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Kiesel Servoplan RE 330 

Reparatie mortel 
 

- Zelfvloeiend voor binnen en buiten 

- Voor balkons en terrassen 

- Voor natte en onderwatergebieden 

- Van 3 - 30 mm laagdikte 

- Snel te verlijmen, snel drogend 

- Variabele waterfactor voor het egaliseren van oppervlakken op hellingen 

- Verpompbaar 
 

Productbeschrijving 

 
Cementgebonden, kunststof veredelde snelle egaline (reparatie mortel) voor zowel binnen en buiten gebruik. 
Te gebruiken voor ondergronden tot een laagdikte van 3 -30 mm. Als ondergrond voor keramische tegels – 
betonsteen en natuursteen. Door het terugbrengen van de waterfactor met 15 % kunnen de ondergronden 
ook met afschot gesmeerd worden. Kiesel Servoplan RE 330 in natte ruimtes gebruiken met een correcte 
afdichting. 

 

Voorbereiding van de ondergrond 

 
De betreffende normen, voorschriften en regels, speciaal DIN 18332, DIN 183562 in acht nemen. De onder-
gronden goed controleren of deze geschikt zijn om te betegelen. Ondergronden buiten op cementbasis, be-
ton of bestaand tegelwerk eerst reinigen met Kiesel Okamul GR, daarna met Kiesel Okatmos® UG 30 
primeren. Voor gebruik binnen op zuigende ondergronden primeren met Kiesel Okamul GG, Kiesel 
Okatmos® UG 30 or Kiesel Okatmos® DSG. Op calciumsolfaat ondergronden bij laagdiktes boven de 10 
mm met Kiesel Okatmos® DSG, Kiesel Okamul PU-V schnell of Kiesel Okapox GF primeren.  
Op gietasfalt uitsluitend op een scheidingslaag werken. 

 

Verwerking 

 
Kiesel Servoplan RE 330 met schoon water en een geschikte mixer (ca. 600 o/min. ) met ca. 3,75 – 5,25 
liter per 25 kg klontvrij mixen. Na de rijptijd van ca. 5 minuten nogmaals doormixen. De spachtelmassa met 
een vlakspaan aanbrengen. Verwerkingstijd ca. 20 minuten. Naspachtelen kan direct na beloopbaarheid. 
Daarna met Kiesel Okamul GG, Kiesel Okatmos® UG 30 of Kiesel Okatmos® DSG primeren. Tijdens het 
drogen zon en tocht vermijden. Bij twijfel een proefopstelling maken. 
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Technische eigenschappen 

 

Kleur grijs 

Toepassingsgebied binnen / buiten op vloeren 

Laagdikte 3 - 30 mm, vanaf 5 mm als scheidingslaag  
op gietasfalt max.10 mm 

Verwerkingstemperatuur +5 °C tot +25 °C (ondergrond) 

Benodigde hoeveelheid water 15 - 21% (ongeveer 3,75 – 5,25 liter / 25 kg) 

Verwerkingstijd* ca. 20 minuten 

Betreed baar* na ca. 2 uur 

Geschikt als ondergrond* keramisch tegelwerk: na ca. 2 uur  
natuursteen: na droging 

Vloerverwarming geschikt 

GISCODE ZP 1 - chromaatarm volgens TRGS 613 

EMICODE EC 1 volgens GEV 

Opslag droog opslaan, ca. 6 maanden houdbaar 

* Bij + 20°C en 65 % luchtvochtigheid. Bij hogere temperaturen en lage-
re luchtvochtigheid de droogtijd verkorten, bij lagere temperaturen en 
hogere luchtvochtigheid de droogtijd verlengen. 

 

Verbruik 

 
Ca. 1,6 kg / m² per mm laagdikte 

 

Reiniging 

 
Gereedschap en machines direct na gebruik met water schoon maken. Bij werkonderbrekingen moeten de 
menger en de slangen direct schoongemaakt worden. 
 

Verpakking/pallet 

 

Verpakking Artikelnummer EAN 

42 x 25 kg papieren zak 42055 4015705420554 

 
 
De bovenstaande gegevens, in het bijzonder, voorstellen voor de verwerking en het gebruik van onze pro-
ducten, zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen. Omwille van de meest uiteenlopende materialen en 
werkomstandigheden waarop wij geen invloed hebben, raden we in elk geval voldoende proefnemingen aan 
om de geschiktheid van onze producten voor de bedoelde procedures en verwerkingsdoeleinden te garan-
deren. Aansprakelijkheid kan uit deze raadgevingen noch uit een mondeling advies worden afgeleid, tenzij 
we ons in zoverre schuldig maken aan opzettelijk handelen of grove nalatigheid. Met de publicatie van dit 
technische informatieblad verliezen alle voorgaande uitgaven hun geldigheid. 
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