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Obszary stosowania 

Ten preparat wzmacniający sto-
sowany jest jako spoiwo mas do 
wypełniania pustek i zapraw 
wzmacniających. 
Masy do wypełniania pustek pod 
nawarstwieniami:  
Odtworzenie mocnego zespolenia 
łusek i nawarstwień z podłożem 
przy uwzględnieniu wymagań fizyki 
budowli i wymagań fizyczno-
mechanicznych. 
Zaprawy wzmacniające:  
Powierzchniowe zespolenie odry-
wających się łusek itd. dla zapo-
biegnięcia wnikaniu wilgoci od 
strony podłoża. Dopasowanie pod 
względem koloru i faktury do pod-
łoża. 
Analiza stanu budowli: 
Aby wykluczyć nieodpowiednie 
wykonanie prac, należy określić na 
obiekcie - zależnie od możliwości, 
znaczenia, wielkości i stanu obiek-
tu - następujące właściwości mate-
riału: 
 Pęcznienie hydratacyjne: Ka-

mienie zawierające pęczniejące 
minerały ilaste wykazują wy-
raźne pęcznienie i skurcz, wy-
magają one wstępnej impre-

gnacji preparatem Remmers 
Antihygro (nr art. 0616), który 
powoduje zmniejszenie pęcz-
nienia. Badania wykonuje labo-
ratorium firmy Remmers. 

 Chłonność i nasiąkliwość. 
 Sole szkodliwe dla budowli. 
 Głębokość warstwy osłabionej. 
 Ustalenie przebiegu prac, 

uwzględnienie zmiany koloru. 
 Sprawdzenia korelacji pomię-

dzy wynikami laboratoryjnymi  
a ilościami i wartościami osią-
gniętymi na obiekcie przez wy-
konanie powierzchni próbnej. 

 Wykonanie zabiegu i zużycie 
materiału muszą być nadzoro-
wane. 

 Zaleca się dokonanie natych-
miastowego odbioru końcowe-
go prac. Wyniki służą jako pod-
stawa do odpowiedniego rozli-
czenia. 

Właściwości produktu 

Ten uelastyczniony preparat do 
wzmacniania kamienia opracowa-
ny został w ramach projektu wspie-
ranego przez Niemiecką Federalną 
Fundację Środowisko (Osnabrück) 
"Ochrona powierzchni kamienia 
przez aplikację elastycznych es-
trów kwasu krzemowego", we 

Dane techniczne produktu 

Dane techniczne w momencie dostawy: 
Zawartość estrów etylowych  
kwasu krzemowego: > 70% (m/m) 
Gęstość przy 20°C: 1,02 g/cm³ 
Temperatura zapłonu: 15° C 
Kolor: mętny, lekko żółtawy 
Zapach: typowy 
System katalizatora: neutralny 
Dane techniczne po zastosowaniu 
Ilość wytrąconego żelu: ok. 500 g/l  
Uboczny produkt reakcji: etanol (ulatnia się) 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0713 

KSE 500 STE 
Uelastyczniony preparat do wzmacniania kamienia oparty 
na estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE), cechujący 
się wysoką ilością wytrącanego żelu. Zawiera czysto mine-
ralną zawiesinę koloidalną. 
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współpracy z dr E. Wendlerem 
(Monachium) i grupą roboczą Prof. 
dr J. Grobe (Münster). 
Zwietrzałe powierzchnie wykazują 
często obecność (mikro-)rys 
o takich wymiarach, że niemożliwe 
jest ich prawidłowe zamknięcie 
przy stosowaniu preparatów 
wzmacniających opartych na es-
trach kwasu krzemowego bez do-
datku wypełniaczy. Dlatego w pre-
paracie do wzmacniania kamienia 
KSE 500 STE znajdują się zdy-
spergowane, czysto mineralne 
wypełniacze. Dodatkowo preparat 
ten wyróżnia się wbudowaniem 
tzw. "miękkich segmentów" i wy-
soką zawartością wstępnie skon-
densowanych cząsteczek estru 
etylowego kwasu krzemowego. 
Ester kwasu krzemowego reaguje 
ze znajdującą się w systemie po-
rów wodą względnie z wilgocią 
atmosferyczną. Podczas tej reakcji 
wytrąca się połączony miękkimi 
segmentami, mineralny, amorficz-
ny, uwodniony żel dwutlenku 
krzemu stanowiący spoiwo. Szyb-
kość reakcji wytrącania żelu za-
leży w dużym stopniu od tempera-
tury i wilgotności powietrza.  
W normalnych warunkach (20°C, 
50% względnej wilgotności powie-
trza) wytrącanie spoiwa krzemion-
kowego jest zakończone po ok. 3 
tygodniach. Z litra preparatu KSE 
500 STE wytrąca się ok. 500 g 
żelu krzemionkowego stanowiące-
go czyste spoiwo. Poniżej zesta-
wiono najważniejsze właściwości 
preparatu: 
 nie działa hydrofobizująco, 
 wysoka ilość wytrącanego żelu, 
 wysoka odporność na czynniki 

atmosferyczne i promieniowa-
nie ultrafioletowe, 

 odporność na kwaśne zanie-
czyszczenia atmosfery, 

 neutralny katalizator. 
 

 

Sposób stosowania 

Właściwości podłoża: 
Powierzchnie przeznaczonych do 
konserwacji kamieni naturalnych 
cechują się często zmniejszoną 
chłonnością spowodowaną przez 
zabrudzenia/patynę różnego ro-
dzaju. Metody czyszczenia nie-
zbędnego do przywrócenia pier-
wotnej chłonności powinny być jak 
najdelikatniejsze, tak aby nie 
zniszczyć zachowanych łusek. 
Oczyszczone powierzchnie należy 
chronić przez tydzień przed desz-
czem i zbytnim ogrzaniem przez 
promienie słoneczne.  
Optymalna temperatura stosowa-
nia wynosi pomiędzy 10°C i 20°C 
(w razie potrzeby należy stosować 
zasłony przeciwsłoneczne). Przy 
temperaturze poniżej +5°C należy 
wstrzymać prace. Twardniejące 
masy należy także chronić przed 
deszczem i bezpośrednim promie-
niowaniem słonecznym. 
Przygotowanie: 
Zdyspergowana zawiesina kolo-
idalna odkłada się w uelastycznio-
nym preparacie do wzmacniania 
kamienia KSE 500 STE jako osad 
na dnie. Ten proces jest odwracal-
ny. Dlatego, przed użyciem, należy 
preparat do wzmacniania kamienia 
KSE 500 STE dokładnie wstrzą-
snąć względnie zamieszać. Prepa-
ratu nie wolno rozcieńczać. Odra-
dza się dodawanie dodatkowych 
domieszek, np. dla przyspieszenia 
czasu reakcji. Odradza się także 
tak zwaną "szybką hydrolizę", po-
nieważ wywiera ona niekontrolo-
wany wpływ na reakcję tworzenia 
żelu i przez to na ostateczną struk-
turę żelu krzemionkowego. 
 
Wskazówki wykonawcze i orienta-
cyjne receptury omawianych mas 
można znaleźć w instrukcji do 
systemu modułowego KSE. 
 

Powierzchnie przylegające: 
Części elewacji, które nie powinny 
stykać się z preparatem wzmac-
niającym kamień KSE 500 STE, 
np. okna, powierzchnie lakierowa-
ne, szkło, należy chronić, podobnie 
jak rośliny, przez przykrycie folią 
budowlaną (polietylenową). 
Narzędzia 

Strzykawka, łopatka malarska, 
szpachla, pędzel, grzebień. 
Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Pojemniki 1 l i 2,5 l 
Składowanie: 
W zamkniętych, oryginalnych po-
jemnikach, przy składowaniu 
w miejscu chłodnym, ale zabez-
pieczonym przed mrozem: co naj-
mniej 12 miesięcy. KSE 500 STE 
reaguje z wilgocią, dlatego napo-
częte opakowania należy szczelnie 
zamknąć po pobraniu materiału. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

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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