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SILTEN K
Silikonowy krem hydrofobizuj cy do wytwarzania
w murach przepon izoluj cych przed podci ganiem kapilarnym
SILTEN K w nowoczesny sposób rozwi zuje problem podci gania kapilarnego
– s u y do iniekcyjnego wytwarzania izolacji poziomych i pionowych.
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reparat ten jest bardzo wydajn , bezrozpuszczalnikow emulsj hydrofobow
o konsystencji kremu, przeznaczon do szybkiego i skutecznego przeciwdzia ania wilgoci
podci ganej kapilarnie. Mo e by stosowany
do iniekcji w murach z ceg y, kamienia naturalnego, ceg y dziurawki, bloczków silikatowych i betonu komórkowego.
Konsystencja preparatu umo liwia zastosowanie go w otworach wierconych nawet
poziomo w warstwie zaprawy; tak e wi ksze pustki i kawerny nie stanowi problemu
– mo e by on u yty do hydrofobizacji murów warstwowych wype nionych gruzem. atwo stosowania oraz w a ciwo ci pozwalaj na ca kowite kontrolowanie zu ycia. Wykonawca prac nie musi wi c u ywa skomplikowanego wysokoci nieniowego sprz tu do
wprowadzania w mur ogromnych ilo ci iniektu, nie maj c do ko ca pewno ci, czy nie
trafia on w grunt; wystarczy prosty aplikator,
by w pe ni kontrolowa ilo i miejsce stosowanego rodka hydrofobowego. Zawarto
ponad 80% sk adników aktywnych (od kilku
do kilkunastu razy wi cej ni w tradycyjnych
rodkach hydrofobowych) daje pewno , i
SILTEN K dzia a znacznie lepiej i efektywniej ni obecne na rynku preparaty.
W 2000 r. zosta odrestaurowany zabytkowy budynek XVIII-wiecznej bramy Pa acu Branickich „Frascati” przy ul. Wiejskiej
w Warszawie. Niestety, nie rozwi zano wtedy problemu podci gania kapilarnego wilgoci z gruntu. Problem powróci w 2010 r.
Do wytworzenia skutecznej przepony hydrofobowej wybrano metod TERMOINIEKCJI® i mikroemulsj silikonow SMK – SILTEN Me. Niestety, w trakcie nawiercania
otworów okaza o si , e w murze jest wiele
pustek i kawern. W tej sytuacji inwestor zdecydowa si na zastosowanie kremu hydrofobizuj cego SILTEN K.
Strefa wokó otworów nawierconych
w okre lonym rozstawie zosta a osuszona
specjalnym zestawem termowentylacyjnym.
Po obni eniu wilgotno ci masowej do ok.
4% wykonano hydrofobizacj – wype niono nawiercone otwory preparatem. Konsystencja preparatu umo liwi a pe n kontrol

aplikacji. W ten sposób spe niono wymaganie umieszczenia poziomej membrany hydrofobowej na danej wysoko ci przy niewielkiej ró nicy mi dzy poziomem posadzki wewn trz pomieszczenia i na zewn trz, w murze o niejednorodnej konstrukcji.
Dzi ki cechom preparatu, takim jak: bardzo du a wydajno , brak rozpuszczalników,
wodna formu a g stej emulsji o konsystencji
kremu oraz struktura preparatu, uda o si bez
strat materia u wytworzy jednorodn barier
dla wilgoci kapilarnej bez obawy o ci g o .
SILTEN K to mieszanina silanu i siloksanu o zawarto ci substancji czynnej powy ej
80%. Siloksan ma dobre w a ciwo ci hydrofobizuj ce, ale ze wzgl du na wielko cz stek
niezbyt atwo rozprzestrzenia si i penetruje
w kapilary muru. Silan zbudowany z mniejszych cz stek bardzo dobrze wnika w kapilary
muru i wi e si z jego struktur . Dzi ki zmieszaniu tych dwóch sk adników ma e cz stki silanu s no nikiem wi kszych cz stek siloksanu i w ten sposób w strukturze muru udaje si
wytworzy ci g wodoodporn membran .
W kapilarach i drobnych porach cegie
i zaprawy wype nionych wod napi cie powierzchniowe wody powoduje jej wznoszenie
si . SILTEN K, nie blokuj c i nie zatykaj c
porów i kapilar, natychmiast osadza si cienk warstewk na ich ciankach, a podczas
utwardzania zmienia napi cie powierzchniowe wody i przeciwdzia a jej kapilarnemu
wznoszeniu. Dzi ki temu mo liwy jest ruch
pary wodnej i gazów – mur wysycha. W kapilarach i porach muru nie tworz si adne
dodatkowe produkty wtórnych reakcji – so-
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Fot. Silten K mo na stosowa nawet w otworach
wierconych poziomo
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le zwi zków alkalicznych dodatkowo obci aj cych mur i nara aj cych go na degradacj , tak jak w wi kszo ci innych preparatów
iniekcyjnych.
SILTEN K dobrze rozprzestrzenia si
równie w murach o bardzo wysokim stopniu
zawilgocenia – jego cz steczki atwo mieszaj si z wod kapilarn materia u budowlanego i dzi ki temu mo liwa jest du a g boko wnikania i dobre rozprowadzenie materia u. Badania wykonane przez Instytut
Techniki Budowlanej potwierdzi y skuteczno preparatu – Przepona hydrofobowa wykonana przy u yciu SILTEN K w murze zawilgoconym w ponad 95%,obni a zawilgocenie o 95%. Mur wysycha ca kowicie.
Preparat bardzo dobrze rozprzestrzenia
si równie przez parowanie i dlatego moe by u ywany do wytwarzania skutecznej
membrany hydrofobowej w wielu rodzajach
warstwowych przegród budowlanych, na czele z zabytkowymi cianami ceglano-kamiennymi czy wype nionymi gruzem. Hydrofobizuj cy efekt parowania jest bardzo wa ny, gdy
zmienia si materia budowlany oraz wiek,
pH, g sto , porowato czy wilgotno zaprawy w murze (por. IZOLACJE 7/8 2010).
Prace izolacyjne z zastosowaniem kremu SILTEN K mog by prowadzone wsz dzie tam, gdzie wymagana jest czysto
i precyzja. Ze wzgl du na brak jakichkolwiek zapachów i nietoksyczno krem SILTEN K mo na stosowa w obiektach, w których jednocze nie mog przebywa u ytkownicy i mieszka cy.
SILTEN K posiada Atest PZH HK/B/
/0609/01/2010 oraz Rekomendacj Techniczn Instytutu Techniki Budowlanej RT
ITB 1204/2010.
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