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SILTEN K
Silikonowy krem hydrofobizujÈcy do wytwarzania 
w murach przepon izolujÈcych przed podciÈganiem kapilarnym

SILTEN K w nowoczesny sposób rozwiÈzuje problem podciÈgania kapilarnego 
– sïuĝy do iniekcyjnego wytwarzania izolacji poziomych i pionowych. 

Preparat ten jest bardzo wydajnÈ, bezroz-
puszczalnikowÈ emulsjÈ hydrofobowÈ 

o konsystencji kremu, przeznaczonÈ do szyb-
kiego i skutecznego przeciwdziaïania wilgoci 
podciÈganej kapilarnie. Moĝe byÊ stosowany 
do iniekcji w murach z cegïy, kamienia natu-
ralnego, cegïy dziurawki, bloczków silikato-
wych i betonu komórkowego.

Konsystencja preparatu umoĝliwia zasto-
sowanie go w otworach wierconych nawet 
poziomo w warstwie zaprawy; takĝe wiÚk-
sze pustki i kawerny nie stanowiÈ problemu 
– moĝe byÊ on uĝyty do hydrofobizacji mu-
rów warstwowych wypeïnionych gruzem. �a-
twoĂÊ stosowania oraz wïaĂciwoĂci pozwala-
jÈ na caïkowite kontrolowanie zuĝycia. Wy-
konawca prac nie musi wiÚc uĝywaÊ skompli-
kowanego wysokociĂnieniowego sprzÚtu do 
wprowadzania w mur ogromnych iloĂci in-
iektu, nie majÈc do koñca pewnoĂci, czy nie 
trafia on w grunt; wystarczy prosty aplikator, 
by w peïni kontrolowaÊ iloĂÊ i miejsce stoso-
wanego Ărodka hydrofobowego. ZawartoĂÊ 
ponad 80% skïadników aktywnych (od kilku 
do kilkunastu razy wiÚcej niĝ w tradycyjnych 
Ărodkach hydrofobowych) daje pewnoĂÊ, iĝ 
SILTEN K dziaïa znacznie lepiej i efektyw-
niej niĝ obecne na rynku preparaty.

W 2000 r. zostaï odrestaurowany zabyt-
kowy budynek XVIII-wiecznej bramy Païa-
cu Branickich „Frascati” przy ul. Wiejskiej 
w Warszawie. Niestety, nie rozwiÈzano wte-
dy problemu podciÈgania kapilarnego wilgo-
ci z gruntu. Problem powróciï w 2010 r.

Do wytworzenia skutecznej przepony hy-
drofobowej wybrano metodÚ TERMOINIEK-
CJI® i mikroemulsjÚ silikonowÈ SMK – SIL-
TEN Me. Niestety, w trakcie nawiercania 
otworów okazaïo siÚ, ĝe w murze jest wiele 
pustek i kawern. W tej sytuacji inwestor zde-
cydowaï siÚ na zastosowanie kremu hydrofo-
bizujÈcego SILTEN K.

Strefa wokóï otworów nawierconych 
w okreĂlonym rozstawie zostaïa osuszona 
specjalnym zestawem termowentylacyjnym. 
Po obniĝeniu wilgotnoĂci masowej do ok. 
4% wykonano hydrofobizacjÚ – wypeïnio-
no nawiercone otwory preparatem. Konsy-
stencja preparatu umoĝliwiïa peïnÈ kontrolÚ 

aplikacji. W ten sposób speïniono wymaga-
nie umieszczenia poziomej membrany hydro-
fobowej na ĝÈdanej wysokoĂci przy niewiel-
kiej róĝnicy miÚdzy poziomem posadzki we-
wnÈtrz pomieszczenia i na zewnÈtrz, w mu-
rze o niejednorodnej konstrukcji.

DziÚki cechom preparatu, takim jak: bar-
dzo duĝa wydajnoĂÊ, brak rozpuszczalników, 
wodna formuïa gÚstej emulsji o konsystencji 
kremu oraz struktura preparatu, udaïo siÚ bez 
strat materiaïu wytworzyÊ jednorodnÈ barierÚ 
dla wilgoci kapilarnej bez obawy o ciÈgïoĂÊ.

SILTEN K to mieszanina silanu i siloksa-
nu o zawartoĂci substancji czynnej powyĝej 
80%. Siloksan ma dobre wïaĂciwoĂci hydro-
fobizujÈce, ale ze wzglÚdu na wielkoĂÊ czÈstek 
niezbyt ïatwo rozprzestrzenia siÚ i penetruje 
w kapilary muru. Silan zbudowany z mniej-
szych czÈstek bardzo dobrze wnika w kapilary 
muru i wiÈĝe siÚ z jego strukturÈ. DziÚki zmie-
szaniu tych dwóch skïadników maïe czÈstki si-
lanu sÈ noĂnikiem wiÚkszych czÈstek siloksa-
nu i w ten sposób w strukturze muru udaje siÚ 
wytworzyÊ ciÈgïÈ wodoodpornÈ membranÚ.

W kapilarach i drobnych porach cegieï 
i zaprawy wypeïnionych wodÈ napiÚcie po-
wierzchniowe wody powoduje jej wznoszenie 
siÚ. SILTEN K, nie blokujÈc i nie zatykajÈc 
porów i kapilar, natychmiast osadza siÚ cien-
kÈ warstewkÈ na ich Ăciankach, a podczas 
utwardzania zmienia napiÚcie powierzch-
niowe wody i przeciwdziaïa jej kapilarnemu 
wznoszeniu. DziÚki temu moĝliwy jest ruch 
pary wodnej i gazów – mur wysycha. W ka-
pilarach i porach muru nie tworzÈ siÚ ĝadne 
dodatkowe produkty wtórnych reakcji – so-

le zwiÈzków alkalicznych dodatkowo obciÈ-
ĝajÈcych mur i naraĝajÈcych go na degrada-
cjÚ, tak jak w wiÚkszoĂci innych preparatów 
iniekcyjnych.

SILTEN K dobrze rozprzestrzenia siÚ 
równieĝ w murach o bardzo wysokim stopniu 
zawilgocenia – jego czÈsteczki ïatwo miesza-
jÈ siÚ z wodÈ kapilarnÈ materiaïu budowla-
nego i dziÚki temu moĝliwa jest duĝa gïÚbo-
koĂÊ wnikania i dobre rozprowadzenie ma-
teriaïu. Badania wykonane przez Instytut 
Techniki Budowlanej potwierdziïy skutecz-
noĂÊ preparatu – Przepona hydrofobowa wy-
konana przy uĝyciu SILTEN K w murze za-
wilgoconym w ponad 95%,obniĝa zawilgoce-
nie o 95%. Mur wysycha caïkowicie.

Preparat bardzo dobrze rozprzestrzenia 
siÚ równieĝ przez parowanie i dlatego mo-
ĝe byÊ uĝywany do wytwarzania skutecznej 
membrany hydrofobowej w wielu rodzajach 
warstwowych przegród budowlanych, na cze-
le z zabytkowymi Ăcianami ceglano-kamien-
nymi czy wypeïnionymi gruzem. Hydrofobizu-
jÈcy efekt parowania jest bardzo waĝny, gdy 
zmienia siÚ materiaï budowlany oraz wiek, 
pH, gÚstoĂÊ, porowatoĂÊ czy wilgotnoĂÊ za-
prawy w murze (por. IZOLACJE 7/8 2010).

Prace izolacyjne z zastosowaniem kre-
mu SILTEN K mogÈ byÊ prowadzone wszÚ-
dzie tam, gdzie wymagana jest czystoĂÊ 
i precyzja. Ze wzglÚdu na brak jakichkol-
wiek zapachów i nietoksycznoĂÊ krem SIL-
TEN K moĝna stosowaÊ w obiektach, w któ-
rych jednoczeĂnie mogÈ przebywaÊ uĝytkow-
nicy i mieszkañcy.

SILTEN K posiada Atest PZH HK/B/
/0609/01/2010 oraz RekomendacjÚ Tech-
nicznÈ Instytutu Techniki Budowlanej RT 
ITB 1204/2010.
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Fot. Silten K moĝna stosowaÊ nawet w otworach 
wierconych poziomo


