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Obszary stosowania 

Preparat do wykonywania przepon 
poziomych przeciw wilgoci podcią-
ganej kapilarnie zgodnie z instruk-
cją WTA 4-4-04/D, powyżej po-
ziomu spiętrzania wody. 
 
Właściwości produktu 

 Koncentrat (rozcieńczalny 1:12) 
 Niskie zużycie 
 Wodorozcieńczalny 
 Hydrofobizujący 
 Głęboko wnika 
 Likwiduje kapilarne podciąganie 

wody zgodnie z WTA, przeba-
dany do stopnia zawilgocenia 
95%. 

Sposób stosowania 

Przed zastosowaniem należy roz-
cieńczyć preparat Kiesol IK czystą 
wodą pitną w stosunku 1:12.  
W przypadku wysokiego stopnia 
zawilgocenia można stosować 
wyższe stężenie 1:10. Uwaga: 
Kiesol IK należy zawsze wlewać 
do wody.  
W celu uzyskania prawidłowej 
poziomej przepony przeciw wilgo-
ci, materiał budowlany w strefie 
iniekcji musi być całkowicie nasą-
czony preparatem Kiesol IK. 
Nawet przy wysokim stopniu za-
wilgocenia uzyskuje się skuteczną 
przeponę poziomą. 

A. Prace wstępne: 
Zawilgocony i/lub uszkodzony 
stary tynk należy usunąć na wyso-
kość co najmniej 80 cm powyżej 
krawędzi zawilgocenia. Powierz-
chnie ścian oczyścić (np. metodą 
delikatnego mikropiaskowania)  
i wydłutować miękkie spoiny na 
głębokość ok. 2 cm.  
Wykonać krzemionkowanie gruntu-
jące preparatem Kiesol i szlamem 
uszczelniającym Remmers Sulfa-
texschlämme. Później należy za-
mknąć ubytki i otwarte spoiny za-
prawą Remmers Grundputz lub 
Remmers Dichtspachtel. Mocne, 
zamknięte powierzchnie tynku 
można pozostawić jako uszczel-
nienie. 
 
B. Metoda wierconych otworów: 
Odstęp między otworami 10-12 
cm, głębokość otworu powinna być 
taka aby kończył się 5 cm przed 
drugą stroną ściany. Otwory moż-
na wiercić poziomo lub pod kątem, 
w jednym lub dwóch rzędach za-
leżnie od podłoża i stosowanej 
metody. W murach o grubości 
powyżej 60 cm oraz w narożnikach 

otwory należy wiercić z obydwu 
stron. 
 
a) Metoda iniekcji niskociśnie-
niowej: 
Jest szczególnie przydatna, gdy 
zabezpieczany mur jest już w wy-
sokim stopniu albo całkowicie na-
sączony wodą. Średnica otworów 
zależy od wybranej metody. Od-
stępy wynoszą z reguły 10-12 cm 
od środka do środka. Otwory wier-
ci się poziomo w spoinie wspornej 
lub pod kątem do 45º. W murze  
z nasiąkliwych kamieni naturalnych 
otwory wierci się w kamieniach  
a w szczelnym murze z kamienia 
łamanego w spoinie. Przed iniek-
cją należy usunąć pył wiertniczy  
i osadzić pakery iniekcyjne.  
W murach z dużą ilością pustek, 
rys względnie otwartymi spoinami  
do 5 mm przed wykonaniem wła-
ściwej iniekcji należy wlać lub 
wtłoczyć materiał Remmers 
Bohrlochsuspension. 
Następnie wykonuje się iniekcję 
preparatu Kiesol IK zawsze pod 
ciśnieniem <10 bar. Iniekcję należy 
prowadzić tak długo, aż wprowadzi 

Dane techniczne produktu 

Baza: siloksan 
Gęstość: 1,0 g/cm³ 
Lepkość przy 25°C: 15 cSt 
Kolor: przezroczysty do żółtawego 
Temperatura stosowania/ 
temperatura podłoża: +5ºC do +30ºC. 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 1813 

Kiesol IK 
Wodorozcieńczalna siloksanowa przepona pozioma 
zgodna z instrukcją WTA 4-4-04/D Iniekcje w murach  
przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie. 
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się wystarczającą ilość preparatu 
Kiesol IK. 
Po ok. 24 godzinach należy wycią-
gnąć pakery i zamknąć otwory 
materiałem Remmers Bohrlochsu-
spension. 
 
b) Metoda bezciśnieniowa: 
Wywiercić otwory w odstępach 10-
12 cm, Ø 30 mm, kąt nachylenia 
pomiędzy 30º i 45º. Przy ustalaniu 
nachylenia otworów należy zwrócić 
uwagę aby otwory przechodziły 
przez co najmniej jedną spoinę 
wsporną, w grubych murach przez 
co najmniej dwie spoiny. Przed 
iniekcją należy usunąć pył wiertni-
czy. Następnie wprowadza się 
preparat Kiesol IK w otwory iniek-
cyjne. Szczególnie zalecane jest 
wykonywanie iniekcji z zastosowa-
niem specjalnych zasobników 
(Kiesol Dosierkartusche nr art. 
4173 lub zestaw do napełniania 
otworów nr art. 4174). Czas nasą-
czania musi wynosić minimum 24 
godziny. Następnie wypełnić otwo-
ry materiałem Remmers 
Bohrlochsuspension. 
W odniesieniu do zamykania 
otwartych spoin, rys i pustek obo-
wiązują te same warunki, co  
w metodzie ciśnieniowej. 
 
C. Zabiegi uzupełniające: 
 Pionowe uszczelnienie po-

wierzchni do wysokości ok. 30 
cm powyżej poziomu otworów. 
 Blokowanie soli w murze za 

pomocą Remmers Sulfatex Fl-
üssig i/lub Remmers Salz-
sperre 
 W zależności od zastanego 

stopnia obciążenia muru i wy-
magań w odniesieniu do eks-
ploatacji wymienione produkty 
należy połączyć z tynkami re-
nowacyjnymi z programu 
Remmers.  

 Na styku z posadzką względnie 
gruntem należy oddzielić tynk 
szczeliną i w razie potrzeby 
uszczelnić powierzchnię  
posadzki. na cokole należy sto-
sować tynk Remmers  
Universalputz. 

Należy przestrzegać instrukcji 
technicznych poszczególnych 
produktów. 
Wskazówki   
Temperatura podczas stosowania 
+5°C do 30°C. Jeżeli do rozcień-
czania stosuje się wodę destylo-
waną, produkt pozostaje stabilny 
przez ok. 1 rok. Jeżeli do rozcień-
czania stosowana jest woda wo-
dociągowa – szczególnie woda  
z wysoką zawartością rozpuszczo-
nych soli mineralnych – może 
dojść do zmniejszenia stabilności 
roztworu. Przy proporcji miesza-
nia z wodą poniżej 1:7 następuje 
szybkie żelowanie materiału.  
Z tego powodu ważne jest aby 
podczas mieszania wlewać  
Kiesol IK do wody a nie wodę do 
Kiesol IK. 
Narzędzia, czyszczenie  

a) Urządzenia do wiercenia, np. 
młotowiertarki. 

b) Do bezciśnieniowego nasą-
czania zestaw do napełniania 
otworów, nr art. 4174 lub  
Kiesol Dosierkartusche nr art. 
4173. 

c) Do metody niskociśnieniowej: 
Opryskiwacz ze złączką (wąż 
ciśnieniowy z głowicą chwyta-
kową) lub pompy iniekcyjne 
następujących firm: 
 b+m Vertriebs GmbH, Zie-

gelmüllerstr. 6, 88094 
Oberteuringen 
 Desoi GmbH, Gewerbestr-

aße 16, 36148 Kalbach 
 Dittmann Oberflächen-

technik, Germendorfer Al-

lee 31, 16515 Oranienburg 
d) Metalowe pakery iniekcyjne  

z zaworem niskociśnienio-
wym, iniektory z tworzywa 
sztucznego Remmers Plasti-
kinjektor z nasadką do wbija-
nia lub pakery z tworzywa 
sztucznego. 

Urządzenia należy czyścić na 
świeżo wodą. 
 
Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
pojemniki z tworzywa sztucznego 
10 kg i 30 kg 
 
Zużycie: 
Ok. 0,2 kg koncentratu Kiesol IK 
na każde 10 cm grubości ściany  
i na metr długości ściany 
 
Składowanie: 
Produkt reaguje z wilgocią znajdu-
jącą się w powietrzu. Należy uni-
kać dłuższego kontaktu z powie-
trzem jak również kontaktu z nie-
wielkimi ilościami wody. 
Przy składowaniu poniżej tempera-
tury 38°C, w nieotwieranych orygi-
nalnych pojemnikach trwałość 
wynosi 12 miesięcy od daty pro-
dukcji. 
 
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. 

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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