladen důraz na zvýšení kvality tepelně izolačních vlast-
ností. Rekonstruované stavby musí vyhovovat současným 
požadavkům na tepelnou ochranu a na kvalitu bydlení a 
současně je třeba zajistit odpovídající zlepšení ochrany 
před šířením hluku. Náš izolační systém Okaphone II se 
snadno instaluje a nabízí navíc řadu dalších výhod, které se 
uplatní zejména při rekonstrukcích:
• vysoký stupeň zvýšení ochrany před šířením 

kročejového hluku 18 dB* při nízké výšce vrstvy izolace 
pouze 9 mm

• je vhodný pro téměř všechny druhy podkladů, včetně 
směsných podkladů s problematickou přilnavostí, 
savých starých potěrů, starých krytin na bázi PVC či 
přestěrkované dřevěné podlahy

• je snadno a rychle zpracovatelný
• spolehlivě a trvale roznáší provozní zatížení podlahy
• velmi účinný z hlediska stavebně fyzikálních parametrů
• ekologicky nezávadný
• tvarově stálý i při změnách vlhkosti a teploty
• nepřináší žádné problémy se stárnutím materiálu
Naše vybrané systémové výrobky umožňují rychlou, snad-
nou a bezpečnou pokládku. Kromě samolepící pásky pro 
vyztužení spár a mřížové tkaniny Kiesel k nim patří flexi-
bilní malty pro lepení do tenkého a středně silného lože 
Servoflex-Trio-SuperTec schnell a flexibilní spárovací 
hmoty Servoperl-Schnell a Servoflex F. Certifikáty a atesty 
těchto výrobků Vám na požádání rádi zašleme. 
 * v závislosti na druhu podlahové krytiny



Okaphone II

• vysoký stupeň útlumu kročejového hluku cca. 18 dB
• vhodné pro řadu nosných podkladů
• pod keramické podlahové krytiny a přírodní kámen
• účinné oddělení vrstev
• pro soukromou bytovou výstavbu

Balení / paletování | číslo 
výrobku

Paleta s 10 krabicemi po 8 
deskách | 60262

Okrajové izolační pásky  1 
role 25 bm | 60244 

Okrajové izolační pásky 1 
role 5 bm | 60289

Gittex - tkanina ze skelných 
vláken 50 bm | 60251

Okatmos® ER 15 ple-
chovka 1 kg + 5 kg kbelík | 
49038/49037

Páska na přelepení spár 12 
bm | 60265

Páska na přelepení spár 120 
bm | 60264

Kročejová izolace
Stabilní, vysoce hutné desky, tloušťky 9 mm, na bázi polyesterových 
vláken. Na rubu desek je nalepena polyesterová tkanina. Desky 
jsou určeny pro zhotovení kročejové a tepelné izolace pod vhodné 
druhy keramických podlahových krytin a krytin z přírodního kamene 
v interiéru.  Desky Okaphone II se lepí pomocí protiskluzné fixace 
Okatmos® ER 15. Používají se jako zvukově a tepelně izolační 
mezivrstva při renovacích na nosných podkladech v novostavbách, 
i ve starých objektech. Dále jsou desky vhodné jako oddělovací 
vrstva na problematických podkladech, např. staré PVC. Desky 
zvyšují uživatelský komfort při malé tloušťce vrstvy. Desky nelze 
použít na nebo pod podlahové vytápění. Jako podlahová krytina 
jsou vhodné keramická nenasákavá dlažba nebo krytiny z tvrdých 
druhů přírodního kamene o ploše dlaždic od min. 200 cm2 do max. 
2.200 cm2. Rozměry dlaždic mohou být například min. 10 cm x 20 
cm až max. 45 cm x 45 cm. Minimální tloušťka dlaždic z přírodního 
kamene je 10 mm při pevnosti kamene v ohybu >27 N/mm2. Pokud 
se aplikuje mřížková tkanina Kiesel Gittergewebe, může být plocha 
dlaždic až 3.600 cm2 

Okaphone 4, 9, 15

• flexibilní a stabilní
• odolné proti plísním a hnilobě
• lze snadno řezat pilou i nožem
• vhodné jako oddělovací vrstva a jako kročejová izolace
• stupeň útlumu kročejového hluku: tl. desky 4 mm cca. 9 dB,
 tl. desky 9 mm cca. 10 dB, tl. desky 15 mm cca. 13 dB
• zvyšují pohodlí chůze a komfort bydlení
• zvyšují účinnost elektrických fólií podlahového vytápění

Balení / paletování | číslo 
výrobku

Okaphone 4: 10 krabic po 15 
deskách = 90 m2* | 60170
Okaphone 9: 10 krabic po 10 
deskách = 60 m2* | 60173
Okaphone 15: 10 krabic po 5 
deskách = 30 m2* | 60189
* na vyžádání při paletovém 
odběru také nebalené

Izolační desky
Vysoce hutné a stabilní desky z polyesterových vláken, pojených 
umělou pryskyřicí. Lepí se na nosný podklad do tenkého maltového 
lože. Desky jsou určeny pro oddělení souvrství podlahy od podkladu, 
jako kročejová izolace nebo pro zvýšení pohodlí chůze a komfortu 
bydlení. Zvláště dobře se uplatňují při renovacích a na podkladech 
s nedostatečnou tepelnou izolací ve stávajících budovách i v novos-
tavbách. V místech s výskytem vlhkosti a mokra (třída vlhkostního 
namáhání 0) se desky musí opatřit kontaktní izolací, například Ser-
voflex DMS-1K Plus SuperTec, případně Servoflex DMS-1K schnell 
SuperTec nebo Okamul DF.
Elektro fólie a sítě podlahového vytápění, použité na deskách 
Okaphone, mají výrazně vyšší účinnost. Desky jsou vhodné také 
pro použití pod keramickou dlažbu a  dostatečně pevné druhy 
přírodního kamene.

KROČEJOVÁ IZOLACE / ODDĚLOVACÍ VRSTVA



KIESEL, s.r.o.
Chodovská 3/228, 141 00 Praha 4-Michle
Česká republika
Tel. +420 272 019 341-3 · Fax +420 272 019 344
www.kiesel.cz · info@kiesel.cz

ODDĚLOVACÍ VRSTVA

Tkanina Entkopplungsgewebe

• univerzální použití
• krátká doba pokládky
• odolná proti vodě a alkalickým látkám
• eliminuje přenos napětí
• snadno zpracovatelná
• jako oddělovací vrstva v systému  Servofix SLA
• tloušťka 1 mm

Balení / paletování | číslo 
výrobku

5 bm x 100 cm = 50m2 v roli 
| 60071

Tkanina Kiesel-Entkopplungsgewebe je vyztužená, sendvičová 
polyesterová tkanina určená pro oddělování vrstev a pro snižování 
pnutí mezi podlahovou krytinou /z přírodního kamene nebo kera-
miky/ a podkladem. Vznikající smykové a tahové síly se díky použití 
oddělovací tkaniny nepřenášejí do podlahové krytiny. Tkanina je 
vhodná pro nosné podklady s určitou omezenou tendencí k defor-
macím a trhlinám, např. čerstvé betonové podklady (nejméně 28 
dní starý monolitický beton) a potěry se smršťovacími trhlinami bez 
výškových přesahů.  V kombinaci s flexibilní, jednosložkovou těsnící 
emulzí Servoflex DMS 1K Plus SuperTec nabízí oddělovací tkanina 
Kiesel stabilní, od podkladu oddělenou izolační vrstvu, kterou lze 
aplikovat i v exteriéru. Oddělovací tkaninu Kiesel lze použít také v 
sytémulehčeného potěru Servofix SLA. Oddělovací tkanina Kiesel 
má vysokou pevnost v přetržení a je odolná proti vodě, plísním a 
hnilobě. 

Kiesel Glasgittergelege

• speciální mřížovina ze skelných vláken pro vyztužení 
nesoudržného podkladu pomocí epoxidového nátěru Okapox GF

Balení / paletování | číslo 
výrobku

Role délky 25m jednotlivě 
balené v krabici | 15062

Role délky 50m jednotlivě 
balené v krabici | 15042

Paletování 20 rolí po 25m2,   
12 rolí po 50m2 na europaletě

Výztužná mřížovina ze skelných vláken Kiesel Glasgittergelege se 
používá pro vytvoření zpevněného nesavého podkladu. 
Mřížovina se zapracuje do epoxidového základového nátěru Okapox 
GF /postup viz technický list pro tkaninu/. Po vytvrzení epoxido-
vého nátěru tkanina brání přenosu pnutí z podkladu do podlahy a 
zabraňuje tak jejímu poškození nebo oddělení. Výztužná mřížovina 
Kiesel Glasgittergelege funguje po úplném zapracování do nátěru 
Okapox GF jako zpevnění samotného podkladu. Při dostatečném 
množství aplikovaného nátěru Okapox GF má i funkci parozábrany 
proti pronikání vlhkosti z podkladu do souvrství podlahy.  


