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Obszary stosowania 

Silicate T stosowany jest na po-
wierzchniach przejezdnych, bardzo 
obciążonych termicznie, mecha-
nicznie i chemicznie. Przykłady 
zastosowań: 

 powierzchnie produkcyjne np. 
w hutach metali i przemyśle 
szklarskim 

 galwanizernie 

 powierzchnie o wysokiej odpor-
ności na (mocne) kwasy 

 
Właściwości produktu 

Remmers Silicate T to wysokiej 
jakości, dwuskładnikowa, krzemia-
nowa powłoka posadzkowa o do-
skonałych właściwościach: 

 Wysoka odporność chemiczna 
na rozcieńczone i stężone kwa-
sy i ługi (dostępna lista odpor-
ności) 

 Wysoka odporność na obcią-
żenia mechaniczne 

 Wysoka odporność na krótko-
trwałe obciążenia termiczne do 
750 °C (zależnie od grubości 
warstwy) 

 Powierzchnia antypoślizgowa 
 
Podłoże 

Betonowe podłoże musi być moc-
ne, nośne i wolne od odspojonych 
fragmentów, pyłu, oleju, tłuszczu, 
ścieru gumowego i innych sub-
stancji zmniejszających przyczep-
ność.  

Wytrzymałość powierzchni podłoża 
na odrywanie musi wynosić śred-
nio 1,5 N/mm², wytrzymałość na 
ściskanie min.  25 N/mm².  
Układanie jako warstw pływają-
cych jest możliwe przy grubości 
powyżej 40 mm. 

Przygotowanie podłoża 

Prosimy przestrzegać instrukcji 
badania i wstępnego przygoto-
wania podłoża. 

Mieszanie Silicate T 

Wlać składnik płynny Silicate Base 
do czystego pojemnika. Powoli 
wsypywać składnik proszkowy 
(składnik A) i wymieszać odpo-
wiednią mieszarką doprowadzając 
do wolnej od grudek, jednorodnej 
konsystencji. Można używać ręcz-
nej mieszarki ale najlepiej mie-
szarki przeciwbieżnej/talerzowej  

z osłoną chroniącą przed pyłem. 
Czas mieszania wynosi co naj-
mniej 3 minuty. Niedozwolone jest 
dodawanie wody, kruszyw lub 
cementu. Dodanie systemowej 
mieszanki Silicate Mix 6 (nr art. 
012016) umożliwia wbudowanie 
jako stabilnego jastrychu. Propor-
cje mieszania patrz „dane tech-
niczne produktu”. 

Nakładanie 

Silicate T wylać bezpośrednio po 
wymieszaniu na przygotowane 
podłoże i rozprowadzić warstwą  
o wymaganej grubości np. raklą 
dystansową. Kolejne wymieszane 
partie układać w sposób ciągły aby 
uniknąć śladów łączenia. Silicate T 
jest gęsto płynny i bezpośrednio 
po ułożeniu należy jego po-
wierzchnię zawsze wywałkować 
wałkiem pętelkowym. 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 012015  

Silicate T 
 
Dwuskładnikowa powłoka krzemianowa bardzo 
odporna na chemikalia i wysokie temperatury 
przeznaczona do pokrywania posadzek 

Dane techniczne produktu 

Kolor: ciemnoszary 
Proporcje mieszania:  5 kg Silicate Base (składnik B) na 

25 kg składnika proszkowego 
(składnik A) 

Czas przydatności do stosowania 
po wymieszaniu: ok. 30 minut przy 20°C i 50% wil-

gotności względnej powietrza 
Konsystencja: gęstopłynna 
Grubość układanej warstwy: 30 – 50 mm 
Gęstość objętościowa  
świeżej zaprawy: ok. 2,2 kg/dm³ 
Wytrzymałość na ściskanie: po 28 dniach > 30 N/mm² 
Wytrzymałość na zginanie: 6 N/mm² 
Odporność chemiczna: przebadane w oparciu o wytyczne 

dotyczące budowli kanalizacyjnych 

Dane techniczne produktu 
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Czas przydatności do stosowania 
po wymieszaniu wynosi ok. 30 
minut przy temperaturze (powie-
trze, podłoże i materiał) 20 °C/ 
wilgotności względnej 50%. Wyż-
sze temperatury znacznie skracają 
czas schnięcia. 
Możliwość obciążania (20 °C/ 50% 
wilgotność względna): 
- można chodzić: po 3 h 
- można jeździć: 
  po 24 h miękkie ogumienie 
  po 72 h twarde ogumienie  

Wskazówki 

 Uwaga: podczas mieszania 
powstaje dużo pyłu (zalecana 
mieszarka talerzowa z osłoną 
przed pyleniem) 

 Nie stosować przy temperatu-
rach podłoża poniżej +5°C 

 Wysokie temperatury skracają, 
niskie wydłużają czas przydat-
ności do użycia 

 Po ułożeniu, gotową powłokę 
należy chronić przez co naj-
mniej 24 godziny przed wodą, 
przeciągami i mrozem 

 W przypadku krytycznych pod-
łoży lub konstrukcji, przed za-
stosowaniem materiału należy 
wykonać powierzchnię próbną 

 Wszystkie podane wartości 
określono w warunkach labora-
toryjnych (20°C). Przy stoso-
waniu na budowie można uzy-
skać parametry nieznacznie 
różniące się od podanych 

 Faktura powierzchni zależy  
w dużym stopniu od warunków 
placu budowy oraz sposobu 
wykonywania prac 

 Urządzenia do mieszania 
muszą być wolne od cemen-
towych resztek 

 Komponent płynny nie może 
być wlewany do pojemników 
aluminiowych 
 
 

 Elementy metalowe należy 
koniecznie chronić przez przy-
krycie lub demontaż 

 Krótkotrwałe obciążenie ter-
miczne, grubość warstwy  
30 mm, do >250°C 

 Krótkotrwałe obciążenie ter-
miczne, grubość warstwy  
50 mm, do 750°C 

Narzędzia 

Ręczne mieszarki lub odpowiednie 
mieszarki przeciwbieżne, rakla 
(rakla dystansowa), wałek pętel-
kowy, kielnia mieczowa do jastry-
chów 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Składnik proszkowy Silicate T 
(składnik A): worek 25 kg + 

Składnik płynny Silicate Base 
(składnik B): 
kanister 30 kg, beczka 250 kg 
Zużycie: 
Ok. 2,2 kg wymieszanego materia-
łu na każdy mm grubości warstwy 
na m², co najmniej 66 kg/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. 

 

 
_________________________________ 

Remmers Baustofftechnik GmbH 
Bernhard-Remmers-Str.13 

49624 Löningen 

rok: patrz nadruk z numerem partii 
__________________________________ 

 

EN 13813 
Silicate T 

Krzemianowy system powłokowy 
przeznaczony na posadzki 

________________________________ 

Wytrzymałość na ściskanie (28 dni): C30 

Wytrzymałość na zginanie (28 dni): F5 

Odporność na ścieranie  
wg Böhme (28 dni): A15 

Twardość powierzchni (28 dni): SH100 

Przyczepność: B1,5 


