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Obszary stosowania 

Funcosil C40 jest zalecany szcze-
gólnie do głębokiej hydrofobizacji  
i gruntowania betonu oraz żelbetu 
w budownictwie nadziemnym, do 
klasy C30/C37 oraz do starych, 
skarbonatyzowanych powierzchni 
betonowych a także do tynków 
wapiennych i cementowych. 

Właściwości produktu 

Funcosil C40 penetruje głęboko  
w beton i w ten sposób chroni go 
optymalnie przed wnikaniem wody  
i zanieczyszczeń z otoczenia, a w 
rezultacie przed uszkodzeniami 
wywoływanymi przez mróz i sole 
rozmrażające.  

 Łatwe stosowanie bez strat ma-
teriału 

 Doskonałe wnikanie w podłoże 

 Dobre działanie ochronne przy 
obciążeniu mrozem/solami 
rozmrażającymi. 

 Minimalizacja prac związanych 
z przykrywaniem i oklejaniem 
elementów nie impregnowa-
nych. 

Funcosil C40 posiada znakomite 
właściwości jako impregnat do hy-
drofobizacji betonu i żelbetu.  
W przeciwieństwie do dotychczas 
stosowanych płynnych produktów  

impregnat Funcosil C40 można 
nakładać w tylko jednym cyklu ro-
boczym. W zależności od porowa-
tości podłoża silanowa substancja 
czynna wnika w przeciągu krótkie-
go czasu (30 minut do kilku go-
dzin) w podłoże i reaguje tam  
w polisiloksan. Biała początkowo 
warstwa znika przy tym bez śladu. 

Efekt perlenia w przypadku prepa-
ratu Funcosil C40 pojawia się  
z pewnym opóźnieniem i poprawia 
się po spryskaniu wodą. 

Podłoże 

Przygotowanie podłoża: 
Nie zabrudzone powierzchnie na-
leży oczyścić przez zamiecenie lub  
w razie potrzeby za pomocą sprę-
żonego powietrza.  
Powierzchnie wystawione wcze-
śniej na działanie czynników at-
mosferycznych wykazują często 
obniżoną nasiąkliwość spowodo-
waną zabrudzeniami/patyną róż-
nego rodzaju. Zabiegi czyszczenia 
niezbędne do przywrócenia pier-
wotnej nasiąkliwości powinny być 

możliwie delikatne, np. przez spry-
skiwanie zimną lub gorącą wodą 
lub czyszczenie parą wodną;  
w przypadku uporczywych zabru-
dzeń zaleca się szczególnie meto-
dę Rotec lub preparaty do czysz-
czenia elewacji produkowane 
przez firmę Remmers (patrz odno-
śne instrukcje techniczne). 
Podczas czyszczenia należy zwró-
cić uwagę na to aby w możliwie 
najmniejszym stopniu uszkodzić 
substancję budowli. 
Resztki środków czyszczących 
(np. środków powierzchniowo-
czynnych) pozostałe z wcześniej 
przeprowadzonego czyszczenia 
mogą niekorzystnie wpłynąć na 
hydrofobizację i dlatego muszą być 
całkowicie zmyte. 
 
Właściwości podłoża:  
Warunkiem optymalnej hydrofobi-
zacji powierzchni jest wchłonięcie 
przez nią środka impregnującego. 
Zależy to od porowatości materiału 
budowlanego i zawartości wilgoci. 

Dane techniczne produktu 

Zawartość substancji czynnej: ok. 40 % wag. 
Gęstość: 0,83 kg/l 
Temperatura zapłonu: ok. 65 °C 
Wygląd                   mleczny, biały, kremowy 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0704 

Funcosil C40 
Hydrofobizujący krem impregnujący oparty  
na silanach OS-A / OS 1 
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Z tego powodu podłoże musi być 
możliwie suche. 
Wysoka zawartość szkodliwych 
soli prowadzi do poważnych 
uszkodzeń budowli, którym nie da 
się zapobiec poprzez hydrofobizu-
jącą impregnację.  
 
Powierzchnie przylegające: 
Elementy budowli i tworzywa, które 
nie powinny stykać się z impregna-
tem (np. szkło, powierzchnie lakie-
rowane i przeznaczone do lakie-
rowania) należy – podobnie jak ro-
śliny – chronić w odpowiedni spo-
sób (np. przez przykrycie folią bu-
dowlaną). 
 
Sposób stosowania 

Impregnat Funcosil C40 należy 
nakładać wałkiem (wałek futrzany 
z długim włosiem), pędzlem lub 
metodą natrysku airless.  
W zależności od nasiąkliwości 
podłoża można w jednym cyklu 
nakładać 0,2 l/m², bez strat mate-
riału. 
 
Metoda natrysku bezpowietrz-
nego – airless: 
Ciśnienie robocze: 50 - 60 bar 
 
Temperatura stosowania: 
Impregnację hydrofobizującą nale-
ży wykonywać w zakresie tempe-
ratur  +10 °C do +25°C. Zbyt sil-
nemu nagrzaniu powierzchni na 
skutek nasłonecznienia można za-
pobiec używając zasłon przeciw-
słonecznych. W temperaturach 
poniżej + 10°C odparowywanie 
nośnika i tworzenie substancji 
czynnej mogą się opóźniać. 
 

Odporność na deszcz: 
Około 30 minut po aplikacji. 

Wskazówki  

Aby zapobiec przedostawaniu się 
składników produktu do wnętrza 
budynku wszystkie okna, drzwi i 
inne otwory należy podczas prac 
impregnacyjnych zamknąć, a po 
impregnacji przewietrzyć pomiesz-
czenia mieszkalne. 

Na elewacjach z betonu zmywa-
nego lub podobnych należy zasto-
sować Funcosil BI. Dla betonów 
klas powyżej C35/45 oraz w bu-
downictwie mostowym i drogowym 
stosować Funcosil IC (nr art. 
0710). Badanie w oparciu o ZTV-
ING TL/TP OS-A i DAfStb RL-SIB 
OS 1, produkt znajduje się na li-
ście BASt.    

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 6 tygo-
dniach od momentu wykonania 
zabiegu hydrofobizacji, otrzymane 
wyniki należy zaprotokołować. 
 
Narzędzia, czyszczenie 

Wałek futrzany, pędzel angielski, 
urządzenie airless. 
Dysze airless: 
nr 523; kąt natrysku 50°;  
otwór 0,023 cala 
Nr. 421; kąt natrysku 40°;  
otwór 0,021 cala 
Narzędzia muszą być suche i czy-
ste. Po użyciu i przed dłuższymi 

przerwami w pracy należy je do-
kładnie czyścić wodą. 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
pojemniki z tworzywa sztucznego, 
5 l i 15 l. 
Zużycie: 
Ok. 0,2 l/m² Funcosil C40. 
Zużycie preparatu impregnującego 
do celów kosztorysowych i prze-
targowych należy określić na wy-
starczająco dużej powierzchni 
próbnej (1 - 2 m²). Na tej po-
wierzchni można także zbadać 
skuteczność impregnacji. 
Składowanie: 
W zamkniętych oryginalnych opa-
kowaniach, w miejscu chłodnym  
i chronionym przed zamarzaniem 
można składować przez co naj-
mniej 12 miesięcy. Temperatura 
składowania 5 do 30°C. 

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. 
Podczas aplikacji natryskowej 
należy nosić indywidualne środ-
ki ochrony. Ochrona dróg odde-
chowych: filtr kombinowany, co 
najmniej A/P2 (na przykład firmy 
Dräger). Odpowiednie rękawice 
ochronne: patrz karta charakte-
rystyki. Nosić zamkniętą odzież 
ochronną. 
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EN 1504-2 

Remmers  

Baustofftechnik GmbH 

D - 49624 Löningen 

Zakład Löningen 

Wyroby do ochrony  
powierzchniowej 

hydrofobizująca impregnacja 

Głębokość wnikania klasa II: 10 mm 

Chłonność wody i odpor-
ność na alkalia 

NPD 
1)

 

Szybkość schnięcia NPD 

Utrata masy po cyklicznym 
obciążaniu mrozem i sola-
mi rozmrażającymi 

NPD 

Substancje niebezpieczne  

 

Zgodność z EN 
1504-2, 5,3 

1) 
NPD parametru nie określono 

ó 

 
 

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. 

 


