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Technický list 
Číslo výrobku 0654 

KSE 300 HV 
 
Bezrozpouštědlový zpevňovač kamene na bázi esteru kyseliny 
křemičité s prostředky pro zlepšení přilnavosti. Podíl 
vyloučeného gelu: 30 %. Speciálně pro vápenec 
 

 
 

Údaje o výrobku:Oblasti použití: 

Vhodný pro zpevnění nasákavých, 
jemně až středně porézních 
stavebních materiálů pojených 
kalcitem. V řídkých případech se 
vápenec, na základě obsahu jílových 
minerálů, vyznačuje výrazným 
bobtnáním a smršťováním. Takový 
kámen vyžaduje předběžné ošetření 
prostředkem snižujícím bobtnavost 
Antihygro (č. výr.: 0616). 

Údaje o dodávaném prostředku: 
Obsah účinné látky:    > 95 % hm. 
Katalytický systém:    neutrální 
Hustota při 25 °C:    cca 0,99 kg/l 
Barva:      čirá, nažloutlá až sytě žlutá 
Zápach:     typický 
 
Údaje po aplikaci a tvorbě gelu: 
Množství vyloučeného gelu:   cca 300 g/l 
Vedlejší reakční produkt:   etanol (uniká)  

Vlastnosti výrobku: 

KSE 300 HV reaguje s vodou 
uloženou v systému pórů, resp. se 
vzdušnou vlhkostí. Při této reakci se 
vylučuje amorfní vodný oxid křemičitý 
(SiO2 .xH2O, „křemičitý gel“) jako 
pojivo. Minerální pojivo, křemičitý gel 
tak nahrazuje původní pojivo 
ztracené zvětráváním. Průběh reakce 
závisí na teplotě a vzdušné vlhkosti, 
rychlost vylučování gelu proto může 
být velmi proměnná. Za normálních 
podmínek (20 °C a 50% relativní 
vlhkosti vzduchu) je proces 
vylučování pojiva ukončen po cca  
3 týdnech. Nižší teploty a nižší 
vlhkost vzduchu reakční proces 
zpomalují. Z litru zpevňovače KSE 
300 HV se vyloučí cca 300 g 
křemičitého gelu jako pojiva. 
Následující přehled ukazuje 
nejdůležitější vlastnosti zpevňovače 
KSE 300 HV: 
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 podíl vzloučeného gelu cca 30% 
 1-komponentní systém, 

jednoduchá a bezpečná 
manipulace 

 díky přídavku prostředků pro 
zlepšení přilnavosti je vhodný 

speciálně pro vápencové 
podklady (viz výše) 

 neutrální katalyzátor 
 velká hloubka penetrace, může 

proniknout až ke zdravému jádru 
 nevznikají vedlejší produkty, které 

by poškozovaly stavbu 
 vysoká odolnost vůči 

povětrnostním vlivům a UV záření 
 částečně zpevněné přírodní 

kameny lze doplnit Remmers 
Restauriermörtel 

 
Zpracování: 

Průzkum stavby, založení zkušebních 
ploch: 
Je třeba zjistit tyto údaje o materiálu 
(analýza stavu stavby): 
1. vlhkost materiálu, nasákavost, 
absorpce vody, hygroskopická 
nasákavost, 
2. obsah škodlivých solí, rozbor 
pojiva, minerální složení, pórovitost, 
kapilární nasákavost 
3. profil pevnosti, hloubka zvětrání, 
hodnota bobtnání, spotřeba materiálu 
na plochu, hloubka průniku 
zpevňovače, výsledný profil pevnosti, 

4. stanovení pracovních kroků, 
5. založení reprezentativní zkušební 
plochy - to je nutné pro sledování 
barevných změn a pro kontrolu 
korelace laboratorních výsledků s 
množstvími a hodnotami dosaženými 
na objektu,  
6. kontrola a dokumentace 
prováděných úprav a spotřeby 
materiálu. 
Příprava podkladu: 
Povrch (přírodního kamene) určený 
ke konzervaci mívá vlivem znečištění 
/ patiny nejrůznějšího druhu často 
sníženou nasákavost. Čištění nutné 
pro obnovení původní nasákavosti 
provádějte co nejšetrněji, např. 
postřikem studenou/teplou vodou 
nebo párou; u „zažrané“ nečistoty pak 
přednostně otryskáváním vířivým 
proudem Rotec nebo čističi řady 
Remmers (viz příslušné technické 
listy). V mnoha případech se kámen 
již velmi drolí, takže by se čištění 
neobešlo bez citelné ztráty materiálu. 
Abyste tomu zabránili, můžete 
provést předběžné zpevnění 
přípravkem KSE 300 HV nebo jiným 
vhodným zpevňovačem kamene 

0654-TM-12.06.doc 



Stránka 2 z 2 

z rodiny Remmers KSE ještě před 
čištěním. Po oschnutí očištěného 
podkladu proveďte hlavní zpevnění. 
Předpoklady: 
Pro to, aby celá zvětraná oblast byla 
zpevňovačem KSE 300 HV zcela 
rovnoměrmě prosycena je nutné, aby 
ošetřované plochy byly vzducho- 
suché, rovnoměrně nasákavé a 
nerozehřáté. V době aplikace se má 
teplota zpevňovače kamene, 
podkladu a okolního vzduchu 
pohybovat mezi 8 a 25 °C. Proti 
silnému zahřívání lze objekt např. 
zaplachtovat proti slunci. Ošetřovaný 
podklad by měl mít rovnovážnou 
vlhkost. Plochy chraňte před, v 
průběhu a po aplikaci před sluncem, 
deštěm a větrem. 
Metoda aplikace: 
Důležitým předpokladem optimálního 
zpevnění je, aby byla celá zvětralá 
zóna naimpregnována zpevňovačem 
kamene až ke zdravému jádru. KSE 
300 HV se proto do materiálu 
vpravuje poléváním, ponořením nebo 
zábaly. Při polévání se zpevňovač 
aplikuje na malé plochy (příp. kámen 
po kameni) metodou „mokré do 
mokrého“ tak dlouho, dokud se 
nanášený materiál vsakuje. Volba 
aplikační metody závisí na 
podmínkách a stanoveném cíli. 
Nedoporučujeme takzvanou 
„rychlou hydrolýzu“, jelikož 
představuje 
nekontrolovatelnou reakci tvorby 
gelu a tím na výslednou strukturu 
křemičitého gelu. 
 
Upozornění: 

Je-li to nutné, lze 2 - 3 týdny po 
prvním ošetření provést další 
ošetření, při kterém je rovněž 
nutné dosáhnout dokonalé 
impregnace zvětralé zóny. Spotřebu 
zpevňovače kamene KSE 300 HV je 
třeba zjistit v laboratoři při 
předběžných zkouškách a na 
zkušební ploše. Spotřeba závisí na 

nasákavosti podkladu a také na 
zvolené aplikační metodě. 
 
 
Následné ošetření: 
Aby se zabránilo změně barevného 
odstínu povrchu vlivem přesycení 
zpevňovačem KSE 300 HV, měli 
byste bezprostředně po dosažení 
nasycení povrch kamene omýt 
bezvodým rozpouštědlem (např. 
ředidlem Verdünnung V 101) a 
odstranit tak z povrchu přebytek 
materiálu. 
Nanášení výplňových hmot, 
hydrofobizujících impregnačních 
prostředků a nátěrových 
hmot: 
Na plochy a na boky spár ošetřené 
přípravkem KSE 300 HV lze po 
ukončení procesu vylučování gelu 
nanést restaurátorskou maltu 
Restauriermörtel, hydrofobizační 
prostředek řady Funcosil (zejména 
Funcosil SL)nebo výrobky ze systému 
silikonových barev Funcosil. 
Chemický systém „ester kyseliny 
křemičité“ způsobuje po aplikaci 
dočasnou vodoodpudivost, která se v 
průběhu tvorby gelu ztrácí. Vykazují-li 
zpevněné plochy při navazující 
pracích s restaurátorskou maltou 
ještě rušivý efekt srážení vody do 
kapiček, lze tento jev potlačit 
ošetřením povrchu alkoholem. 
Sousedící plochy: 
Části fasády, které by neměly přijít do 
styku se zpevňovačem (např. okna, 
lakované plochy a sklo) je nutné 
stejně jako rostliny vhodným 
způsobem ochránit  (zakrýt stavební 
fólií, polyetylenovou fólií). Po 
zreagování zpevňovače (vytvoření 
gelu) jej lze z povrchu odstranit již jen 
mechanicky. 
 
Pracovní nářadí a čištění: 

V závislosti na podmínkách a 
stanoveném cíli - např. nízkotlaké 
stříkací zařízení, zařízení pro 
bezvzdušné tlakové stříkání, stříkací 
láhev, injektážní pomůcky a celulózo-
bentonitové zábaly. Pracovní nářadí 
musí být suché a čisté. Po použití a 
před delšími přestávkami v práci je 
nářadí třeba důkladně očistit ředidlem 
Verdünnung V 101. 
 
Balení, spotřeba, skladovatelnost: 

Balení: 
Plechové kanystry 5 l, 30 l 

 
Spotřeba: 
Spotřeba zpevňovače kamene KSE 
300 HV se řídí rozhodnou měrou 
podle druhu a stavu ošetřovaného 
podkladu a podle podmínek a 
stanoveného cíle respektive z toho 
vyplývající použité aplikační techniky. 
Podle uvedeného se může spotřeba 
pohybovat mezi 0,1 l/m2 a několika 
litry na m2. Proto je nutné spotřebu 
vždy předem zjistit v laboratoři při 
předběžných zkouškách a na 
zkušební ploše. 
Skladovatelnost:   
V uzavřených originálních nádobách 
při skladování v suchu, chladu, avšak 
nad bodem mrazu min. 12 měsíců. 
KSE 300 HV reaguje s (vzdušnou) 
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 aktuální bezpečnostním listě. 
Při stříkání a suchém čištění jsou 
nezbytné osobní ochranné pomůcky. 
Dýchací filtr P2 (např. od firmy 
Dräger). Vhodné rukavice viz 
bezpečnostní list. Nosit uzavřený 
oblek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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.ZC 03/08 
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