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Obszary stosowania 

Nadaje się do wzmacniania chłon-
nych, bardzo osłabionych mineral-
nych materiałów budowlanych 

o dużych porach, przede wszyst-
kim piaskowca. Także do wzmac-
niania historycznych tynków i spo-

in. 
W przypadku kamieni zawierają-
cych pęczniejące minerały ilaste  

i wykazujących przez to wyraźne 
pęcznienie i skurcz, zaleca się wy-
konanie wcześniejszego zabezpie-

czenia preparatem Remmers  
Antihygro (nr art. 0616) w celu 
ograniczenia pęcznienia. W razie 

potrzeby badania wykonuje labora-
torium firmy Remmers. 

Właściwości produktu 

Remmers KSE 510 reaguje z wo-

dą znajdującą się w systemie po-
rów względnie z wilgocią atmosfe-
ryczną. Wytrąca się przy tym czy-

sto mineralny, amorficzny, uwod-
niony żel dwutlenku krzemu  
(SiO2 aq.) stanowiący spoiwo. Mine-

ralne spoiwo krzemionkowe zastę-
puje utracone w wyniku wietrzenia 
spoiwo pierwotne. 

Szybkość reakcji wytrącania żelu 
silnie zależy od temperatury i wil-
gotności. W normalnych warun-

kach (20°C / 50% wilgotności 
względnej powietrza) wytrącanie 
spoiwa krzemionkowego jest za-

kończone po ok. 3 tygodniach.  
Poniżej zestawiono najważniejsze 
właściwości preparatu KSE 510: 

 stopień wytrącania żelu: >40 %, 

 układ jednoskładnikowy - pew-
ny i łatwy w stosowaniu, 

 katalizator neutralny, 

 możliwe jest głębokie wnikanie, 
aż do zdrowego rdzenia kamie-
nia, 

 brak szkodliwych dla budowli 
produktów ubocznych, 

 wysoka odporność na czynniki 
atmosferyczne i promieniowa-
nie ultrafioletowe, 

 wzmocnione powierzchnie 
można uzupełniać zaprawą re-
nowacyjną Remmers Restau-
riermörtel. 

Sposób stosowania 

Badania wstępne, wykonanie po-
wierzchni próbnych:  
Należy określić następujące wła-

ściwości wzmacnianego materiału 
(analiza stanu budowli): 

Dane techniczne produktu 

Dane techniczne w momencie dostawy 
Zawartość substancji czynnej:  ok. 99 % wag. 
System katalizatora:   neutralny 
Gęstość przy 20°C:   1,02 g/cm³ 
Kolor:   przezroczysty do nieznacznie 

  mętnego, ew. nieco żółtawy 
Zapach:   typowy 
 
Dane techniczne po wytworzeniu substancji czynnej 
Ilość wytrąconego żelu:   ok. 420 g/l 
Uboczny produkt reakcji:   etanol (ulatnia się) 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0625 

KSE 510 
Preparat do wzmacniania kamienia oparty na es-
trach etylowych kwasu krzemowego (KSE), nie za-
wierający rozpuszczalników organicznych.  
Stopień wytrącania żelu > 40%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Do zastosowań 
zewnętrznych 
i zewnętrznych 

 Stosować środki 
ochrony indywi-

dualnej 

 Temperatura 
stosowania 

 Malowanie 
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natrysk 

niskociśnieniowy 

/ spryskiwanie 

 Ilość 
nakładanego 

materiału, 
zależnie od 
zastosowania 

 Okres 
przechowywania 

 Przechowywać 
w  miejscu 

chłodnym,chronić 
przed mrozem 

i wilgocią, 

opakowanie 
zamykać  
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1. Wilgotność materiału, zawar-
tość szkodliwych soli, nasią-
kliwość higroskopijna. 

2. Chłonność, nasiąkliwość kapi-
larna. 

3. Profil wytrzymałości, grubość 

warstwy osłabionej, pęcznienie 
hydratacyjne. 

4. Zużycie materiału na m² po-

wierzchni, głębokość wnikania, 
uzyskany profil wytrzymałości. 

5. Ustalenie przebiegu prac. 

6. Wykonanie większej po-
wierzchni próbnej. Jest to nie-
zbędne w celu ustalenia zmian 

koloru oraz sprawdzenia kore-
lacji pomiędzy wynikami labo-
ratoryjnymi a ilościami i warto-

ściami osiągniętymi na obiek-
cie. 

7. Wykonanie zabiegu i zużycie 

materiału muszą być nadzoro-
wane i dokumentowane. 

Przygotowanie podłoża: 
Powierzchnie (kamienia naturalne-

go) przeznaczone do konserwacji 
pokryte są zabrudzeniami / patyną 
różnego rodzaju i wykazują przez 

to często zmniejszoną chłonność. 
Niezbędne dla przywrócenia pier-
wotnej chłonności czyszczenie 

powinno być możliwie delikatne, 
np. przez natryskiwanie zim-
ną/gorącą wodą lub czyszczenie 

parą wodną; w przypadku trudnych 
do usunięcia zabrudzeń należy za-
stosować czyszczenie metodą ro-

tacyjnego strumieniowania rotec 
lub używać środków czyszczących 
firmy Remmers (patrz odnośne in-

strukcje techniczne).  
W wielu przypadkach kamień jest 
już tak zwietrzały, że czyszczenie 

nie może odbyć się bez dotkliwej 
straty materiału. Aby uniknąć strat 
substancji można wykonać przed 

czyszczeniem wstępne wzmocnie-
nie preparatem KSE 510 lub innym 
odpowiednim preparatem wzmac-

niającym firmy Remmers. Po wy-
schnięciu oczyszczonego podłoża 
należy wykonać właściwy zabieg 

wzmocnienia. 
Aby można było nasączyć całą 
osłabioną strefę preparatem KSE 

510 konieczne jest, aby wzmac-
niana powierzchnia była powietrz-
nie sucha, chłonna i niepodgrzana. 

W momencie wykonywania zabie-
gu zarówno temperatury preparatu 
jak i podłoża oraz otaczającego 

powietrza powinny mieścić się w 
zakresie pomiędzy 8°C i 25°C. Dla 
uniknięcia silnego podgrzania 

można stosować np. osłony prze-
ciwsłoneczne. 
Przed wzmocnieniem, w trakcie 

zabiegu i po jego zakończeniu po-
wierzchnie należy chronić przed 
słońcem, deszczem i wiatrem. 

Technologia nakładania: 

Podstawowym warunkiem wzmoc-
nienia jest nasączenie całej zwie-
trzałej strefy kamienia preparatem  

Remmers KSE 510, aż do zdro-
wego rdzenia. 
W tym celu preparat KSE 510 na-

noszony jest na materiał budowla-
ny metodą polewania, przez zanu-
rzanie i lub metodą kompresową. 

W metodzie polewania należy na-
sączać preparatem KSE 510 małe 
powierzchnie bez przerw (ewentu-

alnie kamień po kamieniu), mokre 
na mokre, aż nanoszony materiał 
nie będzie już wchłaniany przez 

kamień. Wybór technologii nakła-
dania zależy przede wszystkim od 
zadania, które należy wykonać. 

Odradza się stosowanie tzw. 
„szybkiej hydrolizy”, ponieważ 
wpływa ona w niekontrolowany 

sposób na reakcję tworzenia żelu  
i przez to na wynik wzmacniania.  

Wskazówki  

W razie potrzeby można po 2-3 ty-

godniach od pierwszego zabiegu 
wykonać następny zabieg wzmoc-
nienia, przy czym zawsze należy 

całkowicie nasączyć całą zwietrza-
łą strefę kamienia. Wymagane zu-
życie preparatu KSE 510 należy 

określić w laboratorium w trakcie 
badań wstępnych oraz na po-
wierzchni próbnej, zależy ono za-

równo od chłonności podłoża jak i 
od wybranej technologii nakłada-
nia. 

 
Zabiegi uzupełniające: 
W celu uniknięcia zmiany odcienia 

powierzchni spowodowanej zbyt-
nim jej przesyceniem preparatem 
KSE 510, należy bezpośrednio po 

osiągnięciu nasycenia przemyć 
powierzchnię kamienia rozpusz-
czalnikiem (np. rozpuszczalnikiem 

V 101). 
 
 

Nanoszenie mas do uzupełnia-
nia ubytków w kamieniu, impre-
gnatów hydrofobizujących i po-

włok malarskich: 
Na powierzchnie wzmocnione pre-
paratem KSE 510 można, po za-

kończeniu wytrącania żelu, nano-
sić zaprawę renowacyjną Rem-
mers Restauriermörtel, środki im-

pregnujące firmy Remmers  
i produkty należące do systemu 
farb silikonowych Remmers. Che-

miczny układ „ester kwasu krze-
mowego” powoduje po zastoso-
waniu czasową hydrofobowość, 

która zanika w trakcie tworzenia 
żelu. Jeżeli wzmocnione po-
wierzchnie podczas uzupełniania 

ubytków zaprawą Remmers Re-
stauriermörtel wykazują szkodliwe 
zjawisko perlenia, problemowi te-

mu można zaradzić przez przemy-
cie powierzchni alkoholem lub 
zwilżenie wodą z dodatkiem środ-
ków powierzchniowo czynnych. 

Powierzchnie przylegające: 
Części elewacji, które nie powinny 
stykać się z impregnatem, jak np. 

okna, powierzchnie lakierowane, 
szkło, należy chronić, podobnie jak 
rośliny, przez przykrycie folią bu-
dowlaną. 

Narzędzia, czyszczenie   

W zależności od postawionego 
zadania np. niskociśnieniowe 

urządzenie natryskowe, urządze-
nia do natrysku bezpowietrznego 
(airless), opryskiwacz butelkowy. 

Narzędzia muszą być suche i czy-
ste. Po użyciu oraz przed dłuż-
szymi przerwami w pracy należy je 

dokładnie oczyścić rozpuszczalni-
kiem V 101. 
Po przereagowaniu preparatu do 

wzmacniania kamienia można go 
usunąć wyłącznie mechanicznie. 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Pojemniki z blachy 5 l i 30 l 

Zużycie: 
Zużycie preparatu Remmers KSE 

510 zależy przede wszystkim od 
rodzaju i stanu wzmacnianego 
podłoża, oraz od postawionego 

zadania względnie wynikającej  
z tego techniki aplikacji. W zależ-
ności od tego zużycie może wyno-

sić pomiędzy 0,1 l na m² a wieloma 
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litrami na m². Należy je zawsze 
wcześniej określić w laboratorium 
w trakcie badań wstępnych oraz 
na powierzchni próbnej. 

Składowanie: 
W zamkniętych, oryginalnych po-
jemnikach, w miejscu chronionym 

przed mrozem, chłodnym i suchym 
można składować przez co naj-
mniej 12 miesięcy. KSE 510 rea-

guje z wilgocią zawartą  
w powietrzu, dlatego napoczęte 
opakowania należy szczelnie za-
mknąć po pobraniu materiału.  

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. 
Podczas aplikacji natryskowej 

należy nosić indywidualne środ-
ki ochrony. Ochrona dróg odde-
chowych: filtr kombinowany, co 

najmniej A/P2 (na przykład firmy 
Dräger). Odpowiednie rękawice 
ochronne: patrz karta charakte-

rystyki. Nosić zamkniętą odzież 
ochronną. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. 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 pi-
semnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 

handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 


