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SERVOPLAN R300 S 
Masa wypełniająca i reparacyjna 

 Bezskurczowa 
 Szybkoschnąca 
 Przystosowana do ogrzewania podłogowego 
 Do naprawy schodów, ścian, podestów 
 Przystosowana do rolek fotelowych 
 Układanie wykładzin możliwe już po krótkim czasie  
 

Charakterystyka produktu 
Produkt na bazie cementu z dodatkiem polimerów do wyrównywania schodów, podestów, pochylni, 
wypełniania dziur, pęknięć, znacznych ubytków i większych nierówności, do zastosowania na 
podłożach betonowych i cementowych w warstwie o dowolnej grubości. 
Na masie można już po krótkim czasie układać wykładzinę, jest przystosowana do rolek fotelowych i 
ogrzewania podłogowego. Servoplan R 300 S jest pochodną masy Servoplan P 200 Plus i nie należy 
jej stosować jako ostatecznej warstwy użytkowej. Istnieje możliwość dodania piasku kwarcowego 
przy grubości warstwy powyżej 5 mm. 
 

Wskazówki dotyczące przygotowania podłoża 
Podłoże musi być mocne, suche, czyste, wolne od rys, spękań, tłuszczów i olejów. W zależności od 
rodzaju podłoża gruntujemy przy zastosowaniu Okamul HD 11, Okatmos® EG 20 lub gruntem 
epoksydowym Okapox GF. 
 

Szpachlowanie 
Servoplan R 300 S wymieszać z czystą wodą, za pomocą elektrycznego mieszadła, max. 600 
obrotów/min., do momentu uzyskania jednolitej masy. Masę nakładać szpachlą. Po ok. 20-30 
minutach wyrównać powierzchnię masy mokrą szpachlą. W przypadku szybkiego wyrównywania 
dużych powierzchni, na których grubość warstwy wylanej masy wynosi ponad 5 mm można dodać 
piasek kwarcowy (uziarnienie 0,4-1 mm) lub wylać szybkowiążącą masę samopoziomującą Servoplan 
S 111. Podczas schnięcia masy unikać przeciągów i bezpośredniego nasłonecznienia. W niepewnych 
przypadkach zaleca się przeprowadzić próbne szpachlowanie. 
 

Uwaga ! 
Środek  wykazuje odczyn zasadowy. Należy chronić oczy i skórę.  
W przypadku bezpośredniego kontaktu środek należy zmyć dokładnie wodą. 
 

Dane techniczne 
 

Kolor szary 
Zastosowanie wewnątrz  
Grubość warstwy nie podaje się żadnych ograniczeń 
Przystosowana do rolek fotelowych (wg 
normy DIN EN 12 529) 

od 2 mm grubości warstwy 

Zużycie ok. 1,6 kg/m2 na każdy 1 mm grubości warstwy 
Zużycie wody  ok. 5 litrów na  25 kg proszku 
Zużycie piasku od 5 mm grubości warstwy 8 kg (uziarnienie 0,4-1 

mm) na 25 kg proszku 
Czas dojrzewania nie istnieje 
Czas pracy ok.* 15-20 minut 
Ruch pieszy możliwy po ok.*  30 minutach 
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Możliwość układania wykładzin po ok.* 1-1,5 godzinach 
Przystosowana do ogrzewania podłogowego tak 
Oznakowanie według rozporządzenia 
GefStoffV 

xi-produkt drażniący 

Kod GISCODE ZP-1 niska zawartość chromianu według 
rozporządzenia TRGS 613 

Kod EMICODE EC 1 według GEV 
Magazynowanie w suchych pomieszczeniach, 6 miesięcy 
 
* Dane przy +20º C i wilgotności powietrza 65%, wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają czas reakcji. 
 
Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z powodu 
różnych niezależnych od nas czynników, np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, zalecamy przeprowadzenie 
własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Kiesel Polska nie ponosi 
odpowiedzialności z tego powodu.  
Przed użyciem koniecznie należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. 
 

Paletowanie       Kod Produktu 
 
42 x 25kg worki papierowe       42003 
 
 

Czyszczenie narzędzi 
 
Natychmiast po zakończeniu pracy narzędzia czyścić wodą. 
 


