
Strona 1 z 2 

 
1811 IT 02.08 

          Remmers Polska Sp. z o.o. • ul. Sowia 8 • 62-080 Tarnowo Podgórne • tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111          www.remmers.pl           Remmers Polska Sp. z o.o. • ul. Sowia 8 • 62-080 Tarnowo Podgórne • tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111          www.remmers.pl 

Obszary stosowania 

� Powłoka gruntująca pod gru-
bowarstwowe powłoki hydro-
izolacyjne Remmers 

� Krzemionkowanie gruntujące 
pod szlamy uszczelniające  
firmy Remmers 

� Krzemionkowanie betonu jako 
zabezpieczenie przed wilgocią 
i agresywnymi czynnikami, 
DIN 4030, DIN 4281 

Właściwo ści produktu 

Wgłębna ochrona poprzez krze-
mionkowanie (sztuczne skamie-
nienie) bez dodatkowej warstwy  
i bez ryzyka odspajania. Nie za-
wiera rozpuszczalników, nie sta-
nowi zagrożenia dla wód grunto-
wych, a więc nie obciąża środowi-
ska naturalnego. Zmniejsza kapi-
larne podciąganie wilgoci. Zwięk-
sza odporność na ścieranie 
i wytrzymałość mechaniczną po-
wierzchni. 

Sposób stosowania 

Gruntowanie pod grubowar-
stwowe powłoki bitumiczne 
Remmers: 
Podłoże zagruntować preparatem  
Kiesol rot rozcieńczonym wodą  
w proporcji 1:1. Grubowarstwowe 
powłoki bitumiczne Remmers na-
leży nakładać po wchłonięciu pre-
paratu gruntującego, na powietrz-
nie suche podłoże. Modyfikowane 
tworzywami sztucznymi grubowar-

stwowe powłoki bitumiczne (KMB) 
to na przykład Remmers Profi 
Baudicht 2K, Remmers Profi Bau-
dicht 1K, Remmers K2 Dickbe-
schichtung. 
Krzemionkowanie gruntuj ące 
pod szlamy uszczelniaj ące:   
Podczas wykonywania w istnieją-
cych budynkach powłok uszczel-
niających z ochroną wgłębną,  
Kiesol rot stosuje się w kombinacji 
ze szlamami uszczelniającymi 
Remmers, świeże na świeże: 
Kiesol rot rozcieńczony 1:1 wodą 
nanosi się natryskowo na całą 
powierzchnię matowo wilgotnego 
podłoża, tak aby po powierzchni 
nie spływał nadmiar preparatu.  
Po odczekaniu co najmniej 15 
minut nanieść pędzlem, na całą 
powierzchnię szlam uszczelniający  
Remmers Dichtungsschlämme. 
Minimalna grubość pojedynczej 
warstwy szlamu wynosi 1 mm. Po 
20 minutach (zależnie od podłoża) 
nałożyć w taki sam sposób drugą 
warstwę. W przypadku spiętrzają-

cej się wody przesiąkającej lub 
wody pod ciśnieniem należy nało-
żyć trzy warstwy. Ponieważ  
w przyszłości obciążenia wodą 
mogą się zmienić, generalnie zale-
camy nakładanie trzech warstw 
szlamu. Łączna grubość powłoki 
nie może w żadnym miejscu prze-
kroczyć 5 mm.  
Krzemionkowanie betonu jako 
zabezpieczenie przed wilgoci ą  
i agresywnymi substancjami, 
DIN 4030, DIN 4281: 
W celu uszlachetnienia powierzch-
ni wykonuje się „krzemionkowanie” 
preparatem Kiesol rot rozcieńczo-
nym wodą w proporcji 1:1 i po 
wchłonięciu jeszcze dwukrotnie 
nanosi się natryskowo, do wysy-
cenia, nierozcieńczony Kiesol rot. 
Barwnik kontrolny blaknie w ciągu 
kilku tygodni lub miesięcy. Powłoki 
z farb dyspersyjnych lub silikono-
wych można bez problemów na-
nosić na takie powierzchnie na 
styku z powierzchniami elewacyj-
nymi. 

Dane techniczne  produktu  

Gęstość wg DIN 53211: ok. 1,15 g/cm³ +/- 0,02 
Kolor: czerwony 
Odczyn pH: 11 +/- 1 
Lepkość wg DIN 53 211 dysza 4: 11 s +/- 1 
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C 
Przepuszczalność pary wodnej: powyżej 90% 
Wodoszczelność wg DIN 4281: spełnia wymagania  
ZKJ (Zakładowa Kontrola Jakości) wg DIN ISO EN 9001 
Produkt oparty na hydrofobowych związkach kwasu krzemowego  

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 1811 

Kiesol rot 
Preparat krzemionkujący z barwnikiem kontrolnym 
Świadectwo badań nr: 72/82 TU Hannover 
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Wskazówki   

Kiesol rot ma działanie alkalicznie 
drażniące. Wrażliwe powierzchnie 
szklane i klinkier należy zabezpie-
czyć przed rozpryskami (przykryć 
lub nanieść powłokę ze zdejmo-
walnego lakieru). 
 
Narzędzia, czyszczenie  

Opryskiwacz z dyszą dającą sze-
roki strumień nr 111.  
Do rur betonowych: opryskiwacz 
okrężny AURA. Na mniejsze po-
wierzchnie nadają się również 
szczotki lub wałki. Czyścić na 
świeżo wodą. 
 
Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Pojemniki blaszane 5 kg, 10 kg  
i 30 kg 
Zużycie: 
Gruntowanie pod powłoki grubo-
warstwowe Remmers i pod szlamy 
uszczelniające: około 0,1 kg/m² 
Składowanie: 
Przy składowaniu w nie otwiera-
nych oryginalnych pojemnikach,  
w miejscu chronionym przed mro-
zem co najmniej 3 lata. 
 
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. 

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. 


