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Technický list 
Funcosil® Grundiermörtel 
 
Číslo výrobku: 0643 
 
Základovací malta Funcosil 
Hotová suchá maltová směs. Pojivo a přísady na čistě minerální bázi. Bez umělých přísad. 
 
Vlastnosti výrobku: 
Základová malta Funcosil je k použití hotová suchá směs z čistě minerálních surovin (pojivo a 
přísady). Fyzikální údaje odpovídají požadavkům na pokud možno malé vnitřní napětí a jsou 
speciálně přizpůsobená mechanické úrovni přírodního kamene. 
 
Zrnění standardní směsi odpovídá v širokém rozsahu zrnění jemnozrnného pískovce. Při 
odborném zpracováni lze dosáhnout velmi dobré soudržnosti s podkladem. 
 
Údaje o výrobku: 
Hustota: 1,88 kg/l  
Barevný odstín: šedý 
Doba skladovatelnosti: uzavřené, v suchu 1 rok 
 
Údaje o výrobku po vytvrzení: 
 
Hodnoty mechanické pevnosti (podle DIN 1164) 7 dní  28 dní 
Pevnost v tahu za ohybu (N/mm2)                     cca 5  cca 6 
Pevnost v tlaku (N/mm2)                      cca 21  cca 24 
 
Přetvoření smrštěním (dle DIN 52450) 
Časový průběh zkrácení smrštěním v mm/m   3 dny 7 dnů  14 dnů         28 dnů 

                cca -0,2 cca-0,4 cca-0,6        cca-0,7 
 
Modul pružnosti s použitím DIN 1048     E = 18 × 103 N/mm2 
 
Oblasti použití: 
Základová malta Funcosil je velmi vhodná pro výstavbu vnitřních jader pod restaurátorskou 
maltu Funcosil, obzvláště u míst poškozených do velké hloubky, které vyžadují úpravu 
s několika vrstvami. 
 
Zpracování: 
Přípravné práce: Podklad, který má být natírán, je nutno důkladně očistit. Podle druhu 
znečištění použít čistič Alkutex Schmutzlöser nebo pastu na čištění fasád Alkutex 
Fassadenreiniger. Zvětralé partie lehce osekat až na zdravé jádro kamene a pro zlepšení 
přilnavosti podkladu zpevnit zpevňovačem kamene Funcosil OH Steinfestiger. U umělecko - 
historicky cenných stavebních ozdob a skulptur je nutno se vyhnout osekání do velké 
hloubky. Zde by měl být předmět opatrně zbaven vrstev škodlivých látek (oškrábáním) a 
vícekrát intenzivně zpevněn Funcosil OH. Vysekání musí být zpravidla provedeno tak, aby 
mohla být vytvořena minimální 2 cm vrstva malty. Nánosy malty nesmí nikdy vybíhat do 
„nuly“. Pouze u silně vyčnívajících dílů, jako jsou římsy apod., by měla být použita výstužní 
armatura. Jako armování smí být použity pouze nerezavějící oceli nebo hvězdicové 
hmoždinky z plastu.  
 
Nanášeny mají být vždy pouze vrstvy základové nebo restaurátorské malty o síle 2-3 cm. 
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Po tlakovém očištění vzduchem je nutno podklad dobře navlhčit a natřít kaší (základová 
malta Grundiermörtel/ voda v poměru 3 : 1) ve vrstvě silné 2 mm. Poté následuje výstavba 
jádra základové malty, která je zpracovávána v plastické konzistenci a zemité vlhkosti v síle 
2 cm. Čekací doby mezi jednotlivými nánosy činí 24 hod. 
 
Upozornění: 
Při teplém počasí a silném větru je třeba obzvláště kontrolovat tuhnutí- hydrataci. 
V popsaných případech je nutno nanesené plochy minimálně dvakrát denně v průběhu 4 po 
sobě následujících dnech vlhčit. Poté, po odstranění volných zrn, se vadné místo s nánosem 
základové malty vyškrábe do hloubky min. 5mm pod konečným povrchem a po silném 
zvlhčení se nanese krycí vrstva restaurátorské malty. K tomu viz pokyny pro zpracování 
v Technickém listu pro restaurátorskou maltu a dále viz popis průběhu opatření při opravě – 
zcelení kamene. 
 
Postup doplnění kamene: 
Průběh práce restaurování s základovou maltou Funcosil a restaurátorskou maltou 
Funcosil 
1. Pravoúhlé označení poškození kamene tvrdou tužkou nebo diamantovou rýsovací 

jehlou. 
2. Kolmé vyleptání, popř. zaříznutí naznačených poškozených míst, minimálně 1cm 

hluboko, takže na okrajích nevzniknou žádná místa nabíhající do nuly. 
3. Odstranění všech volných a křehkých dílů v celém rozsahu ohraničeného poškození 

kamene. 
 
U hlubokých poškození nebo u silně vyčnívajících stavebních dílů: 
4. Vyvrtání otvorů, cca 8 mm do více než 3 cm hlubokých poškozených míst, také v 

podhledech a v okapnicích říms a ostatních výčnělcích ve čtvercovém rozestupu            
5 – 8 cm. 

5. Vložení plastových hmoždinek do vyčištěných – vyfoukaných vývrtů.  
6. Zašroubování vrutů s antikorozní úpravou do hmoždinek. Vzdálenost od podkladu cca.  

1 – 1,5 cm (mosazné vruty nejsou odolné proti korozi). Doporučit lze vruty z materiálu V 
4A o rozměrech 5/50 nebo 5/60. Při použití hvězdicových hmoždinek odpadá položka 5 
a 6. 

7. Svědomité očištění zaprášeného podkladu, nejlépe vysokotlakým čisticím zařízením. 
8. Navlhčení poškozených míst. 
9. Okamžité převrstvení řídce plastickou základovací kaší. 
10. Nanášení hustě plastické základovací malty na čerstvě očištěná poškozená místa, 

ovšem ne více než v jedné 2 cm vrstvě během 24 hod. Bezpodmínečně zachovat průřez 
spár. 

11. Oškrabání založených ploch nebo profilů až do hloubky min. 3 – 5 mm  pod plochu 
povrchu cca 2 – 6 hod. po pokrytí, když se zrna oddělují (podle počasí).  

12. Po 24 hod. poškozená založená místa navlhčit. 
13. Převrstvit jemnou restaurátorskou maltou. 
14. Nanášení hustě plastické restaurátorské malty (jako u základovací malty dle popisu 

v bodech 9-11), avšak až cca 1 – 2 mm nad povrchovou plochu. Bezpodmínečně nutno 
zachovat průřez spár. 

15. Utěsnění nanesené restaurátorské malty hladítkem z mechové gumy. Nepoužívat 
kovové hladítko! 

16. Nanesenou maltu opatrně stáhnout a na okrajích přitlačit.  
17. Použití cidlin popř. škrabáků na požadovanou strukturu opracování okolí poškozeného 

kamene. 
18. Opracování opraveného místa obdobně s pracovním způsobem okolí, např. pomocí 

pilového listu se segmentovým ozubením k rýhování atd. podle počasí, dochází 
k odlupování jemného zrna a povrch se blíží struktuře pískovce. 
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19. Opatrné ometení restaurovaného místa měkkým štětcem nebo štětkou s dlouhým 
vlasem. 

20. Očistění náběhů mezi přírodním kamenem a maltou restaurovaným místem od pačoků 
omytím nebo pískováním speciální pistolí. 

21. Několikanásobné navlhčení všech restaurovaných vadných míst během následujících  
14 dnů. 

22. Za 3-4 týdny po provedené opravě kamene je třeba generelně provést zpevnění celého 
zvětralého přírodního kamene Funcosilem 300, přičemž se zpevňují také partie ošetřené 
základovou a restaurátorskou maltou Funcosil. 

23. Barevné pojetí a sladění restaurovaných míst se  provede silikonovou barvou Funcosil 
LA. 

24.    Dlouhodobá ochrana proti nárazovému dešti a ve vodě rozpuštěných látek se provede   
impregnačním prostředkem Funcosil. 

 
Pracovní nářadí a čištění: 
Štětka, lžíce, stěrky, hladítko z mechové gumy, cidliny, kamenické nářadí, vysokotlaké čisticí 
zařízení, kompresory atd.  
 
Čištění:  V čerstvém stavu vodou. 
 
Balení, spotřeba, skladovatelnost: 
Balení: papírové pytle â 30 kg 
 
Spotřeba: 2,0 kg/l dutiny 
 
Skladovatelnost: V uzavřeném originálním balení na paletách, v suchu chráněno 

před vlhkostí min. 12 měsíců. 
 
Bezpečnost, ekologie, likvidace: 
Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování a manipulaci a také o likvidaci a 
ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku podle 
nejnovějšího stavu vývoje a techniky použití. Výrobce nepřebírá žádnou záruku za použití a 
zpracování jelikož jsou mimo jeho vliv. 
 
Údaje přesahující obsah technického listu, nebo odlišné údaje, vyžadují písemné potvrzení 
kmenového závodu. 
 
V každém případě platí naše obchodní podmínky. 
 
S vydáním tohoto Technického listu ztrácejí předchozí listy svou platnost.                PŠ 03/05 

www.remmers.cz


