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Kiesel Okamul GG 

Voorstrijkmiddel 
 

- voor zuigende ondergronden 

- oplosmiddelvrij 

- tot 1 : 2 verdunbaar 

- goed indringvermogen 

- goede hechting 

- voor binnen 

 

Productbeschrijving 
 

Oplosmiddelvrij (volgens TRGS 610) voorstrijkmiddel voor betere hechting op gipsgebonden en cementge-
bonden ondergronden, als voorbereiding voor egalisatiewerkzaamheden voor binnen. 
 
Kiesel Okamul GG vermindert de zuigende eigenschappen van sterk zuigende ondergronden en verlengt 
de verwerkingstijd en draagt daardoor bij tot verhoogde veiligheid voor het afbinden. 
 

Voorbereiding van de ondergrond 

 
De ondergrond moet schoon en droog zijn, volgens VOB deel C, DIN 18 365 alsook volgens de stand der 
techniek gecontroleerd en voorbereid zijn. Bereid de ondergrond voor volgens het actuele BEB-
informatieblad “beoordeling en voorbereiding van ondergronden” evenals het TKB-informatieblad 8. 
 

Technische eigenschappen 

 

Kleur groen 

Toepassingsgebied binnen, op wand en vloer 

Verwerkingstemperatuur + 5°C tot + 30 °C (ondergrond) 

Droogtijd* ca. 2 uur, of na volledig drogen 
op calciumsulfaatondervloeren minstens 24 uur 

Vloerverwarming geschikt 

GISCODE D 1 volgens TRGS 610 

Opslag vorstvrij opslaan, ca. 12 maanden houdbaar 

* Bij + 20°C en 65 % luchtvochtigheid.  
Bij hogere temperaturen en lage luchtvochtigheid de droogtijd verkor-
ten, bij lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid de droogtijd 
verlengen.  
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Belangrijke opmerkingen 

 
Kiesel Okamul GG goed omroeren en met een borstel, vachtroller of geschikt spuitapparaat rijkelijk en ge-
lijkmatig op de ondergrond aanbrengen.  
 
Plassen en dikke laagvorming vermijden. De grondlaag moet mat wegslaan. Een proef valt aan te bevelen 
om de zuigende eigenschappen te controleren.  
 
Puur gebruiken op calciumsulfaatbepleisteringen, onder egalisatiemassa’s, afdichtingen en voor stofbinding 
wordt aanbevolen om tot 1:2 met water te verdunnen.  
 

Verbruik 

 
ca. 50-100 g/m² afhankelijk van de ondergrond 
 

Gereedschap 

 
Borstel, vachtroller of spuitapparaat. 
 

Reiniging 

 
Gereedschap onmiddellijk met water reinigen. 
 

Verpakking/pallet 

 

Verpakking Artikelnummer EAN 

60 x 10 kg kunststof kan 10009 4015705100098 

96 x 5 kg kunststof kan 10008 4015705100081 

 

 
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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