
 

Siliconate K 

Siliconate K - BBA által 

minősített, átlátszó, szagtalan, 

kálium-metil-szilikonát alapú 

koncentrátum.  

Ha a vízzel higított oldatot a vizes 

falba készített furatokba juttatjuk 

gravitáció-vagy alacsony 

nyomású injektálás- által, akkor 

egy vízszintes 

nedvességszigetelés jön létre, 

amely megállítja a 

kapillárisokban feláramló vizet. 

 Különleges tulajdonságai: 

 Aktív szilárd anyag tartalom 

minimum: 30 % 

 Fajsúly 20°C-on: 1.198-1.220 

 PH érték: kb. 13 

 Anyagszükséglet 25 cm-es 

falvastagságnál: kb. 3 l/fm. Ez a 

mennyiség a fal vastagságával 

arányosan növekszik.  

 British Board of Agrément 

minősítéssel rendelkezik 

A Siliconate K koncentrátumot vízzel kell 

hígítani 1:6 arányban. Így a 3,6 l-es 

kannából 25 l felhasználásra kész oldatot 

kapunk. Ennek a sűrűsége 1.03-1.04 kell 

legyen. 

 Kivitelezési irányelvek: 

Előkészületek:  

Ezt a terméket úgy tervezték, hogy a 

BS6576/2005 (a felszálló nedvesség elleni 

kémiai rendszerek alkalmazásának angliai 

szabványa) szerint legyen beépítve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minden előírt lépést végre kell hajtani, és 

szükség szerint a felszíni víz megfelelő 

elvezetését ellenőrizni kell, illetve 

gondoskodni ennek a megoldásáról 

amennyiben ez gondot okoz. 

A kezelendő falon vagy fal mellett levő 

padló szint feletti földet el kell távolítani. 

A fal kijavítását javasolt teljesen befejezni 

a rendszer telepítése előtt. 

Az injektálás menetét érdemes előre 

eltervezni, hogy amennyiben lehetséges, 

ennek a vonala legkevesebb 150 mm-el a 

járda szintje felett legyen. A helyes 

injektálási szint kiválasztása érdekében 

kérje ki a DWT Group Hungary Kft. 

szakembereinek véleményét! 

Belső injektálás esetén minden akadályt 

(szegőlécek, stb.) el kell távolítani, az 

injektáló vonalat szabaddá kell tenni, hogy 

a kezelés hatékony legyen. A külső részen 

biztosítani kell, hogy az injektáló vonalat 

semmi se szakítsa meg valamint, hogy a 



helyzete amennyire csak lehet, 

megközelítse a belső falakon levőét. 

Minden vakolatot - ami eltakarná az 

injektáló vonalat - el kell távolítani.  

A nedves, sós vakolat eltávolítása: a 

látható maximális nedvességhatárhoz adja 

hozzá a falvastagság másfélszeresét. 

Kivitelezés: 

Előre meghatározott mélységű 10-16 mm-

es átmérőjű lyukakat kell a falba fúrni, 

egymástól 150-170 mm-es távolságban. 

Fél téglafalak (115 mm) esetében 75 mm 

mélyre kell fúrni egyik oldalról. Vastagabb 

(230 mm vagy több) fal esetében a 

kezelést mindkét oldalról kell alkalmazni, 

vagy ha az nem lehetséges, váltott fúrást 

(75 mm, 190 mm stb.) alkalmazva kell 

végrehajtani. Bizonyos esetekben a 230 

mm-es téglafalat csak egy oldalról is meg 

lehet fúrni (190 mm), ha biztosítva van a 

fal közepének oldattal való telítettsége 

(lásd lejjebb). 

A lyukakat vagy vízszintesen, vagy lefele 

30-45 fokos szögben kell fúrni úgy, hogy 

azok habarcsban végződjenek a 

vízszintes szigetelés szintjén. Az 

injektálást 300kPa (3 bar) nyomással kell 

végezni. A gumitömítő alátéttel felszerelt 

fúvókákat a lyukakba kell illeszteni, majd 

az injektálást végrehajtani, amíg a 

szükséges mennyiséget el nem érjük. A 

kellő mennyiség a fal vastagságától függ, 

minimum 2,15 l (átlagban 3 l) egy 

folyóméternyi 230 mm-es vastagságú fal 

esetében, és arányosan növekszik 

vastagabb falak esetében. Telitett falak 

esetében, alacsonyabb, 100kPa (1 bar) 

nyomással való injektálás hatékonyabb 

lehet. 

Gravitációs injektálási technikák 

(transzfúzió) is alkalmazhatók. Minden 

esetben figyelni kell a megfelelő 

mennyiség elérésére. Kiegészítő, 

függőleges vízszigetelések szükségesek 

lehetnek, a kezelt falak nem kezelt falaktól 

való elválasztásához. A függőleges 

szigetelésnek kevesebb, mint 1200 mm 

magasnak kell lennie, és legalább 300 

mm-el a nedvesség felett helyezendő el. 

Újravakolás 

Hagyjuk a kezelt falakat legalább 15 napig 

száradni mielőtt újra vakolnánk azokat. 

Számolni kell azzal is, hogy az injektálás 

által képzett szigetelés megállítja a 

felszálló nedvességet a falban, de a 

meglévő nyirkosságnak meg kell 

száradnia. Természetes szárítás esetén 

javasoljuk az „egy hónap/25 mm fal 

vastagság” való számolást. 

Dekoráció 

A kezelést követő dekorálás alatt csak só 

visszatartó, légpórusos és páraáteresztő 

rétegeket használjon. 

 Termék adatok: 

Megjelenés: Színtelen, enyhén viszkózus 

folyadék. 

Lefedettség: 2,5-3,5 liter/m 230 mm-es fal 

esetén. 

Az injektált szigetelőanyag végleges 

vízhatlanságának elérése (sok 

szemponttól függ, mint a fal vastagsága, 

pH értéke és nedvességtartalma) kb. 2-6 

hét. 

A helyesen beinjektált szigetelőanyag 

legkevesebb 20 évig hatékony marad a 

felszálló nedvesség ellen. 

Eltarthatóság: 2 év jól lezárt tartályban. 

 Csomagolás és tárolás: 

Tárolás: biztonságos, száraz, fagymentes 

körülmények között. 

Hígítás után az oldat stabil marad, ha jól 

lezárt műanyag dobozokban van tárolva, 

minimális levegővel (10 liternyi oldatot 2x5 

literes üvegben kell tárolni) 

A megmaradt anyagot kezelje veszélyes 

anyagként, vagy megfelelően tárolva 

később további keverékek hígítására is 



felhasználhatja. A csomag mérete 3,6 

illetve 25 literes műanyag konténer. 

Biztonsági besorolás „Maró” a CHIP 

szabályzat szerint 1999 („égési sérülést 

okozhat”). A Siliconate K biztonságos 

használatára vonatkozó előírások 

megtalálhatóak a termék címkéjén. 

A kockázatokról bővebben a Siliconate K 

biztonsági adatlapon olvashat. 

Tisztítás: a felszerelést tiszta vízzel jól át 

kell mosni használat előtt és után. 
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