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Obszary stosowania 

Do hydrofobizującego gruntowania 
i powierzchniowego wzmacniania 
porowatych, jasnych, mineralnych 
materiałów budowlanych. Zwłasz-
cza do muru licowego z bloczków 
wapienno-piaskowych, tynków 
mineralnych i betonu komórkowe-
go, na zewnątrz budynków.  
(Nie nadaje się do barwnego 
klinkieru, cegły, tynków mine-
ralnych i do gruntowania wcze-
śniej impregnowanych materia-
łów budowlanych.) 
 
Właściwości produktu 

Remmers Silikat Grundierung D 
jest wodnym roztworem hydrofobi-
zujących związków kwasu krze-
mowego przeznaczonym do hydro-
fobizującego gruntowania i lekkie-
go wzmacniania powierzchni po-
rowatych, jasnych, mineralnych 
materiałów budowlanych. 
Preparat Remmers Silikat Grundie-
rung D jest stabilny w kontakcie  
z wapnem, to znaczy, że można 
nim w pełni skutecznie zagrunto-
wać mineralne materiały budowla-
ne o odczynie pH do 12. Osiąga 
się dużą głębokość wnikania, tak-
że na lekko wilgotnych podłożach.  
Remmers Silikat Grundierung D,  
w związku ze swoim składem, 
reaguje z podłożem i obok sub-
stancji hydrofobowej tworzy także 
produkty krzemionkujące, które 
zapewniają lekkie wzmocnienie 

powierzchni, bez znaczącego 
zmniejszania dyfuzji pary wodnej. 
Dzięki obniżeniu przewodności 
termicznej zmniejszane są straty 
energii. 
Remmers Silikat Grundierung D 
służy do gruntowania pod farbę 
krzemianową Remmers Silikat-
farbe D. 
 
Przygotowanie podłoża 

Podłoże musi być w stanie nie 
budzącym zastrzeżeń. Usterki 
budowlane, jak np. rysy, zaryso-
wane spoiny, wadliwe złącza, wil-
goć podciągana kapilarnie należy 
wcześniej usunąć. Należy zagwa-
rantować, że woda i rozpuszczone 

w niej szkodliwe sole nie będą 
dostawały się za strefę zahydrofo-
bizowaną, ponieważ mogłoby to 
prowadzić do szkód mrozowych, 
odspojeń i rozsadzania przez sole. 
Przed wykonaniem każdego hy-
drofobizującego gruntowania nale-
ży usunąć przylegające nawar-
stwienia brudu i substancji szko-
dliwych jak również wykwity, glony 
i mchy, z zastosowaniem odpo-
wiedniej metody czyszczenia. 
Podczas czyszczenia należy zwró-
cić uwagę na to, aby w możliwie 
najmniejszym stopniu uszkodzić 
substancję budowli.  
Pozostałości środków czyszczą-
cych (np. środków powierzchniowo 

Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 0624 

Silikat Grundierung D 
Hydrofobowe związki kwasu krzemowego. 

Dane techniczne produktu

Dane techniczne w momencie dostawy:
Zawartość substancji czynnej: ok. 25 % 
Nośnik: woda 
Odczyn pH: ok. 12  
Gęstość: 1,1 kg/l 
Lepkość: 13 sek. w kubku DIN 4 
Wygląd: bezbarwny płyn 
Temperatura stosowania: min. +  5°C 
 maks. + 30°C 
 
Dane techniczne po utworzeniu substancji czynnej: 
Zawartość substancji czynnej: 10 % 
Współczynnik nasiąkliwości 
wg DIN 52617: < 0,1 kg/m²h0,5 
Przepuszczalność pary wodnej: > 90% 
Odporność na promieniowanie UV: bardzo dobra 
Odporność na alkalia: zapewniona 
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czynnych) należy dokładnie wypłu-
kać, ponieważ zmniejszają one 
skuteczność gruntowania.  
W przypadku obecności szkodli-
wych soli koniecznie należy wyko-
nać ich analizę ilościową. Wysokie 
stężenie soli (szczególnie chlor-
ków, azotanów i siarczanów) pro-
wadzi do poważnych szkód bu-
dowlanych, którym nie można za-
pobiec wykonując hydrofobizujące 
gruntowanie. 
 
Powierzchnie przylegające: 
Części elewacji, które nie powinny 
stykać się ze środkiem gruntują-
cym, jak np. okna, powierzchnie 
lakierowane i przeznaczone do 
lakierowania, szkło, drewno  
i metale należy chronić, podobnie 
jak rośliny, przez przykrycie folią 
budowlaną (z polietylenu). 
 
Sposób stosowania  

Środek Remmers Silikat Grundie-
rung D nanoszony jest metodą 
polewania bezciśnieniowego od 
dołu do góry, dwukrotnie, świeże 
na świeże, aż do nasycenia. Pod-
czas polewania dysza powinna być 
prowadzona poziomo, bez odry-
wania, wzdłuż elewacji. Ewentual-
ny nadmiar preparatu należy na-
tychmiast zebrać. Suche po-
wierzchnie należy, przed wykona-
niem zabiegu, zmoczyć i odczekać 
aż powierzchnia przeschnie. Nale-
ży tak długo czekać aż podłoże 
stanie się ponownie "jasne". 
 
Narzędzia, czyszczenie  

Niskociśnieniowe urządzenia na-
tryskowe, urządzenia natryskowe 
typu Airless, opryskiwacze ogrod-
nicze, wałki futrzane, pędzel an-
gielski, urządzenie natryskowe 
MV2.  
W stanie świeżym czyścić czystą 
wodą. 
 
 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Kanistry z tworzywa sztucznego 5 l 
i 30 l 
 
Zużycie: 
0,2 - 0,3  l/m2 w zależności od 
chłonności podłoża.  
Dla dokładnego określenia zużycia 
należy wykonać wystarczająco 
dużą powierzchnię próbną (1-2 
m2). 
 
Składowanie: 
Przy składowaniu w miejscu 
chłodnym, suchym i zabezpieczo-
nym przed mrozem, w oryginal-
nych, zamkniętych opakowaniach 
12 miesięcy. 
 
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. 
 
Kod produktu 

M-SK02 
 

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. 


