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W 2011 r. w pa !a cu Na Wo dzie w "a zien -
kach Kró lew skich w War sza wie  wy ko ny wa ny
by! grun tow ny re mont po miesz cze nia prze zna -
czo ne go na szat ni#, bez po $red nio s% sia du j% ce -
go z Po ko jem Ba chu sa. Za pla no wa no wy mia -
n# zmur sza !ych i za so lo nych tyn ków oraz li -
kwi da cj# za wil go ce nia, a w $cia nach wy two -
rze nie prze po ny prze ciw ko pod ci% ga niu ka pi -
lar ne mu. Pra ce na le &a !o prze pro wa dzi' bar dzo
ostro& nie, gdy& Po kój Ba chu sa za cho wa! spo ro
z XVII -wiecz ne go wy po sa &e nia, m.in. nie po -
wta rzal ne p!yt ki ce ra micz ne z ho len der skiej ma -
nu fak tu ry (fo to gra fia 1), któ re pod &ad nym po -
zo rem nie mo g!y ulec znisz cze niu. Istot nym
pro ble mem oka za !a si# rów nie& kon struk cja sa -
mych mu rów: nie pe! ne spo iny i licz ne pust ki
w mu rze ozna cza !y prak tycz nie brak kon tro li
nad in iek tem. W tych wa run kach wy two rze nie
prze po ny prze ciw pod ci% ga niu ka pi lar ne mu
z za sto so wa niem ja kie go kol wiek p!y nu in iek -
cyj ne go by !o by za da niem nie s!y cha nie ry zy -
kow nym ze wzgl# du na brak stu pro cen to wej
kon tro li apli ka cji, co mo g!o by na ra zi' na znisz -
cze nie bez cen n% ma jo li k# z Delft. 

Do wy ko na nia sku tecz nej prze po ny hy dro fo -
bo wej wy bra no me to d# TER MO INIEK CJI®

i si li ko no wy krem hy dro fo bi zu j% cy SIL TEN K.
Stre fa wo kó! otwo rów na wier co nych w okre -
$lo nym roz sta wie zo sta !a osu szo na spe cjal nym
ze sta wem ter mo wen ty la cyj nym. Po ob ni &e niu
wil got no $ci ma so wej do ok. 4% i kon tro lo wa -
nym pod nie sie niu tem pe ra tu ry w stre fie in iek -
cji wy ko na no hy dro fo bi za cj#, tzn. na wier co ne
otwo ry wy pe! nio no pre pa ra tem (fo to gra fia 2).
Kon sy sten cja pre pa ra tu umo& li wi !a pe! n% kon -
tro l# apli ka cji. Dzi# ki konsystencji, strukturze
preparatu oraz jego wy daj no$ci uda !o si# bez

strat ma te ria !u wy two rzy' jed no rod n% ba rie r#
dla wil go ci ka pi lar nej bez oba wy o ci% g!o$'.

SIL TEN K to mie sza ni na si la nu i si lok sa -
nu o za war to $ci sub stan cji czyn nej po wy -
&ej 80%. W ka pi la rach i drob nych po rach ce -
gie! i za pra wy wy pe! nio nych wo d% na pi# cie
po wierzch nio we wo dy po wo du je jej wzno sze -
nie si#. SIL TEN K, nie blo ku j%c i nie za ty ka -
j%c po rów oraz ka pi lar, na tych miast osa dza si#
cien k% war stew k% na ich $cian kach, a pod czas
utwar dza nia zmie nia na pi# cie po wierzch nio we
wo dy i prze ciw dzia !a jej ka pi lar ne mu wzno -

sze niu. Dzi# ki te mu mo& li wy jest ruch pa ry
wod nej i ga zów, a wi#c mur wy sy cha. W ka pi -
la rach i po rach mu ru nie two rz% si# &ad ne do -
dat ko we pro duk ty wtór nych re ak cji – so li
zwi%z ków al ka licz nych do dat ko wo ob ci% &a j% -
cych mur i na ra &a j% cych go na de gra da cj#, tak
jak w wielu in nych pre pa ra tach in iek cyj nych.
SIL TEN K do brze roz prze strze nia si# rów nie&
w mu rach o bar dzo wy so kim stop niu za wil go -
ce nia – je go cz% stecz ki !a two mie sza j% si# z wo -
d% ka pi lar n% ma te ria !u bu dow la ne go i dzi# ki
te mu mo& li wa jest du &a g!# bo ko$' wni ka nia
i do bre roz pro wa dze nie ma te ria !u. Ba da nia wy -
ko na ne przez In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej po -
twier dzi !y sku tecz no$' pre pa ra tu. Prze po na hy -
dro fo bo wa wy ko na na przy u&y ciu SIL TEN K
w mu rze za wil go co nym w po nad 95%, ob ni &a
za wil go ce nie o 95%. Mur ca! ko wi cie wy sy -
cha! Pre pa rat bar dzo do brze roz prze strze nia si#
rów nie& przez pa ro wa nie i dla te go mo &e by'
u&y wa ny do wy twa rza nia sku tecz nej mem bra -
ny hy dro fo bo wej w wie lu ro dza jach war stwo -
wych prze gród bu dow la nych, na cze le z za byt -
ko wy mi $cia na mi ce gla no-ka mien ny mi czy
wy pe! nio ny mi gru zem. Hy dro fo bi zu j% cy efekt
pa ro wa nia jest bar dzo wa& ny, gdy zmie nia si#
ma te ria! bu dow la ny oraz wiek, pH, g# sto$', po -
ro wa to$' czy wil got no$' za pra wy w mu rze.

Pra ce izo la cyj ne z za sto so wa niem kre mu
SIL TEN K mo g% by' pro wa dzo ne wsz# dzie
tam, gdzie wy ma ga na jest czy sto$' i pre cy zja.
Ze wzgl# du na brak ja kich kol wiek za pa chów
i nie tok sycz no$', krem SIL TEN K mo& na
sto so wa' w obiek tach, w któ rych jed no cze $-
nie mo g% prze by wa' za rów no u&yt kow ni cy,
jak i miesz ka( cy. SIL TEN K ma Atest PZH
HK/B/0609/01/2010 oraz Re ko men da cj# 
Tech nicz n% In sty tu tu Tech ni ki Bu dow la nej 
RT ITB 1204/2010.
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Fot. 2. Wype!nianie otworów w murze
preparatem SILTEN K

Fot. 1. Bezcenne p!ytki ceramiczne 
w Pokoju Bachusa
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Pre pa rat ten s!u "y do in iek cyj ne go wy twa rza nia izo la cji po zio mych i pio no wych. SIL TEN K jest

bar dzo wy daj n#, bez roz pusz czal ni ko w# emul sj# hy dro fo bo w# o kon sy sten cji kre mu, prze zna czo n#
do szyb kie go i sku tecz ne go prze ciw dzia !a nia wil go ci pod ci# ganej ka pi lar nie. Mo "e by$ wy ko rzy sty -
wa ny do in iek cji w mu rach z ce g!y ce ra micz nej, ka mie nia na tu ral ne go, blocz ków si li ka to wych i be -
to nu ko mór ko we go. Kon sy sten cja pre pa ra tu umo" li wia za sto so wa nie go w otwo rach wier co nych na -
wet po zio mo w war stwie za pra wy; tak "e wi%k sze pust ki i ka wer ny nie sta no wi# pro ble mu – mo "e by$
on u"y ty na wet do hy dro fo bi za cji mu rów war stwo wych wy pe! nio nych gru zem. &a two'$ sto so wa nia
oraz w!a 'ci wo 'ci po zwa la j# na ca! ko wi te kon tro lo wa nie zu "y cia. Wy ko naw ca prac nie mu si wi%c u"y -
wa$ skom pli ko wa ne go wy so ko ci 'nie nio we go sprz% tu do wpro wa dza nia w mur ogrom nych ilo 'ci 
in iek tu, nie ma j#c do ko( ca pew no 'ci, czy nie tra fia on w grunt; wy star czy pro sty apli ka tor, by w pe! -
ni kon tro lo wa$ ilo'$ i miej sce sto so wa ne go 'rod ka hy dro fo bo we go. Za war to'$ po nad 80% sk!ad ni -
ków ak tyw nych (od kil ku do kil ku na stu ra zy wi% cej ni" w tra dy cyj nych 'rod kach hy dro fo bo wych) 
gwa ran tu je, "e SIL TEN K dzia !a bar dzo efek tyw nie.


