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Obszary stosowania 

� Wgłębna hydrofobizacja betonu 
i żelbetu  

� Budowle mostowe, drogowe  
i nadziemne 

• Ochrona przed wnikaniem soli 
rozmrażających 

• Ochrona przed szkodami mro-
zowymi i spowodowanymi 
przez sole rozmrażające 

• Do zastosowań wewnętrznych  
i zewnętrznych 

 
Należy zapewnić aby woda nie do-
stała się pod zaimpregnowaną 
strefę. 

Aby nie zaburzyć procesu wiąza-
nia cementu, beton należy hydro-
fobizować najwcześniej po dwóch 
tygodniach, a lepiej dopiero po 
czterech tygodniach od wykonania. 

Właściwo ści produktu 

� Podwyższa mrozoodporność 
oraz odporność na sole roz-
mrażające 

� Hydrofobizuje 
� Otwarty na dyfuzję pary wodnej 
� Wysoce skoncentrowany  

(zawartość substancji czynnej 
80%) 

� Łatwa, precyzyjna aplikacja bez 
strat materiału 

� Doskonała zdolność wnikania 
� Nie zawiera rozpuszczalników 
� Odporny na UV 
� Odporny na alkalia 
� Znakomite długotrwałe działa-

nie 
� Przebadany wg ZTV-ING, 

TL/TP OS-A oraz DAfStb, RL-
SIB OS 1 

� Znajduje się na liście BASt 
(Bundesanstalt für Straßenwe-
sen) 

 
Podło że 

Wymagania: 
Warunkiem optymalnej hydrofobi-
zacji powierzchni jest wchłonięcie 
przez nią środka impregnującego. 
Zależy to od porowatości materiału 
budowlanego i zawartości wilgoci. 
Podłoże musi być możliwie czyste, 
odpylone i suche.  

W razie obecności soli szkodliwych 
dla materiałów budowlanych nale-
ży wykonać ilościową analizę za-
solenia. 
Wysokie stężenie szkodliwych soli 
prowadzi do poważnych szkód bu-
dowlanych, którym nie można za-
pobiec wykonując impregnację hy-
drofobizującą. 
 
Przygotowanie podło ża: 
Usterki budowlane, jak np. rysy, 
zarysowane spoiny, wadliwe złą-
cza, wilgoć podciągana kapilarnie i 
higroskopijna, należy wcześniej 
usunąć. 
 
Niezbędne zabiegi czyszczenia 
powinny być możliwie delikatne, 
np. przez spryskiwanie zimną lub 
gorącą wodą lub czyszczenie parą 
wodną; w przypadku uporczywych 
zabrudzeń zaleca się szczególnie 

Dane techniczne  produktu  

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0710 

Funcosil IC 
Wodorozcieńczalny krem impregnujący oparty na 
silanach 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Produkt  
wodny 

 Do zastoso-
wań we-

wnętrznych i 
zewnętrznych 

 Temperatura 
stosowania 

 Malowanie 
pędzlem / wał-
kiem / natrysk 
airless/airmix 

 Łączna ilość 
nakładanego 

materiału 
 

 Przechowywać 
w miejscu 
chłodnym, 

chronić przed 
wilgocią i mro-
zem, opako-
wanie zamy-

kać 

 Okres przecho-
wywania 

   

 

Dane techniczne w momencie dostawy : 
Zawartość substancji czynnej: ok. 80 % wag. 
Baza substancji czynnej: silany/siloksany 
Nośnik: woda 
Gęstość przy 20 °C: ok. 0,90 g/cm³ 
Temperatura zapłonu : ok. 74 °C 
Odczyn pH: ok. 8,0 neutralny 
Wygląd: mleczny, biały krem 
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metodę Rotec (5235) lub preparaty 
do czyszczenia elewacji produko-
wane przez firmę Remmers [np. 
Fassadenreiniger-Paste (0666), 
Klinkerreiniger AC (0672), Combi 
WR (0675)]. 
 
Powierzchnie przylegaj ące: 
Elementy budowlane i materiały, 
które nie powinny stykać się z im-
pregnatem, należy chronić w od-
powiedni sposób. 

Sposób stosowania 

Temperatura stosowania: 
+10 °C do +25 °C 
 

Wskazówki wykonawcze: 
Impregnat nanosić wałkiem futrza-
nym/pędzlem angielskim w krzyżu-
jących się kierunkach lub natryski-
wać metodą natrysku bezpo-
wietrznego airless. 

Świeżo zaimpregnowane po-
wierzchnie chronić przed desz-
czem, wiatrem, promieniowaniem 
słonecznym oraz przed konden-
sowaniem wody. 

Nadmiar impregnatu usunąć  
w ciągu 1 godziny rozpuszczalni-
kiem V 101. 

Możliwe produkty systemowe 

Betofix-Spachtel (1008) 
BFA (0673) 
 
Narzędzia, czyszczenie 

Wałek futrzany z długim włosiem, 
pędzel. 
 
Dysze do urz ądzenia airless: 
kąt natrysku 40° 
otwór 0,021 cala 
ciśnienie natrysku maks. 60 bar 
 
Narzędzia muszą być suche i czy-
ste. Po użyciu i przed dłuższymi 
przerwami w pracy należy je do-
kładnie czyścić wodą. 

Wskazówki 

Badanie skuteczno ści działania 
Nasiąkliwość powierzchniową mi-
neralnych materiałów budowlanych 
można sprawdzić płytką kontrolną 
Funcosil  lub rurką Karsten’a (ze-
staw do badania nasiąkliwości 
Funcosil Fassadenprüfkoffer, nr 
art. 4954). Badanie można prze-
prowadzić najwcześniej po 6 tygo-

dniach od momentu wykonania 
zabiegu hydrofobizacji. 

Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
pojemniki z tworzywa sztucznego, 
5 l i 30 l. 
 
Zużycie: 
W zależności od porowatości: ok. 
0,2 - 0,5 l/m² zależnie od szorstko-
ści. 
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 oryginalnych, zamkniętych po-
jemnikach, przy składowaniu  
w miejscu suchym i zabezpieczo-
nym przed mrozem co najmniej  
12 miesięcy. Zawartość napoczę-
tych pojemników należy jak naj-
szybciej zużyć. 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpiecze ństwo, 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 metod ą natry-
skow ą wymagane jest wyposa-
żenie ochrony osobistej. 
Sprzęt ochrony dróg oddecho-
wych z filtrem kombinowanym 
co najmniej A/P2 (np. firmy  
Dräger). Odpowiednie r ękawice 
ochronne zgodnie z kart ą cha-
rakterystyki. Nosi ć zamkni ęte 
ubranie robocze. 
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Wyroby do ochrony powierzchniowej – impregnacja hydrofobizująca 

Głębokość wnikania: klasa II: ≥ 10 mm 

Chłonność wody i odpor-
ność na alkalia: 

Współczynnik absorpcji < 7,5% w porównaniu z próbką nie poddaną za-
biegowi < 10% w roztworze alkalicznym 

Szybkość schnięcia: klasa I, > 30% 

Utrata masy po cyklicznym 
obciążaniu mrozem i so-
lami rozmrażającymi: 

Utrata masy 20 cykli później niż w przypadku próbki nieimpregnowanej 
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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. 


