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Technický list 
Funcosil® Steinfestiger OH 
Zpevňovač kamene 
 
Číslo výrobku: 0645 
Etylester kyseliny křemičité se standardizovaným odlučováním gelu                         
bez hydrofobizujících přísad. Podíl vyloučeného gelu 30%. 
 
Vlastnosti výrobku: 
Funcosil OH Steinfestiger reaguje s vodou uloženou v systému pórů resp. se vzdušnou 
vlhkostí. Přitom se odlučuje čistě minerální amorfní gel kysličníku křemičitého, obsahující 
vodu jako  pojivo. Jako vedlejší produkt vzniká nejedovatý prchavý etylalkohol.  
Reakce separace gelu je jako funkce teploty a vlhkosti vzduchu silně závislá na čase.  
Za normálních podmínek (20 °C/ 50% relativní vzdušná vlhkost) je separace pojiva 
ukončen asi za 2 týdny. Na základě vysokého obsahu účinné látky se odloučí 300 g 
křemičitého gelu na litr Funcosilu OH jako čisté pojivo. I při vysokých ztrátách pojiva                          
u určitých porézních kamenných materiálů se nanesením většího množství (zpravidla      1 
–15 l) Funcosilu OH dosáhne konsolidace ve smyslu přiměřeného zvýšení profilu pevnosti 
a jiných parametrů vlastností na původní úroveň kamene. 
 

Zde jsou shrnuty nejdůležitější parametry vlastností Funcosilu OH Steinfestiger: 
• jednosložkový systém – bezpečné jednoduché zpracování 
• neutrální katalyzátor  
• optimální hloubka penetrace až k zdravému jádru kamene 
• žádné vedlejší produkty škodící stavbě 
• vysoká odolnost proti zvětrání a stabilita UV 
• přepracovatelná Funcosil Restauriermörtel 
 

Údaje o výrobku stavu: 
Obsah etylesteru kys. křemičité: 75 % hm. 
Katalyzátorový systém:  neutrální 
Hustota při 25 °C(g/cm3):  0,94 
Barva:     bezbarvá – lehce nažloutlá 
Zápach:    typicky ketonový  
 

Funcosil OH reaguje s vlhkostí, proto je třeba otevřené nádoby po každém odběru vždy 
vzduchotěsně uzavřít. Nádoby při skladování pod širým nebem zakrývejte. 
Údaje po aplikaci a tvorbě gelu: 
Množství separovaného gelu SiO2:  300 g/l Funcosilu OH 
Vedlejší produkt podmíněný reakce: unikající etanol 
 
Oblasti použití: 
Vhodné pro všechny porézní savé minerální stavební hmoty. Přednostně vhodné                   
pro pískovce,zvětralé cihly, terakoty, fresky a hlínu. Pro zpevnění historických omítek                
a spár, pokud se požaduje uchování substance. Kámen obsahující bobtnavé jílovité 
minerály je nutné předem ošetřit naším přípravkem Funcosil Antihygro, který snižuje 
bobtnavost. 
 
Zpracování: 

Přípravné práce: 
 Abyste předešli nesprávné zpevňující impregnaci, proveďte chemický a fyzikální rozbor 
kamene.  
 
Nejdůležitější údaje o materiálu: 
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• vlhkost, nasákavost, hygroskopická nasákavost a absorpce vody 
• přítomnost škodlivých solí, analýza pojiva, mineralogie, porozita 
• profil pevnosti a hloubka zvětrávání, spotřeba materiálu na m2, hloubka vsáknutí, 

výsledný profil pevnosti 
• stanovení pracovních kroků 
• provedení zkušební plochy, sledování barevných změn, kontrola souladu 

laboratorních výsledků s hodnotami zjištěnými na zkušební ploše objektu 
• sledování prováděných úprav a spotřeba materiálu 
• doporučujeme pečlivou kolaudaci prací 

 
Příprava podkladu: 
Restaurované objekty mívají často na povrchu silnou vrstvu nečistot (povlak).  
Čištění provádějte co nejšetrnějším způsobem, např. postřikem studenou/teplou vodou, 
abrazivním mlžením, párou nebo - u „zažrané“ nečistoty - pastou na čištění fasád  
Alkutex Fassadenreiniger Paste. Ošetřovanou plochu po dobu jednoho týdne chraňte 
před deštěm a přímým slunečním zářením. Na příliš teplém povrchu se rozpouštědlo 
odpařuje příliš rychle, aniž by mohlo proniknout dostatečně hluboko. Optimální teploty 
zpracování se pohybují mezi 10 °C a 20 °C (příp. proveďte zaplachtování proti slunci).  
Při teplotách nižších než + 1 °C s přípravkem nepracujte. Okenní sklo, kovy, rostliny atd. 
zakryjte polyetylenovou fólií. Aby nedošlo ke změně barvy povrchu vlivem přesycení 
přípravkem Funcosil Steinfestiger OH, měli byste bezprostředně po dosažení sytosti 
povrch kamene omýt rozpouštědlem vysoušejícím vodu (např. lakovým benzínem, 
acetonem, ředidlem V 101). 
 
Zpracování: 
Důležitým předpokladem zpevnění je, aby byla celá zvětralá zóna naimpregnována 
přípravkem Funcosil Steinfestiger OH až ke zdravému jádru. Funcosil Steinfestiger 100 se 
aplikuje poléváním, ponořením nebo kompresní metodou (zábaly). Požadované hloubky 
proniknutí přípravku dosáhnete poléváním po malých plochách (příp. kámen             po 
kameni) metodou mokré do mokrého tak dlouho, dokud se nanášený materiál vsakuje. 
Zvolená technika nanášení musí vycházet z místních podmínek a zadání. 
 

Následné ošetření:  
Aby se zabránilo změně barevného odstínu povrchu v důsledku přesycení               
Funcosilem OH Steinfestiger, má se bezprostředně po dosažení nasycení povrch kamene 
přemýt rozpouštědlem (lakovým benzinem nebo acetonem resp. ředidlem                   V 
101).  
 

Nanášení restaurátorské malty a nátěrů: 
Na plochy ošetřené přípravkem Funcosil OH Steinfestiger a na okraje spár lze                         
po ukončení procesu vylučování gelu nanést restaurátorskou maltu                                         
Funcosil Restauriermörtel, hydrofobizační prostředky řady  Funcosil, silikonovou barvu 
Funcosil LA Siliconfarbe, minerální barvy resp. organokřemičité barvy. 
Pokud při provádění restaurátorských prací dochází k pěnění, není tvorba gelu ještě 
ukončena. V takovém případě povrch stabilizujte alkoholem nebo 5% roztokem čpavku. 
 
Upozornění: 

Přilehlé plochy:  
Části fasády, které by neměly přijít do styku se impregnačním přípravkem, jako                       
např. okna, lakované plochy, sklo je nutné stejně jako rostliny zakrýt stavební fólií 
(polyetylenová fólie). 
 
 
Pracovní nářadí a čištění: 
Nízkotlaké stříkací zařízení, přístroje pro metodu Airless, stříkací láhev. 
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Balení, spotřeba, skladovatelnost: 

Balení:   5 l,  30 l a 190 l 
 

Skladovatelnost:  v uzavřených originálních nádobách min. 12 měsíců. 
Funcosil Steinfestiger OH reaguje s vlhkostí, proto nádoby 
po každém použití znovu vzduchotěsně uzavřete.  

 
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 používané techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá 
výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv. 
 
Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení 
kmenového závodu. 
 
V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky. 
 
Vydáním těchto technických listů pozbývají všechny předešlé svou platnost. PŠ 03/05 
            

 


