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W ostatnich latach coraz cz!"ciej wykonuje si!
kompleksowe remonty obiektów zabytkowych,
których fundamenty i "ciany zag#!bione w grun-
cie nie by#y zabezpieczane przed wilgoci$,

a wi!c nie maj$ izolacji przeciwwilgociowych. Inwestorzy,
projektanci i wykonawcy podczas odnawiania elewacji czy
zmiany funkcji u%ytkowych pomieszcze& piwnicznych mu-
sz$ upora' si! z wilgoci$, by mie' gwarancj! komfortowe-
go i d#ugotrwa#ego u%ytkowania budynku. Wykonanie
sprawnie dzia#aj$cych przeciwwodnych i przeciwwilgocio-
wych izolacji poziomych i pionowych w istniej$cym budyn-
ku jest zadaniem znacznie trudniejszym ni% w obiektach no-
wo wznoszonych. Do odtwarzania przeciwwilgociowych izo-
lacji w murach zabytkowych najpowszechniej stosowane s$
ró%ne metody iniekcyjne. Niestety, z#o%one mechanizmy
i zasady dzia#ania "rodków iniekcyjnych s$ dla wi!kszo"ci
projektuj$cych i stosuj$cych je nieznane. Najcz!stszym kry-
terium wyboru metody i "rodka do iniekcji jest cena.

Charakterystyka iniekcji
Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegro-

dzie przepony przerywaj$cej podci$ganie kapilarne i uzyska-
nie w strefie muru nad przepon$ obszaru o normalnej wil-
gotno"ci. Kluczowy jest wi!c w ! a " c i w y dobór prepara-
tów iniekcyjnych i sposobu ich aplikacji. Dzia!anie iniektu we-
wn#trz materia!u budowlanego pozostaje poza kontro-
l#. Impregnacja obszaru poddanego iniekcji mo%e nie nast$-
pi' ze wzgl!du na brak odpowiednich warunków. Niektóre
"rodki iniekcyjne nie zareaguj$ przy zbyt du%ym stopniu prze-
si$kni!cia wilgoci$, inne potrzebuj$ wody do reakcji chemicz-
nej; istniej$ "rodki wydzielaj$ce rozpuszczalniki organiczne
i takie, które reaguj$ z wydzielaniem wody; niektóre potrze-
buj$ dwutlenku w!gla lub powietrza, inne zasadowego pod-
#o%a itp. Decyzja o zastosowaniu okre"lonej metody oraz
"rodka iniekcyjnego powinna zosta' podj!ta po szczegó#o-
wym przeanalizowaniu parametrów takich jak: rodzaj gruntu
i jego wspó#czynnik filtracji, poziom wody gruntowej i podskór-
nej, rodzaj materia#u, z jakiego skonstruowany jest zabezpie-
czany mur, jego w$tek, regularno"' spoin oraz rozk#ad wil-
goci i jej obszar wyst!powania, nasi$kliwo"' materia#u i sto-
pie& jego zawilgocenia. Du%e znaczenie ma dost!pno"' za-
wilgoconych murów, ich wytrzyma#o"' i stan zachowania
oraz stan i rodzaj wyst!puj$cych soli. Praktycznie niezmier-
nie rzadko wykonuje si! takie analizy.

W zwi$zku z tym, %e iniekcja nast!puje w budowlanym
materiale porowatym, nale%y zna' zale%no"ci pomi!dzy geo-
metri$ porów, rozk#adem ich wielko"ci i obj!to"ci$. Skutecz-
no"' przepony jest "ci"le zwi$zana z mo%liwo"ci$ penetra-
cji materia#u iniekcyjnego w mur, czyli w wype#nione wod$
kapilary. Oprócz rozk#adu porów istotn$ rol! odgrywa tak%e

ich obj!to"'. Od wymienionych parametrów zale%y dobór
sposobu wprowadzania "rodka iniekcyjnego – grawitacyjny,
ci"nieniowy lub impulsowy oraz decyzja o wst!pnym
osuszeniu strefy iniekcji.

Rodzaje "rodków iniekcyjnych
Najta&sze i najcz!"ciej oferowane na rynku p#yny do iniek-

cji nale%$ do grupy krzemianów alkalicznych, alkalimetylosi-
likonatów oraz produktów stanowi$cych ich kombinacj!. Nie-
które uszczelniaj$ pory i kapilary, inne za" uszczelniaj$ i hy-
drofobizuj$. Kapilary zostaj$ zw!%one przez tworz$cy si!
silikonowy %el powstaj$cy w wyniku wi$zania dwutlenku w!-
gla z powietrza. Produktami ubocznymi tej reakcji s$ w!gla-
ny: sodowy i potasowy – sole mog$ce na skutek swej higro-
skopijno"ci dodatkowo zawilgaca' mur i go uszkadza' (ci"nie-
nie krystalizacji). Z up#ywem czasu, z powodu odparowywa-
nia wody zwi$zanego z redukcj$ zawilgocenia, silikonowy %el
kurczy si!, powoduj$c powstawanie wtórnych porów, co pro-
wadzi do ponownego podci$gania kapilarnego i zawilgocenia
muru. S$ to wady popularnych p#ynów iniekcyjnych, które za-
w!%aj$ pole ich zastosowania. P#yny te mog$ by' stosowane
w murach: o niskim stopniu zawilgocenia (ok. 50%); o ograni-
czonej grubo"ci (ok. 50 cm – wiercenie otworów z dwóch stron
w grubszym murze nie zawsze jest mo%liwe); niezbyt obci$-
%onych solami.

Na rynku istniej$ "rodki iniekcyjne, nieposiadaj$ce tak w$-
skiego obszaru dzia#ania i znacznie bardziej odporne na nie-
wiedz! nabywców i u%ytkowników, a przez to skuteczne
praktycznie w ka%dych warunkach – preparaty hydrofobizu-
j$ce materia# budowlany bez (ADNYCH wtórnych reakcji.
Grupa tych preparatów nie jest liczna – nale%$ do niej pro-
dukty firmy SILTEN POLSKA. Silten Me jest koncentratem
mikroemulsji silikonowej typu SMK, za" SILTEN K jest mie-
szanin$ silanów i siloksanów.
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SILTEN Me ma nisk$ lepko"'; jego cz$steczki s$ o rz$d
wielko"ci mniejsze ni% cz$steczki pozosta#ych emulsji.
W wodnym roztworze roboczym ma w#a"ciwo"ci hydrofilowe
– miesza si! z wod$ kapilarn$ materia#u budowlanego i w ten
sposób jest mo%liwa du%a g#!boko"' wnikania i dobre rozpro-
wadzenie preparatu nawet przy wysokim stopniu zawilgoce-
nia muru (nawet do 95%). Mo%e by' podawany pod ci"nie-
niem – w ten sposób w murach o jednorodnej konstrukcji zu-
%ycie SILTENU Me mo%na kontrolowa'. Po odparowaniu no-
"nika zawarty w p#ynie silikon utwardza si! na "cianach po-
rów i kapilar, trwale hydrofobizuj$c materia# budowlany. Do-
skona#e efekty uzyskuje si!, podgrzewaj$c i osuszaj$c
stref! iniekcji za pomoc$ urz$dze& termowentylacyjnych
(metod$ TERMOINIEKCJI®).

Preparat SILTEN K w nowoczesny sposób rozwi$zuje
problem podci$gania kapilarnego w zabytkowych budyn-
kach – jest bardzo wydajn$, bezrozpuszczalnikow$ emul-
sj$ hydrofobow$ w postaci kremu. Konsystencja prepara-
tu umo%liwia zastosowanie go w otworach wierconych na-
wet 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.
SILTEN K bardzo dobrze rozprzestrzenia si! równie%
przez parowanie. Z powodzeniem pokonuje wi!c wszelkie
p!kni!cia, pustki i wnika w najdrobniejsze pory. Zawarto"'
ponad 80% sk#adników aktywnych (od kilku do kilkunastu
razy wi!cej niz! w tradycyjnych "rodkach hydrofobowych),
sprawia, %e SILTEN K dzia#a efektywnie. )atwo"' stoso-
wania oraz w#a"ciwo"ci pozwalaj$ na ca#kowite kontrolo-
wanie zu%ycia. Przeprowadzone przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie badania potwierdzi#y skutecz-
no"' kremu SILTEN K – przepona hydrofobowa wykona-
na w murze zawilgoconym w ponad 95%, obni%a zawilgo-
cenie o 95%. Mur ca#kowicie wysycha!

SILTEN Me i SILTEN K s$ obecne na rynku od 2009 r.
i ju% zyska#y uznanie. Zosta#y zastosowane do wytwo-
rzenia przepon hydrofobowych m.in. w: XV-wiecznych piw-
nicach kamienic na Rynku Starego Miasta; Grobie Niez-
nanego (o#nierza w Warszawie; budynku Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów w Warszawie czy w wielu za-
bytkowych budynkach nale%$cych do Kancelarii Prezy-
denta RP.
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W przypadku intensywnej eksplo-
atacji samochodów ci!%arowych, au-
tobusów oraz maszyn i urz$dze&
w nadzwyczaj trudnych warunkach
wa%na jest ich bezawaryjna funkcjo-
nalno"'. Na poszczególne cz!"ci silni-
ka oddzia#uj$ zró%nicowane obci$%enia
w szerokim zakresie temperatur i trud-
ne warunki pracy. Elementem szcze-
gólnie wra%liwym na niedobór oleju jest
wa#ek rozrz$du, dlatego nale%y zadba'
o jak najszybsze dostarczenie "rodka
smarowego. Warstwy sadzy pokrywa-
j$ce cz!"ci silnika zmniejszaj$ jego
efektywno"', a w niektórych przypad-
kach mog$ prowadzi' do uszkodzenia.
Aby unikn$' tego rodzaju problemów
i cieszy' si! stabiln$ oraz efektywn$
prac$ silnika przez d#ugi czas nale%y
zastosowa' dobrej jako"ci olej.

Firma Statoil oferuje ró%ne rodzaje
olejów MaxWay. S$ to skandynaw-
skie, pó#syntetyczne oleje silnikowe
spe#niaj$ce wymagania jako"ciowe
producentów nowoczesnych silników
wysokopr!%nych. Ich unikatowe w#a-
"ciwo"ci sprawiaj$, %e s$ to produkty
najwy%szej klasy, o znakomitych w#a-
"ciwo"ciach smaruj$cych, nawet w naj-
trudniejszych warunkach eksploatacyj-
nych. Dzi!ki wysokiemu wska*nikowi

lepko"ci i niskiej temperaturze p#yni!-
cia oleje MaxWay s$ niemal natych-
miast dostarczane do kluczowych sko-
jarze& ciernych. MaxWay umo%liwia
skuteczne smarowanie i czyszczenie
cz!"ci silnika, co zapewnia wydaj-
no"' i niezawodno"'. Minimalizuje
przestoje i gwarantuje najlepsz$
ochron! silnika. Ró%nic! mo%na za-
uwa%y' dzi!ki spadkowi zu%ycia pali-
wa i oleju.

MaxWay 10W-40 to pó#syntetyczny
olej do silników z zap#onem samo-
czynnym pracuj$cych w ci!%kich wa-
runkach klasy SHPD (Super High Per-
formance Diesel) spe#niaj$cy rygory-
styczne wymagania producentów po-
jazdów wyposa%onych w ci!%kie silni-
ki Diesla. Baza olejowa charakteryzu-
je si! nisk$ lotno"ci$, wysok$ odpor-
no"ci$ na utlenianie, nisk$ odparowal-
no"ci$. W#a"ciwo"ci oleju MaxWay
10W-40, które wp#ywaj$ na ekono-
miczn$ eksploatacj! silników:

– wska*nik lepko"ci powy%ej 160;
– temperatura p#yni!cia – 40 °C;
– odpowiedni pakiet myj$cych silnik

dodatków;
– spe#nia wymagania producentów

silników pozwalaj$ce wyd#u%y' czas
pomi!dzy wymianami oleju.

MaxWay E 9 15W-40 to nowy pro-
dukt spe#niaj$cy wymagania tech-
nologiczne olejów silnikowych w sa-
mochodach ci!%arowych. Zalecany
jest do stosowania w wysokoobci$-
%onych silnikach Diesla z wyd#u%o-
nym okresem pomi!dzy wymianami
oleju. Spe#nia wymagania producen-
tów silników Euro V i Euro VI. Jest
dostosowany do najnowszych wy-
maga& ACEA E9-08 oraz API CJ-4.
Dokumenty: Approvals Volvo VDS-4,
Renault RVI, RLD-03, Mack EO-O
PP, Pending: MB Approval 228.31,
MTU-2.1., Performance level: CAT
EFC-2, EFC-3, EFC-1a, Deutz DOC
IV-05, III-05, CES 20072, 20076,
20077, 20078, 20081, MANN M 3275.

MaxWay 15W-40 to mineralny olej
do silników z zap#onem samoczynnym
(Diesla). Baza olejowa charakteryzu-
je si! nisk$ lotno"ci$ i wysok$ odpor-
no"ci$ na utlenianie. Olej spe#nia ry-
gorystyczne wymagania producen-
tów pojazdów wyposa%onych w ci!%-
kie silniki Diesla. Dokumenty:
MAN 3275, Volvo VDS-3, MTU 2, SISU
Diesel TIER 3, Poziomy jako"ci:
CAT EFC-2, EFC-1a, CES 20072,
Renault RLD/RLD-2.

MaxWay – mo$na na nim polega%
w ka$dych warunkach

Tomasz Matuszewski


Tomasz Matuszewski
                   
                   
                   
                              


