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Obszary stosowania 

Do hydrofobizacji porowatych, mi-
neralnych materiałów budowlanych 
takich jak cegła wapienno-pias-
kowa, kamień naturalny, mur  
z cegły licowej, tynki mineralne, 
beton komórkowy i lekki. Do hydro-
fobizacji istniejących powłok z farb 
mineralnych. 
 
Właściwości produktu 

 Jednoskładnikowy, nieszkodli-
wy dla środowiska, wodny śro-
dek impregnujący. 

 Doskonała hydrofobowość 

 Bardzo dobra zdolność pene-
tracji także w przypadku wilgot-
nych podłoży 

 Odporność na alkalia 

 Wysychanie bez przebarwienia 

 Zapach ledwo wyczuwalny 

 Brak emisji substancji szkodli-
wych 

 Poprawione bezpieczeństwo 
pracy 

 
Podłoże 

Przed zastosowaniem środka im-
pregnującego należy odpowiednią 
metodą usunąć z podłoża nawar-
stwienia brudu i substancji szko-
dliwych, wykwity solne, zazielenie-
nia spowodowane przez glony  
i mchy. Dzięki temu zabiegowi 

osiąga się otwarcie kapilar i porów 
zapewniające wchłanianie środka 
impregnującego. Pozostałości 
środków czyszczących (np. deter-
gentów) należy dokładnie usunąć, 
ponieważ zmniejszają one głębo-
kość wnikania i przez to skutecz-
ność działania preparatu Funcosil 
WS. 
 
Powierzchnie przylegające 

Części elewacji, które nie powinny 
stykać się z impregnatem, jak np. 
okna, powierzchnie lakierowane  
i przeznaczone do lakierowania, 

szkło należy chronić, podobnie jak 
rośliny, przez przykrycie folią bu-
dowlaną (polietylenową). Elementy 
wrażliwe na rozpuszczalniki np. bi-
tumy lub styropian nie są zagrożo-
ne uszkodzeniem. 
 
Sposób stosowania 

Środek impregnujący Funcosil WS 
nanoszony jest metodą niskoci-
śnieniowego natryskiwania z za-
stosowaniem dyszy dającej szeroki 
strumień, nasycając tak aby po 
powierzchni materiału budowlane-
go spływała błonka płynu o długo-

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0614 

Funcosil WS 
Wodny, hydrofobizujący środek impregnacyjny  
na bazie silanowo/siloksanowej 
 

Dane techniczne produktu 

Dane techniczne w momencie dostawy 
Substancja czynna: alkiloalkoksysiloksan 
Zawartość substancji czynnej: ok. 10% wag. 
Nośnik: woda 
Gęstość: 1,0 kg/l 
Odczyn pH: neutralny 
Wygląd: mleczny 
 
Dane techniczne po aplikacji i wytworzeniu substancji czynnej 
Zawartość polisiloksanów: ok. 10 % wag. 
Hydrofobowość: bardzo dobra 
Zdolność dyfuzji pary wodnej: zapewniona 
Odporność na promieniowanie  
ultrafioletowe: bardzo dobra 
Odporność na warunki  
atmosferyczne: bardzo dobra 
Długotrwałość działania: bardzo dobra 
Odporność na alkalia: zapewniona 
Wysychanie bez klejenia się: zapewnione 
Skłonność do brudzenia się: bardzo mała 
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ści 30-50 cm. Podczas aplikacji 
dysza powinna być prowadzona 
poziomo, bez odrywania, wzdłuż 
elewacji oraz natychmiast należy 
rozprowadzić preparat pędzlem 
angielskim lub szczotką. Cykl na-
leży kilkakrotnie powtórzyć. Fun-
cosil WS nakłada się mokre na 
mokre od góry do dołu. Aby unik-
nąć usterek, należy wydzielone 
części elewacji impregnować bez 
przerwy, aż do zakończenia zabie-
gu. W przypadku małych skompli-
kowanych powierzchni, gdzie na-
noszenie przez natrysk jest nie-
możliwe, można pracować także 
pędzlem. Aby uniknąć przy takiej 
metodzie pracy wprowadzenia zbyt 
małych ilości impregnatu, należy 
pracować dobrze nasączonym na-
rzędziem. Świeżo zaimpregnowa-
ne powierzchnie należy chronić 
przed deszczem przez co najmniej 
5 godzin. Silny wiatr i nasłonecz-
nienie mogą przyspieszyć odparo-
wanie nośnika, co niekorzystnie 
wpływa na głębokość wnikania. 
Funcosil WS można także nanosić 
na lekko wilgotne materiały budow-
lane.  
Temperatura stosowania:  
Impregnację hydrofobizującą moż-
na wykonywać przy temperaturach 
pomiędzy +10°C i +25°C. Zbyt 
mocnego nagrzania powierzchni 
przez promieniowanie słoneczne 
można uniknąć stosując zasłony 
przeciwsłoneczne. Przy temperatu-
rach poniżej +10°C odparowanie 
wody (nośnika) może zostać 
opóźnione.  
Pełna skuteczność impregnacji jest 
osiągana, w zależności od warun-
ków atmosferycznych, dopiero po 
1 - 2 tygodniach po wykonaniu za-
biegu. 
 
 
 
 
 
 

Wskazówki  

Wodne środki impregnujące mogą 
uaktywnić sole znajdujące się  
w elewacji, to znaczy w czasie 
procesu wysychania mogą na po-
wierzchni elewacji pojawić się wy-
kwity solne. Przy niektórych rodza-
jach kamieni naturalnych może 
wystąpić pogłębienie koloru. Zale-
camy wstępne badania oraz wyko-
nywanie powierzchni próbnych. 
 
Badanie skuteczności działania 

Nasiąkliwość powierzchniową mi-
neralnych materiałów budowlanych 
przed i po zabiegu hydrofobizacji 
można sprawdzić płytką kontrolną 
Funcosil (nr art. 0732) lub rurką 
Karsten’a. Badanie można prze-
prowadzić najwcześniej po 4 tygo-
dniach od momentu wykonania 
zabiegu hydrofobizacji, Otrzymane 
wyniki należy zaprotokołować. 
 
Narzędzia, czyszczenie  

Jako narzędzia nadają się wszyst-
kie nierdzewne urządzenia nisko-
ciśnieniowe, pompujące i natry-
skowe, pompy do płynów. Urzą-
dzenia muszą być czyste. Po uży-
ciu, jak również przy długich prze-
rwach w pracy, należy je czyścić 
dokładnie wodą. 
 
Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Kanister z tworzywa sztucznego  
5 l lub 30 l 
 
Zużycie: 
Cegła wapienno-piaskowa gładka: 
 min. 0,5 l/m

2
 

Cegła wapienno-piaskowa łamana: 
 min. 0,7 l/m

2
 

Cegła licowa:  min. 0,8 l/m
2 

Cegła o dużych porach:  
 min. 1,5 l/m

2
 

Beton lekki: min. 1,0 l/m
2
 

 

Kamień naturalny drobnoporowaty: 
 min. 0,8 l/m

2
 

Kamień naturalny wielkoporowaty: 
 min. 1,5 l/m

2
 

Zużycie preparatu Funcosil WS do 
celów kosztorysowych i przetar-
gowych należy określić na wystar-
czająco dużej powierzchni próbnej 
(1-2 m

2
). Na tej po-wierzchni moż-

na także zbadać skuteczność im-
pregnacji. 

 
Składowanie: 
W oryginalnych, zamkniętych po-
jemnikach, przy składowaniu w 
miejscu chłodnym ale chronionym 
przed mrozem, co najmniej 12 
miesięcy.  
 
Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, 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. 

Przy stosowaniu metodą natry-
skową wymagane jest wyposa-
żenie ochrony osobistej. 
Sprzęt ochrony dróg oddecho-
wych z filtrem kombinowanym 
co najmniej A/P2 (np. firmy  
Dräger). Odpowiednie rękawice 
ochronne zgodnie z kartą cha-
rakterystyki. Nosić zamknięte 
ubranie robocze. 
 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. 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 pi-
semnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 

tracą swoją ważność. 

 


