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SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE 
kúpeľne, sprchy, kuchyne, mokré prevádzky

SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE
balkóny, terasy, lodžie

APLIKAČNÝ POSTUP A POUŽITÉ VÝROBKY
APLIKAČNÝ POSTUP A POUŽITÉ VÝROBKY
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KS 2K – dvojzložková 
hydroizolácia - CM O2P

4

KS TESNIACI PÁS

5

KS FLEX - C2TE
KS FLEX PLUS - C2TE S1
KS FLEX MAX - C2TE S1
SANITÁRNY SILIKÓN

5

KS FLEX - C2TE
KS FLEX PLUS - C2TE S1
KS FLEX MAX - C2TE S1
TS EXCELQUICK - C2FT

2

KS ADHÉZNY MOSTÍK
len na nesavé podklady 
(dlažba, terazzo, OSB)

2

KS DISPERZNÁ PENETRÁCIA
KS PENETRAČNÝ NÁTER

2

VYROVNÁVAJÚCA STIERKA

1

KS DISPERZNÁ PENETRÁCIA
KS PENETRAČNÝ NÁTER

Príprava podkladu
Odstrániť nesúdržné alebo narušené vrstvy (starú dlažbu, izoláciu, zvetraný 
betón a pod.) Všetko dôkladne očistiť, obrúsiť a odsať prach. Obnaženú výstuž 
ošetriť antikoróznym náterom. 

Penetrácia podkladu 
Pred vyrovnaním podkladu a lepením izolantu použite KS DISPERZNÁ 
PENETRÁCIA alebo KS PENETRAČNÝ NÁTER pre zníženie a zjednotenie 
nasiakavosti podkladu. 

Vyrovnanie podkladu 
Ak je potrebné celoplošne vyrovnať podklad po rozsiahlej demontáži starých 
vrstiev, odporúčame vytvorenie vystuženej spádove vrstvy, pred lepením izolantu. 
Pre vyrovnanie podkladu použiť výrobok VYROVNÁVAJÚCA STIERKA.

Tepelná izolácia podkladu 
Pre izoláciu odporúčame použiť dosky XPS. Takto narezané dosky potrebných 
rozmerov nalepte lepidlom KS FLEX, KS FLEX PLUS. Na čelo a podhľadovú 
časť použite lepidlo TS SPECIAL, ukotvite a prestierkujte výstužnou vrstvou 
v súlade s montážnym návodom pre ETICS.

Príprava podkladu
Odstrániť nesúdržné alebo narušené vrstvy (starú dlažbu, izoláciu, zvetraný 
betón a pod.) Všetko dôkladne očistiť, obrúsiť a odsať prach.

Penetrácia podkladu
Podľa typu podkladu použite vhodný penetračný náter. Nesavé podklady 
ako OSB dosky alebo starú dlažbu, terazzo a pod. napenetrujte výrobkom 
KS ADHÉZNY MOSTÍK. Na savé minerálne podklady použite výrobok KS 
DISPERZNÁ PENETRÁCIA alebo KS PENETRAČNÝ NÁTER pre zníženie 
a zjednotenie nasiakavosti podkladu.

Vyrovnanie podkladu
Pre vyrovnanie vopred napenetrovaného podkladu s podlahovým kúrením 
alebo na preliatie elektrických rohoží podlahového kúrenia použite cementovú 
samonivelačnú hmotu KS LEVEL 20R.

Vytvorenie spádovej vrstvy
Pre vytvorenie spádových vrstiev použite výrobok VYROVNÁVAJÚCA 
STIERKA. 
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Vytvorenie spádovej vrstvy
Pre vytvorenie potrebného spádu použite výrobok VYROVNÁVAJÚCA STIERKA. 

Hydroizolácia podkladu
Cementovú dvojzložkovú hydroizoláciu KS 2K naneste v dvoch vrstvách štetcom, 
valčekom alebo hladidlom. Medzi prvou a druhou vrstvou sa do exponovaných 
miest (kúty, rohy, dilatačné špáry) vloží výrobok KS TESNIACI PÁS a 
VNÚTORNÝ resp. VONKAJŠÍ TESNIACI ROH 2K. Pri aplikácii postupujte 
podľa pokynov v návode.

Lepenie obkladov a  dlažby
Na lepenie dlažby a sokla v exteriéri vrátane použitia veľkých formátov, 
odporúčame používať lepidlá triedy C2. Pre tento účel použite KS FLEX, KS 
FLEX PLUS prípadne KS FLEX MAX. V prípade požiadavky na rýchle tvrdnúce 
lepidlo použite výrobok TS EXCELQUICK.

Škárovanie
Po dostatočnom vytvrdnutí lepidla, vykonajte škárovanie dlažby a sokla 
cementovou škárovacou hmotou KS PREMIUM BLEND triedy CG2 WA. Pre 
diIatačné, stykové a montážne škáry použite PE tesniace povrazec najlepšie 
spolu s polyuretánovým popr. neutrálnym typom silikónu.

Hydroizolácia podkladu 
Cementovú dvojzložkovú hydroizoláciu KS 2K alebo disperznú jednozložkovú
hydroizoláciu KS PREMIUM 1K naneste v dvoch vrstvách štetcom, valčekom 
alebo hladidlom. Medzi prvou a druhou vrstvou sa do exponovaných miest (kúty, 
rohy, dilatačné škáry) vloží výrobok KS TESNIACI PÁS a VNÚTORNÝ resp. 
VONKAJŠÍ TESNIACI ROH 2K. Pri aplikácii hydroizolácie sa riaďte pokynmi 
v návode.

Lepenie obkladov a dlažby
Na lepenie obkladov bežných formátov v interiéri použite KS STANDARD. Pre
lepenie väčších formátov, na podlahové kúrenie alebo v exteriéri odporúčame 
používať lepidlá triedy C2. Pre tento účel použite KS FLEX alebo KS FLEX PLUS. 
Pre lepenie nadmerne veľkých formátov použite KS FLEX MAX. V prípade 
požiadavky na rýchle tvrdnúce lepidlo použite TS EXCELQUICK.

Škárovanie a silikonovanie
Po dostatočnom vytvrdnutí lepidla, vykonajte škárovanie obkladov a dlažby 
cementovou škárovacou hmotou KS PREMIUM BLEND a následne použite 
SANITÁRNY SILIKÓN s protiplesňovou prísadou,  určený na tesnenie špár 
vystavených zvýšenému pôsobeniu vlhkosti.
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KS LEVEL 20R

 3

KS 2K – dvojzložková hydroizolácia - CM O2P
KS PREMIUM 1K - jednozložková hydroizolácia - DM O2P  

4

KS TESNIACI 
PÁS         




