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Obszary stosowania 

 Podłoża mineralne np. beton  
i mur 

 Budowle wodne i kanalizacyjne 
 Kanały i szyby 
 Inne zastosowania na zapyta-

nie 
 
Właściwości produktu 

 Wysoka odporność chemiczna 
na biogenny kwas siarkowy 

 Wysoka odporność na obcią-
żenia termiczne 

 Bardzo dobra przyczepność do 
podłoża wskutek wnikania mi-
krocząstek krzemianowych  
w podłoże 

 Możliwe jest wczesne obciąża-
nie wilgocią i ruchem pieszym 

 Nakładanie ręczne i natryskowe 
jak również stosowanie w tech-
nologii MRT firmy HDT (reno-
wacja studzienek) 

 
Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być suche lub 
matowo wilgotne (nie mokre).  
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 Rapidhärter. Rysy i pustki 
naprawić zgodnie z uznanymi re-
gułami techniki stosując produkty 
Remmers. 
 
Prosimy przestrzegać instrukcji 
dotyczącej badania i wstępnego 
przygotowania podłoża. 
 

Uszczelnienie i naprawa 

Zagłębienia np. ubytki, miejsca 
wadliwe, gniazda żwirowe lub po-
wierzchnie o bardzo chropowatej 
fakturze można wyrównać materia-
łem Silicate R układanym w war-
stwie o grubości do 15 mm, na 
małych powierzchniach/lokalnie 
grubość może wynosić do 30 mm.  
W przypadku reprofilacji wymaga-
jącej układania warstw o większej 
grubości, należy zastosować jeden 
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Do zastosowań 
wewnętrznych i 
zewnętrznych 

 Proporcja 
mieszania 2 

komponentów 

 Czas mieszania  Temperatura 
stosowania 

 Układanie 
zaprawy/ szpa-

chlowanie/ 
układanie kielnią/ 

natryskiwanie 

 Całkowite 
zużycie na mm 

grubości  

 Okres przecho-
wywania 

 Chronić przed 
wilgocią! 

 
Proporcje mieszania:  4,5 kg/3,4 l Silicate Base (składnik 

B) na 25 kg składnika proszkowe-
go (składnik A) 

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

gotności względnej powietrza 
Konsystencja: odpowiednia do szpachlowania lub 

natrysku 
Grubość nakładanej warstwy: 6 – 15 mm na jeden cykl roboczy 
Możliwość obciążenia: obciążenie mechaniczne po 24 

godz. 
- obciążenie wodą po 24 godz. 
- trwałe obciążenie wodą po  

3 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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z systemów naprawy betonu firmy 
Remmers (Betofix R4 lub Betofix 
R4 SR).  
Należy pamiętać o odczekaniu 24 
godzin i odpowiednim wykończe-
niu powierzchni pod wykonywaną 
później powłokę z materiału  
Silicate R. 
Mieszanie Silicate R 

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. Czas mieszania wy-
nosi co najmniej 3 minuty.  
Niedozwolone jest dodawanie 
wody, kruszyw lub cementu. Pro-
porcje mieszania patrz „Dane 
techniczne produktu”. 
Nakładanie 

Silicate R można układać w jednej 
warstwie o grubości 6 - 15 mm,  
a w wyłomach do maks. 30 mm na 
jedną warstwę. 
Minimalna grubość warstwy sta-
nowiącej ochronę przed korozją 
powodowaną przez biogenny kwas 
siarkowy wynosi 8 mm. 
Przy nakładaniu w kilku war-
stwach, kolejną warstwę można 
układać, gdy poprzednia zwiąże. 
W przypadku nakładania natry-
skowego należy używać pomp 
ślimakowych z możliwością regu-
lacji wydajności oraz odpowiednie-
go osprzętu, sprężone powietrze 
musi być wolne od oleju i wody.  
 
 
 
 
 
 

Pielęgnacja 

Powierzchnię świeżej zaprawy 
należy chronić przed zbyt szybkim 
schnięciem powodowanym przez 
wiatr i promieniowanie słoneczne 
używając wyrobu Silicate NB lub 
wiatroszczelnej folii. 
Wskazówki 

Nie nakładać przy temperaturach 
podłoża, powietrza i materiału 
budowlanego poniżej +5ºC i powy-
żej +30ºC. Podane właściwości 
produktu określono w warunkach 
laboratoryjnych przy temperaturze 
20°C i wilgotności względnej po-
wietrza 50%. 
Niskie temperatury wydłużają  
a wysokie skracają czas przydat-
ności do użycia i czas twardnienia. 
Możliwe produkty systemowe 

• Silicate Base (012011) 
• Silicate W (012012) 
• Silicate NB (012014) 
• Betofix R4 (1096)  
• Betofix R4 SR (1084) 
Narzędzia 

Do Silicate R:  
paca stalowa gładka, szpachla, 
listwa ząbkowana 

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 R 
(składnik A): worek 25 kg 
Składnik płynny Silicate Base 
(składnik B): 
kanister 30 kg, beczka 250 kg 
 
Zużycie: 
Ok. 2,0 kg wymieszanego materia-
łu na każdy mm grubości warstwy 
na m². 
 
Składowanie:  
W zamkniętych opakowaniach, 
przy składowaniu w suchym miej-
scu co najmniej 6 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. 
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