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Obszary stosowania 

Pielęgnacja powierzchni świeżych 
powłok z dwuskładnikowych za-
praw krzemianowych Silicate W, R 
oraz FL w celu zabezpieczania 
przed zbyt szybkim oddawaniem 
wody i jako ochrona przed nieko-
rzystnymi czynnikami zakłócają-
cymi twardnienie, takimi jak woda 
deszczowa lub kondensat. 

Właściwości produktu 

Remmers Silicate NB to wysokiej 
jakości, jednoskładnikowy środek 
pielęgnacyjny do zapraw krzemia-
nowych Silicate W, R i FL o do-
skonałych właściwościach. 

 Zapobiega niewłaściwemu 
wzrostowi wytrzymałości oraz 
powstawaniu rys w wyniku 
skurczu 

 Wysoki współczynnik szczelno-
ści 

 Do nakładania wałkiem lub 
natryskowo 

 Nie zawiera rozpuszczalników 

 

 

Podłoże 

Środek pielęgnacyjny Silicate NB 
nakłada się krótko po nałożeniu 
dwuskładnikowej zaprawy krze-
mianowej Silicate W, R i FL na 
jeszcze świeżą powierzchnię. 

Sposób stosowania 

Przed zastosowaniem jednoskład-
nikowego płynnego środka pielę-
gnacyjnego Silcate NB należy 
dobrze wstrząsnąć opakowaniem. 
Środek pielęgnacyjny nakłada się 
równomiernie pędzlem lub wałkiem 
na całą, świeżą powierzchnię dwu-
składnikowej zaprawy krzemiano-
wej Silicate W, R i FL. 

Narzędzia 

Wałek futrzany, pędzel. 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
kanister 5 kg 
Zużycie: 
Ok. 0,20 – 0,25 kg na m
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Składowanie:  
W zamkniętych pojemnikach, przy 
składowaniu w suchym miejscu  
co najmniej 6 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. 
 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 012014  

Silicate NB 
Środek pielęgnacyjny do systemów krzemiano-
wych 

Proporcje mieszania:  06,25 kg składnika B (płyn) na 25 
kg składnika A (proszek). A:B = 
4:1) 

Czas przydatności do stosowania: ok. 45 minut przy 20ºC i 50% wil-
gotności względnej powietrza 

Temperatura podczas stosowania: +5ºC do +35ºC 

Dane techniczne produktu 

Kolor: biały
 

Czas
 
schnięcia: ok. 2 godziny w temp. 20°C i wil-

gotności względnej powietrza 50% 
Temperatura stosowania: +5°C do +35°C 

Dane techniczne 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. 

 


