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Obszary stosowania 

Uszczelnianie i ochrona wszyst-
kich podłoży mineralnych,  
np. w następujących obszarach: 

 na betonie i murze 

 w budowlach wodnych i kanali-
zacyjnych 

 w rolnictwie 

 w przemyśle w przypadku ob-
ciążenia wysokimi temperatu-
rami 

 w obiektach pozyskiwania 
energii odnawialnej 

 
Właściwości produktu 

Remmers Silicate W to dwuskład-
nikowy, krzemianowy produkt 
ochronny i uszczelniający o do-
skonałych właściwościach. 

 Wysoka odporność chemiczna 
na rozcieńczone i stężone kwa-
sy i ługi 

 Wysoka odporność na obcią-
żenia mechaniczne i termiczne 

 Doskonała przyczepność do 
podłoża wskutek wnikania mi-
krocząstek krzemianowych  
w podłoże 

 Możliwe jest wczesne obciąża-
nie wilgocią 

 Łatwe i szybkie nakładanie 
ręczne i natryskowe jak również 
stosowanie w technologii MRT 
firmy HDT (renowacja studzie-
nek) 

 
 
 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże musi być mocne, nośne  
i pozbawione warstw zmniejszają-
cych przyczepność, odspojonych 
lub miękkich. Po niezbędnym 
wstępnym przygotowaniu, podłoże 
musi się nadawać do nałożenia 
powłoki. Miejsca przesączania się 
wody należy rozkuć i uszczelnić 
preparatem Kiesol oraz specjalną 
zaprawą Remmers Rapidhärter. 
Rysy i pustki naprawić zgodnie  
z uznanymi regułami techniki sto-
sując produkty Remmers. 

Prosimy przestrzegać instrukcji 
badania i wstępnego przygoto-
wania podłoża. 

Uszczelnienie i naprawa 

Zagłębienia np. ubytki, miejsca 
wadliwe, gniazda żwirowe lub po-
wierzchnie o bardzo chropowatej 
fakturze można wyrównać materia-
łem Silicate W układanym w war-
stwie o grubości do 10 mm.  
W przypadku reprofilacji wymaga-
jącej układania warstw o większej 
grubości, należy zastosować jeden 
z systemów naprawy betonu firmy 
Remmers. Należy pamiętać o od-
czekaniu 24 godzin. 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 012012  

Silicate W 
Stabilna, dwuskładnikowa zaprawa krzemianowa 
przeznaczona do ochrony i uszczelniania po-
wierzchni ścian wykonanych z mineralnych mate-
riałów budowlanych 

Proporcje mieszania:  06,25 kg składnika B (płyn) na 25 
kg składnika A (proszek). A:B = 
4:1) 

Czas przydatności do stosowania: ok. 45 minut przy 20ºC i 50% wil-
gotności względnej powietrza 

Temperatura podczas stosowania: +5ºC do +35ºC 
Konsystencja: odpowiednia do szpachlowania lub 

natrysku 
Przenoszone obciążenia: 
 chodzenie możliwe po 12 godz. 
 obciążanie mechaniczne po 24 

godz. 
 obciążanie wodą po 48 godz. 
 trwałe obciążenie wodą po 7 

dniach 
 obciążenia chemiczne po 7 dniach 
Wytrzymałość na ściskanie: po 28 dniach ok. 25 N/mm

2
 

Wytrzymałość na zginanie: po 28 dniach ok. 5 N/mm
2
 

Odporność chemiczna: pH 0 i 14 sprawdzone w oparciu o 
wytyczne nt. budowy jazów 

Dane techniczne produktu 

Proporcje mieszania:  6,15 kg Silicate Base (składnik B) 
na 25 kg składnika proszkowego 
(składnik A) 

Czas przydatności do stosowania 
po wymieszaniu: ok. 45 minut przy 20°C i 50% wil-

gotności względnej powietrza 
Konsystencja: odpowiednia do szpachlowania lub 

natrysku 
Możliwość obciążenia: - chodzenie możliwe po 12 godz. 

- obciążenie mechaniczne po 24 
godz. 

- obciążenie wodą po 48 godz. 

- trwałe obciążenie wodą po  
7 dniach 

- obciążenia chemiczne po  
7 dniach 

Wytrzymałość na ściskanie: po 28 dniach ok. 25 N/mm² 
Wytrzymałość na zginanie: po 28 dniach ok. 5 N/mm² 
Odporność chemiczna: przebadane w oparciu o wytyczne 

dotyczące budowli kanalizacyjnych 

Dane techniczne produktu 
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Mieszanie Silicate W 

Wlać składnik płynny (składnik B) 
do czystego pojemnika. Powoli 
wsypywać składnik proszkowy 
(składnik A) i wymieszać odpo-
wiednią mieszarką doprowadzając 
do wolnej od grudek, jednorodnej 
konsystencji. Czas mieszania wy-
nosi 3 minuty. Niedozwolone jest 
dodawanie wody, kruszyw lub 
cementu. Proporcje mieszania 
patrz „dane techniczne produktu”. 

Nakładanie 

Silicate W nakłada się bezpośred-
nio po wymieszaniu, w kilku eta-
pach, zależnie od grubości war-
stwy. Jednorazowo można nałożyć 
warstwę o grubości 4 mm. Po-
szczególne warstwy należy dobrze 
zagęścić. W przypadku nakładania 
natryskowego należy używać 
pomp ślimakowych z możliwością 
regulacji wydajności oraz odpo-
wiedniego osprzętu, sprężone 
powietrze musi być wolne od oleju 
i wody. Po nałożeniu ostatniej war-
stwy powłoki, na całą powierzchnię 
świeżej zaprawy należy nanieść 
powłokę pielęgnacyjną Silicate NB 
używając wałka do materiałów 
epoksydowych. 

Wskazówki 

Nie nakładać w temperaturach 
poniżej +5ºC ani na zamarznięte 
podłoża. Wysokie temperatury 
skracają a niskie wydłużają 
wszystkie podane czasy. Po na-
niesieniu, gotową powłokę należy 
chronić przez co najmniej 24 go-
dziny przed czynnikami atmosfe-
rycznymi (np. słońce, deszcz, 
wiatr, mróz).  

 

 

 

 

Narzędzia 

Do Silicate W: paca stalowa gład-
ka, szpachla, listwa ząbkowana 
Do Silicate NB: wałek do materia-
łów epoksydowych, pędzel. 
Do nakładania maszynowego: 
m-tec (Speedy MP, 815, P20) 
Putzmeister: Strobot 406 S 
HDT: technologia MRT 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Składnik proszkowy Silicate W 
(składnik A): worek 25 kg 
Składnik płynny Silicate Base 
(składnik B): 
kanister 30 kg, beczka 250 kg 
Środek pielęgnacyjny Silicate NB: 
kanister 5 kg 
Zużycie: 
W zależności od sposobu stoso-
wania ok. 8-16 kg/m² wymiesza-
nego materiału. 
Ok. 2 kg wymieszanego materiału 
na każdy mm grubości warstwy na 
m². 
Składowanie:  
W zamkniętych opakowaniach, 
przy składowaniu w suchym miej-
scu co najmniej 12 miesięcy. 

Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska i usuwanie 

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 
 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki 
stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób 
użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie 
wynika żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają 
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 

 

 

1. warstwa 
Nanieść  Silicate W w warstwie o odpowiedniej 
grubości używając pacy ząbkowanej. Mocno chłoną-
ce podłoża wstępnie zwilżyć. 

 
2. warstwa 
Nanieść drugą warstwę Silicate W, świeże na świe-
że, używając pacy gładkiej, zachowując odpowiednią 
grubość. W razie potrzeby nanosić trzy warstwy. 

 
Wykończenie powierzchni 
W razie potrzeby powłokę Silicate W, gdy zacznie 
reagować, można zacierać lekko zwilżoną (Silicate 
Base) pacą gąbkową. 

 
Pielęgnacja 
Nanieść równomiernie Silicate NB używając wałka 
do materiałów epoksydowych, pokrywając całą 
powierzchnię świeżej powłoki Silicate W. 


