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1. CHARAKTER I CEL REKOMENDACJI 

 Rekomendacja Techniczna ITB RT ITB-1192/2010 jest dokumentem dobrowolnym, 

udzielonym dla wyrobu niepodlegającego wymaganiom art. 9, pkt. 1 ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881). Stanowi ona 

specyfikacjĊ techniczną, pozwalającą na dokonanie oceny i wydawanie Ğwiadectw 

technicznych (ewentualnie Ğwiadectw zgodnoĞci) potwierdzających zgodnoĞü wyrobu  

z wymaganiami niniejszego dokumentu, w celu przedstawiania ich nabywcom wyrobów  

i inwestorom. 

2. PRZEDMIOT REKOMENDACJI 

 Przedmiotem Rekomendacji Technicznej ITB RT ITB-1192/2010 jest koncentrat mikro-

emulsji silikonowej o nazwie handlowej SILTEN Me, przeznaczony do wykonywania  

w przegrodach budowlanych, metodą iniekcji, przepon hydrofobowych blokujących kapilarne 

podciąganie wilgoci.  

Preparat SILTEN Me produkowany jest przez firmĊ SILTEN POLSKA Sp. z o.o., 00-392 

Warszawa, ul. ĝw. Salezego 2, lok. 132. 

 WáaĞciwoĞci techniczne preparatu SILTEN Me, oraz wykonanej przepony hydrofobowej 

podano w p. 4. 

3. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA 

 Preparat SILTEN Me przeznaczony jest do wykonywania w zawilgoconych 

przegrodach budowlanych, metodą iniekcji, przepon hydrofobowych blokujących kapilarne 

podciąganie wilgoci. MoĪe byü stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków, w murach 

wykonanych z cegáy, porowatych kamieni (np. piaskowca), itp., spojonych zaprawami 

mineralnymi.  
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 Preparat SILTEN Me przed zastosowaniem rozcieĔczany jest wodą (preparat wlewa 

siĊ do wody) w stosunku (obj.) preparat : woda jak 1 :9 ÷ 1 :11. Roztwór roboczy powinien 

byü zuĪyty w ciągu 24 godzin. 

 W uszczelnianym murze, w odstĊpach 15 ÷ 17 cm (osiowo), na gáĊbokoĞü o 5 cm 

mniejszą od gruboĞci muru, wiercone są otwory iniekcyjne o Ğrednicy 18 ÷ 20 mm. Otwory 

wiercone są na przemian w dwóch rzĊdach, odlegáych od siebie 8 ± 1 cm. Otwory powinny byü 

pochylone tak, aby moĪna byáo wlaü w nie preparat oraz by strefa hydrofobizacji obejmowaáa co 

najmniej dwie spoiny. 

 W nawiercone otwory iniekcyjne roztwór roboczy preparatu moĪe byü wlewany 

grawitacyjnie lub pod ciĞnieniem. Iniekcja ciĞnieniowa zalecana jest w przypadku wysokiego 

zawilgocenia muru. MoĪe byü ona poprzedzona osuszeniem muru. 

 Kąt nachylenia otworów powinien wynosiü: 

x 30 ÷ 45° ņ a w przypadku iniekcji grawitacyjnej, 

x do 30° ņ a w przypadku iniekcji ciĞnieniowej. 

 W przypadkach wątpliwych, odstĊpy miĊdzy wierconymi otworami, ich gáĊbokoĞü oraz kąt 

nachylenia, powinny byü kaĪdorazowo ustalane w zaleĪnoĞci od uwarunkowaĔ konstrukcyjnych 

i wilgotnoĞci uszczelnianego muru oraz rodzaju przepony.  

 CzynnoĞü wlewania preparatu do otworów powinna byü powtarzana aĪ do momentu, gdy 

nastąpi peáne nasycenie muru. Wtedy usuwa siĊ nadmiar preparatu i wypeánia otwory zaprawą 

wodoszczelną. 

 Utworzona w ten sposób izolacja przeciwwilgociowa powinna byü ciągáa – poszczególne 

obszary impregnacji powinny nakáadaü siĊ na siebie.  

 W czasie prac iniekcyjnych i przez 24 godziny po ich wykonaniu temperatura nie powinna 

byü niĪsza niĪ + 5 °C. 

 Podczas wykonywania prac iniekcyjnych naleĪy przestrzegaü warunków bezpiecznego 

stosowania preparatu SILTEN Me, podanych przez Producenta w karcie charakterystyki 

wyrobu, opracowanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 

r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. 2007 Nr 215 poz. 1588). 

 Warunki wykonywania izolacji przeciwwilgociowej z zastosowaniem preparatu SILTEN 

Me powinna okreĞlaü instrukcja opracowana przez Producenta. 

 Izolacja przeciwwilgociowa powinna byü wykonywana zgodnie z instrukcją Producenta  

i z projektem technicznym opracowanym dla okreĞlonego zastosowania, uwzglĊdniającym 

wáaĞciwoĞci techniczno-uĪytkowe preparatu SILTEN Me, wymagania polskich przepisów 

budowlanych oraz niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. 



 

 RT ITB-1192/2010 str. 5/11 

 

 Prace powinny byü wykonywane przez firmy przeszkolone przez WnioskodawcĊ 

Rekomendacji Technicznej w zakresie warunków wykonywania izolacji przeciwwilgociowej  

z zastosowaniem preparatu SILTEN Me oraz kontroli jakoĞci wykonanych prac. 

4. WàAĝCIWOĝCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 

4.1. WáaĞciwoĞci techniczno - uĪytkowe  

 WáaĞciwoĞci techniczno-uĪytkowe preparatu SILTEN Me powinny byü zgodne z 

wymaganiami podanymi w tablicy 1. 

Tablica 1 

Wymagane wáaĞciwoĞci techniczno-uĪytkowe preparatu SILTEN Me 

Poz. WáaĞciwoĞci Wymagania Metody badaĔ 
wedáug 

1 2 3 4 

1 Wygląd zewnĊtrzny  jednorodna ciecz o konsystencji páynnej, 
barwy miodowej, bez obcych wtrąceĔ  

i zanieczyszczeĔ mechanicznych 
ZURT-15/IV/21/2008 

2 GĊstoĞü, g/cm3 0,98 ± 5% PN-B-30175:1974 

3 Odczyn pH  6,0 ÷ 6,5 PN-EN 12850:2009 

4*) Czas schniĊcia powierzchniowego, 
minuty 170 ÷ 190 p. 6.6.1 

5 Rozchodzenie siĊ preparatu  
w murze, bezpoĞrednio po 
przeprowadzeniu iniekcji 

zachodzenie na siebie obszarów 
penetracji rozchodzącego siĊ páynu 

iniekcyjnego  
w sąsiednich otworach oraz nasycenie 

muru na caáej gruboĞci 

ZURT-15/IV/21/2008 

6 EfektywnoĞü dziaáania przepony 
okreĞlona spadkiem wilgotnoĞci 
masowej muru w odniesieniu do 
wilgotnoĞci początkowej, %, po 90 
dniach od wykonania iniekcji: 
a) w linii otworów iniekcyjnych  

I rzĊdu ̛ na wysokoĞci 15 cm 
nad linią wody  

b) w linii otworów iniekcyjnych  
II rządu otworów ̛ na wysokoĞci 
7 cm nad linią otworów 
iniekcyjnych I rzĊdu, % 

 
 
 
 

t 50 
 
 
 

t 80 

ZURT-15/IV/21/2008 

*) WáaĞciwoĞü okreĞlona w procedurze rekomendacyjnej, nieobjĊta wstĊpnym badaniem typu i badaniami kontrolnymi 

4.2. PrzydatnoĞü do stosowania 

 Okres przydatnoĞci do uĪycia preparatu SILTEN Me powinien byü podany na 

opakowaniu. Producent gwarantuje, Īe w tym okresie wyrób zachowa swoje wáaĞciwoĞci 

zgodne z wymaganiami podanymi w p. 4.1. 
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5. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

5.1. Pakowanie 

 Preparat SILTEN Me powinien byü opakowany w szczelnie zamykane opakowania, 

zabezpieczające go przed wylaniem i zmianą wáaĞciwoĞci techniczno - uĪytkowych. 

 Do kaĪdego opakowania powinna byü doáączona informacja, zawierająca co najmniej 

nastĊpujące dane: 

- nazwĊ i adres Producenta, 

- nazwĊ wyrobu, wedáug niniejszej Rekomendacji Technicznej ITB, 

- masĊ netto, 

- numer partii / datĊ produkcji, 

- warunki przechowywania i transportu, 

- przeznaczenie i podstawowe warunki stosowania, 

- warunki prawidáowego i bezpiecznego wykonywania robót (w tym BHP i ochrona 

Ğrodowiska) z uwzglĊdnieniem informacji dotyczących zagroĪenia dla zdrowia lub Īycia 

okreĞlonych w karcie charakterystyki wyrobu, opracowanej zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. 

Nr 215 z 16 listopada 2007 r. 2007 r., poz. 1588), 

- numer Rekomendacji Technicznej ITB (RT ITB-1192/2010), 

- numer i datĊ wydania Ğwiadectwa technicznego (Ğwiadectwa zgodnoĞci). 

 Wyroby objĊte Rekomendacją Techniczną mogą byü znakowane poniĪszym znakiem: 

 

 Rekomendacja Techniczna 
RT ITB – 1192/2010 

 

umieszczonym na wyrobie lub etykiecie. Logo ITB moĪe mieü barwĊ czarną lub niebieską. 

5.2. Przechowywanie 

 Preparat SILTEN Me, opakowany wedáug p. 5.1, naleĪy przechowywaü w zamkniĊtych, 

suchych, ogrzewanych i wietrzonych pomieszczeniach, w sposób zabezpieczający go przed 

uszkodzeniem i zmianą wáaĞciwoĞci techniczno - uĪytkowych, okreĞlony w instrukcji 

skáadowania, opracowanej przez Producenta.  

® 
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Wyrób naleĪy przechowywaü w miejscu niedostĊpnym dla osób niepowoáanych, 

zwáaszcza dzieci. 

5.3. Transport 

 Opakowania z preparatem SILTEN Me naleĪy przewoziü w sposób zabezpieczający je 

przed przemieszczaniem siĊ podczas jazdy i uszkodzeniem oraz przed dziaáaniem 

szkodliwych czynników atmosferycznych, okreĞlony w instrukcji transportowania opracowanej 

przez Producenta. 

6. OCENA ZGODNOĝCI 

6.1. Zasady ogólne 

 Rekomendacja Techniczna ITB RT ITB-1192/2010 jest dokumentem dobrowolnym, 

udzielonym dla wyrobu niepodlegającego wymaganiom art. 9, pkt. 1 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881). Stanowi ona 

specyfikacjĊ techniczną, pozwalającą na dokonanie oceny zgodnoĞci i wydawanie Ğwiadectw 

technicznych (ewentualnie Ğwiadectw zgodnoĞci), potwierdzających zgodnoĞü wyrobu  

z wymaganiami niniejszego dokumentu, w celu przedstawiania ich odbiorcom wyrobów  

i inwestorom. 

 WáaĞciwoĞci techniczne preparatu preparat SILTEN Me powinny byü potwierdzone 

Ğwiadectwem technicznym (Ğwiadectwem zgodnoĞci) przedstawionym przez Producenta, po 

dokonaniu oceny zgodnoĞci z Rekomendacją Techniczną ITB RT ITB-1192/2010. 

 Podstawą oceny zgodnoĞci są: 

- wstĊpne badanie typu, przeprowadzone przez Producenta lub na jego zlecenie, 

- zakáadowa kontrola produkcji. 

6.2. WstĊpne badanie typu  

 WstĊpne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane wáaĞciwoĞci 

techniczno-uĪytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. 

 WstĊpne badanie typu preparatu SILTEN Me obejmuje: 

a) rozchodzenie siĊ preparatu w murze, 

b) skutecznoĞü iniekcji, okreĞloną spadkiem wilgotnoĞci masowej muru nad linią otworów 

iniekcyjnych w odniesieniu do wilgotnoĞci początkowej. 
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Badania, które w procedurze udzielania Rekomendacji Technicznej byáy podstawą do 

ustalenia wáaĞciwoĞci techniczno-uĪytkowych wyrobu, stanowią wstĊpne badanie typu w 

ocenie zgodnoĞci. 

6.3. Zakáadowa kontrola produkcji 

 Zakáadowa kontrola produkcji obejmuje: 

1) specyfikacjĊ i sprawdzanie surowców i skáadników, 

2) kontrolĊ i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowego wyrobu (p. 6.4), 

prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badaĔ oraz wedáug zasad  

i procedur okreĞlonych w dokumentacji zakáadowej kontroli produkcji, dostosowanych 

do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobu o wymaganych 

wáaĞciwoĞciach techniczno-uĪytkowych.  

 Kontrola produkcji musi zapewniaü, Īe preparat SILTEN Me jest zgodny z Rekomendacją 

Techniczną RT ITB-1192/2010. Wyniki kontroli produkcji powinny byü systematycznie 

rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzaü, Īe wyrób speánia kryteria oceny zgodnoĞci. 

KaĪda partia wyrobu powinna byü jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badaĔ  

i w dokumentach handlowych. 

6.4. Badania gotowych wyrobów 

6.4.1. Program badaĔ. Program badaĔ obejmuje: 

a) badania bieĪące, 

b) badania okresowe. 

6.4.2. Badania bieĪące. Badania bieĪące obejmują sprawdzenie: 

a) wyglądu zewnĊtrznego, 

b) gĊstoĞci, 

c) wskaĨnika pH. 

6.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie: 

a) rozchodzenia siĊ preparatu w murze, 

b) efektywnoĞci dziaáania przepony. 

6.5. CzĊstotliwoĞü badaĔ  

 Badania bieĪące powinny byü wykonywane zgodnie z ustalonym planem badaĔ, ale nie 

rzadziej niĪ dla kaĪdej partii wyrobów. WielkoĞü partii wyrobu powinna byü okreĞlona  

w dokumentacji zakáadowej kontroli produkcji. 

 Badania okresowe powinny byü wykonywane nie rzadziej niĪ raz na trzy lata. 
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6.6. Metody badaĔ 

Badania naleĪy wykonywaü zgodnie z wymaganiami dokumentów, wymienionych w 

kolumnie 4 tablicy 1 w p. 3 oraz zgodnie z p. 5.6.1. 

 Otrzymane wyniki badaĔ naleĪy porównaü z wymaganiami podanymi w kolumnie 3 tablicy 

1 w p. 3. 

 6.6.1. Sprawdzenie czasu schniĊcia powierzchniowego. Na páytkĊ z zaprawy 

cementowej M12 o wymiarach 100 x 100 mm, naleĪy nanieĞü pĊdzlem cienką warstwĊ 

preparatu SILTEN Me. Tak przygotowaną próbkĊ naleĪy pozostawiü w pomieszczeniu o 

temperaturze (+23 r 2)qC i wilgotnoĞci wzglĊdnej powietrza (50 r 5)% i nastĊpnie sprawdzaü co 

10 min, przez dotyk palcem, stan wyschniĊcia preparatu. Za wynik sprawdzenia naleĪy przyjąü 

czas, po upáywie którego, przy dotkniĊciu badanej powierzchni, nie stwierdza siĊ Ğladu preparatu 

na palcu. 

6.7. Pobieranie próbek do badaĔ 

 Próbki preparatu SILTEN Me do badaĔ naleĪy pobieraü zgodnie z PN-EN ISO 

15528:2002. 

6.8. Ocena wyników badaĔ 

 Wyprodukowany wyrób naleĪy uznaü za zgodny z wymaganiami niniejszej 

Rekomendacji Technicznej ITB, jeĪeli wyniki wszystkich badaĔ są pozytywne. 

7. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE 

7.1. Rekomendacja Techniczna RT ITB-1192/2009 jest dokumentem dobrowolnym, 

stwierdzającym przydatnoĞü preparatu SILTEN Me do stosowania w budownictwie, w zakresie 

wynikającym z postanowieĔ Rekomendacji. Stanowi ona specyfikacjĊ techniczną, pozwalającą 

na dokonanie oceny i wydawanie Ğwiadectw technicznych (ewentualnie Ğwiadectw 

zgodnoĞci) potwierdzających zgodnoĞü preparatu z wymaganiami niniejszego dokumentu, w 

celu przedstawiania ich nabywcom wyrobów i inwestorom. 

7.2. Rekomendacja Techniczna ITB nie narusza uprawnieĔ wynikających z przepisów  

o ochronie wáasnoĞci przemysáowej, a w szczególnoĞci obwieszczenia Marszaáka Sejmu RP 

z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogáoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 

2000 r. – Prawo wáasn oĞci przemysáowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych 

uprawnieĔ naleĪy do obowiązków korzystających z niniejszej Rekomendacji Technicznej ITB. 
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7.3. ITB wydając RekomendacjĊ Techniczną nie bierze odpowiedzialnoĞci za ewentualne 

naruszenie praw wyáącznych i nabytych. 

7.4. Rekomendacja Techniczna nie zwalnia producenta SILTEN Me od odpowie-

dzialnoĞci za wáaĞciwą jakoĞü preparatu oraz wykonawców robót budowlanych od 

odpowiedzialnoĞci za wáaĞciwe jego zastosowanie. 

7.5. W treĞci wydawanych prospektów i ogáoszeĔ oraz innych dokumentów związanych  

z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie preparatu SILTEN Me, moĪna 

zamieszczaü informacjĊ o udzielonej Rekomendacji Technicznej RT ITB-1192/2010. 

8. TERMIN WAĩNOĝCI 

 Rekomendacja Techniczna ITB RT ITB-1192/2010 waĪna jest do 13 sierpnia 2015 r. 

 WaĪnoĞü Rekomendacji Technicznej ITB moĪe byü przedáuĪona na kolejne okresy, jeĪeli 

jej Wnioskodawca, lub formalny nastĊpca, wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki 

Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie póĨniej niĪ 3 miesiące przed upáywem terminu 

waĪnoĞci tego dokumentu. 

K o n i e c 

INFORMACJE DODATKOWE 

 Normy związane 

PN-B-30175:1974 Kity asfaltowe uszczelniające 

PN-EN ISO 15528:2002 Farby, lakiery oraz surowce do farb i lakierów. Pobieranie próbek 

PN-EN 12850:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie wartoĞci pH emulsji 

asfaltowych  

ZURT-15/IV/21/2008 Zalecenia Udzielania Rekomendacji Technicznych ITB. Wyroby 

przeznaczone do wykonywania poziomych izolacji 

przeciwwilgociowych metodą iniekcji  

Sprawozdania z badaĔ, oceny 

1) Sprawozdanie z badaĔ znak NM-2/03220/P/09. Instytut Techniki Budowlanej. Zakáad 

Materiaáów Budowlanych, Warszawa, 2010 r.,  
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2) NM-02591R:02/BF/10. Opinia specjalistyczna. Instytut Techniki Budowlanej. Zakáad 

Materiaáów Budowlanych, Warszawa, 2010 r. 

3) Sprawozdanie z badaĔ znak1837/10/Z00NM pt. „Uzupeániające badania laboratoryjne 

preparatu iniekcyjnego SILTEN Me na potrzeby rekomendacji technicznej” z Raportem  

z badaĔ nr NM-01837:00/2010. Instytut Techniki Budowlanej. Zakáad Materiaáów 

Budowlanych, Warszawa, 2010 r. 

4) Ocena Higieniczna Nr B-746/94. PaĔstwowy Zakáad Higieny. Zakáad Higieny Komunalnej, 

Warszawa. 1994 r. 
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