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Obszary stosowania 

Zamykanie porów na powierzch-
niach posadzek wykonanych 
z Silicate T połączonego z Silicate 
Mx 6. 
Właściwości produktu 

Wysoka odporność na obciążenia 
mechaniczne i termiczne. Łatwe 
i szybkie nakładanie na podłożach 
mineralnych. 
Mieszanie Silicate FL 

Wlać składnik płynny Silicate Base 
(składnik B) do czystego pojemni-
ka. Powoli wsypywać składnik 
proszkowy (składnik A) i wymie-
szać odpowiednią mieszarką do-
prowadzając do wolnej od grudek, 
jednorodnej konsystencji. Czas 
mieszania wynosi 3 minuty. Niedo-
zwolone jest dodawanie wody, 
kruszyw lub cementu. Proporcje 
mieszania patrz „dane techniczne 
produktu”. 
Układanie 

Silicate FL nakłada się bezpośred-
nio po wymieszaniu, w warstwie o 
odpowiedniej grubości. Materiał 
rozprowadzić za pomocą odpo-
wiednich narzędzi (np. pacy gład-
kiej) tak, aby pory zostały całkowi-
cie wypełnione. W razie potrzeby 

warstwę można przewałkować 
wałkiem pętelkowym. 
Wskazówki 

Nie nakładać w temperaturach 
poniżej +5ºC ani na zamarznięte 
podłoża. Wysokie temperatury 
skracają a niskie wydłużają 
wszystkie podane czasy. Po na-
niesieniu, gotową powłokę należy 
chronić przez co najmniej 24 go-
dziny przed czynnikami atmosfe-
rycznymi (np. słońce, deszcz, 
wiatr, mróz).  
Można stosować z produktami 

• Silicate T (012015) 
• Silicate Mix 6 (012016) 
 

Narzędzia 

Paca stalowa gładka,  wałek pętel-
kowy. 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Składnik proszkowy Silicate FL 
(składnik A): worek 25 kg 
Składnik płynny Silicate Base 
(składnik B): 
kanister 30 kg, beczka 250 kg 
Zużycie: 
Ok. 2 kg wymieszanego materiału 
na każdy mm grubości warstwy na 
m². 
 
 
 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 012013  

Silicate FL 
 
Plastyczna, dwuskładnikowa zaprawa krzemiano-
wa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Do zastoso-
wań we-

wnętrznych i 
zewnętrznych 

 Czas 
mieszania 

 Temperatura 
stosowania 

 Układanie 
zaprawy/ 
powłoka 
wylewa-

na/aplikacja na 
stojąco 

 Zużycie łączne 
na 1 mm 
warstwy 

 Okres 
przechowywan

ia 

 Chronić przed 
wilgocią 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proporcje mieszania:  6,55 kg Silicate Base (składnik B) 
na 25 kg składnika proszkowego 
(składnik A) 

Czas przydatności do  
stosowania po wymieszaniu: ok. 30 minut przy 20°C i 50% 

WWP 
Konsystencja: odpowiednia do szpachlowania 
Możliwość obciążenia: - chodzenie możliwe po 12 godz. 

- obciążenie mechaniczne możliwe 
po 24 godz. 

Wytrzymałość na ściskanie: po 28 dniach ok. 25 N/mm² 
Wytrzymałość na zginanie: po 28 dniach ok. 5 N/mm² 
 

Dane techniczne produktu 
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Składowanie:  
W zamkniętych opakowaniach, 
przy składowaniu w suchym miej-
scu co najmniej 12 miesięcy. 

Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska i 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. 


	Instrukcja Techniczna
	Numer artykułu 012013
	Silicate FL
	Plastyczna, dwuskładnikowa zaprawa krzemianowa


