
IZOLACJE VII/VIII 201052 P R E Z E N T A C J A

M A T E R I A � Y  I  TE C H N O L O G I E

SILTEN® K * silikonowy krem 
hydrofobizuj�cy
Szesnastowieczna wie�a C jedyna pozosta�o�� po pó�nogotyckim ko�ciele 
�w. Miko�aja w Szczecinku C jest jednym z najcenniejszych zabytków miasta. 
Obecnie znajduje si� tu muzeum z interesuj�c� kolekcj� zabytków zwi�zanych 
z regionem. Prywatny inwestor, który w bezpo�rednim s�siedztwie wie�y wy-
budowa� centrum handlowe, zobowi�za� si� do przeprowadzenia remontu 
konserwatorskiego i przywrócenia budowli do dawnej �wietno�ci. 

Prace przeprowadzono jesieni� 2009 r. 
wed�ug zalece� specjalistów z Uniwer-

sytetu Miko�aja Kopernika w Toruniu. Pro-
gram prac zak�ada� m.in.: dezynfekcj� ca-
�ej powierzchni muru, mechaniczne usuni�-
cie wszystkich zapraw cementowych u�ytych 
do spoinowania muru kamiennego i ceglane-
go, ustabilizowanie sp�ka�, oczyszczenie po-
wierzchni muru ceglanego z zabrudze�, od-
solenie silnie zasolonych fragmentów �cian, 
wzmocnienie cegie� i zapraw w murze ce-
glanym, wzmocnienie zapraw wokó� kamie-
ni narzutowych, wype�nienie szczelin w ce-
g�ach, uzupe�nienie ubytków w ceg�ach i za-
prawach spoinuj�cych mur ceglany i kamien-
ny, wstawienie brakuj�cych cegie�, konser-
wacj� portalu wej�ciowego oraz hydrofobiza-
cj� murów. Ze wzgl�du na wysok� wilgotno�� 
masow� murów zabiegi te mog�y by� wyko-
nane tylko po zabezpieczeniu obiektu przed 
przenikaniem wody gruntowej.

WYKONANIE izolacji 
przeciwwilgociowych

Zadanie wykonania poziomej izolacji 
przeciwwilgociowej w ponaddwuipó�metro-
wym sp�kanym murze kamienno-ceglanym 
nie by�o przedsi�wzi�ciem prostym: zgodnie 
ze wspó�cze�nie obowi�zuj�cymi normami 
skuteczn� izolacj� poziom� w �cianach przy-
ziemia wykonuje si� na wysoko�ci 30 cm po-
nad poziomem terenu. Wszelkie metody iniek-
cyjne, czy to ci�nieniowe, czy te� grawitacyj-
ne, wymagaj� nawiercania otworów pod k�-
tem I co przy tej grubo�ci muru przek�ada�o-
by si� na konieczno�� nawiercania wielu rz�-
dów otworów i narazi�oby zabytkow� gotyck� 
ceg�� na zniszczenie. Nie do ko�ca rozpozna-
na wewn�trzna struktura kamienno-ceglane-
go muru nie dawa�a pewno�ci co do skutecz-
no�ci aplikacji p�ynów hydrofobowych. Dodat-
kowo prace musia�y si� odbywa� bez mo�liwo-
�ci przeniesienia eksponatów muzeum.

W tej sytuacji wykonawca, Terbud Izola-
cje Budowlane Sp. z o.o. z Pruszkowa, które-

mu powierzono trudne zadanie zaizolowania 
zabytku, zaproponowa� zastosowanie kre-
mu hydrofobowego SILTEN® K w po��czeniu 
z metod� TERMOINIEKCJI®.

Strefa wokó� otworów nawierconych 
w okre�lonym rozstawie, w spoinach muru 
(tak by nie niszczy� lica cegie�), zosta�a osu-
szona specjalnym zestawem termowentyla-
cyjnym. Po obni�eniu wilgotno�ci masowej 
do ok. 4% wykonano hydrofobizacj�.

Konsystencja preparatu umo�liwi�a za-
stosowanie go w otworach wierconych po-
ziomo. Wi�ksze pustki, sp�kania i kawer-
ny odkryte w trakcie nawiercania g��bokich 
otworów nie stanowi�y problemu z kontrolo-
waniem zu�ycia preparatu. Staranno�� prac 
izolacyjnych prowadzonych metod� TERMO-
INIEKCJI® w szczecineckiej wie�y pozwala 
mie� przekonanie, �e uzyskane rezultaty b�-
d� w pe�ni satysfakcjonuj�ce, a wytworzona 
membrana hydrofobowa b�dzie przez lata 
stanowi� barier� dla wilgoci kapilarnej.

SILTEN® K * opis produktu

SILTEN® K to bardzo wydajna, bezroz-
puszczalnikowa emulsja hydrofobowa o kon-
systencji kremu, przeznaczona do szybkiego 
i skutecznego przeciwdzia�ania wilgoci pod-
ci�ganej kapilarnie.

SILTEN® K to mieszanina silanu i siloksa-
nu o wysokiej zawarto�ci substancji czynnej I 
powy�ej 80%. Siloksan ma dobre w�a�ciwo-
�ci hydrofobizuj�ce, ale ze wzgl�du na wiel-
ko�� cz�stek niezbyt �atwo rozprzestrzenia 
si� i penetruje w kapilary muru.

Silan zbudowany z mniejszych cz�ste-
czek bardzo dobrze wnika w kapilary muru 
i wi��e si� z jego struktur�. Dzi�ki zmiesza-
niu tych dwóch sk�adników ma�e cz�stki si-
lanu s� no�nikiem wi�kszych hydrofobowych 
cz�stek siloksanu i w ten sposób w struktu-
rze muru udaje si� wytworzy� ci�g�� wodo-
odporn� barier�.

W kapilarach i drobnych porach ce-
gie� i zaprawy wype�nionych wod� napi�cie 

 powierzchniowe wody powoduje jej wzno-
szenie.

SILTEN® K nie blokuje i nie zatyka porów 
i kapilar, osadza si� cienk� warstewk� na ich 
�ciankach. Utwardzaj�c si�, zmienia napi�-
cie powierzchniowe wody i przeciwdzia�a jej 
kapilarnemu wznoszeniu. Nie blokuje ca�ko-
wicie porów i kapilar, dzi�ki czemu umo�li-
wia w�drówk� gazów. Mur oddycha i w ten 
sposób wysycha.

SILTEN® K równie� bardzo dobrze roz-
przestrzenia si� przez parowanie I z powodze-
niem pokonuje p�kni�cia i pustki, dzi�ki cze-
mu mo�e by� u�ywany do wytwarzania sku-
tecznej membrany hydrofobowej w wielu ro-
dzajach warstwowych przegród budowlanych, 
na czele z zabytkowymi �cianami ceglano-ka-
miennymi czy te� wype�nionymi gruzem.

Zawarto�� ponad 80% sk�adników ak-
tywnych (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 pre-
paraty. Wykonawca prac nie musi wi�c u�y-
wa� skomplikowanego wysokoci�nieniowego 
sprz�tu do wprowadzania w mur ogromnych 
ilo�ci iniektu oraz ma pewno��, �e nie tra-
fia on w grunt.
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