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Kiesel Okapret Plus 
 
Flexibele dispersie tegellijm 
 

- Klaar voor gebruik 
- Stabiel 
- Flexibel 
- Voor tegels van klein formaat 
- D2 TE 

 

Productbeschrijving 

 
Kiesel Okapret Plus is een dispersie tegellijm volgens DIN EN 12004 D2 TE voor het flexibel verlijmen van 
tegels op wandoppervlakken binnenshuis. Voor ruimten die matig zijn blootgesteld aan vocht, zoals keukens, 
toiletten en badkamers. 
Kiesel Okapret Plus is bijzonder geschikt voor keramische bekledingen en mozaïek in dunbed systemen, 
op zuigende ondergronden zoals gips, gipsplaten, cellenbeton en andere. 
Voor het leggen van steengoedtegels op oude tegelbekledingen, isolatie- of decoratieve platen. 
Kan ook worden gebruikt op ondergronden zoals: Gipsplaatconstructies, kromtrekkende gipsplaten en krom-
trekkende spaanplaatconstructies (alleen droge ruimten), prefab beton en stortbeton 
 

Voorbereiding van de ondergrond 
 
 
De ondergrond moet droog, schoon en draagkrachtig zijn. Losse verf moet worden verwijderd.  
Zuigende ondergronden, b.v. geschuurde gips- of kalkpleisters, zo nodig met Kiesel Okatmos® GGS, Kie-
sel Okatmos® UG 30 of Kiesel Okatmos® DSG voorstrijken. 
Niet zuigende ondergronden voorstrijken met Kiesel Okatmos® UG 30 of Kiesel Okatmos® DSG of een 
contactlaag aanbrengen met Kiesel Okapret Plus en laat het drogen. De betegeling moet dan bestaan uit 
tegels van steengoed. 
 

Verwerking 

 
Kiesel Okapret Plus met de juiste lijmkam (zie tabel) op de ondergrond aanbrengen en horizontaal door-
kammen. Duw het te leggen materiaal binnen ca. 30 minuten in het vochtige lijmbed en druk het aan. 
 

Technische eigenschappen 

 

Kleur Creme 

Toepassing Binnen op wanden 

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

Verwerkingstijd* ca. 30 minuten 

In te voegen* na ca. 24 uur (afhankelijk van de ondergrond en de tegels) 

GISCODE D2 Conform TRGS 610 

EMICODE EC1 plus 
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Opslag Vorstvrij opslaan en vervoeren, ca. 12 maanden houdbaar in 
de originele gesloten verpakking 

 

Verbruik 
    
Grootste kantlengte van de tegels                  Tanddiepte van de tandlijst    
 
tot tegel van max. 150x200 mm       naar eigen inzicht    
 
 
Het verbruik is afhankelijk o.a. van de gesteldheid van de ondergrond. 
 

Reiniging 

 
Het aangebrachte tegelwerk en gereedschap dienen direct na afloop van de werkzaamheden met water 
gereinigd te worden. 
 

Verpakking/pallet 

 

Verpakking Artikel Ean 

24 x 25 kg plastic emmer 
100 x 5 kg plastic emmer 

60391 
60393  

4015705603919 
4015705603933  

     
 
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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