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Technický list 
Funcosil® Restauriermörtel Spezial 
Speciální restaurátorská malta 
 
Číslo výrobku: 0595-0596 
Suchá maltová směs připravená k použití 
 
• Pojivo a kamenivo na čistě minerální bázi 
• (Funcosil Restauriermörtel Spezial K, č. výrobku 0596) 
• Spolu s tím jsou použity frakcionované drcené písky z přírodního kamene. 
• (Funcosil Restauriermörtel Spezial NB, č. výrobku 0595) 

 
Vlastnosti výrobku: 
Funcosil Restauriermörtel „Spezial“ je továrně vyráběná suchá maltová směs připravená 
k použití, která je sestavena z minerálních surovin (pojivo a kamenivo). 
 
Fyzikální parametry odpovídají požadavkům na co nejmenší vlastní napětí a na fyzikálně-
mechanické vlastnosti (pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu, transport vody), 
odpovídající podkladu z přírodního kamene. Funcosil Restauriermörtel „Spezial“ je součástí 
systému restaurátorských  malt Funcosil (se dvěma úrovněmi pevnosti) a odpovídá tak 
požadavkům příručky o konzervaci kamene od prof. Snethlageho. Zrnitost kameniva 
dalekosáhle odpovídá zrnitosti jemně zrnitého pískovce. Modifikace složení podle 
specifičnosti podkladu v  hrubozrnné oblasti jsou možné, volitelně podle barevnosti a 
struktury je rovněž možné přidat frakcionovaný drcený písek z přírodního kamene. 
 
Údaje o výrobku: 
Pevnost v tahu při ohybu: 
 

po  7 dnech  cca 1,8 N/mm2 
po  28 dnech cca 2,5 N/mm2 

 
Sypná hmotnost: 

 
cca 1,7 kg/l 

 
Pevnost v tlaku: 
 

 
po 7 dnech cca  5 N/mm2 
po 28 dnech cca 7,5 N/mm2 

 
Barevné odstíny: 

 
podle vzorku 

Přídržnost: po 28 dnech > 1 N/mm2 
 
Modul pružnosti 
(vychází z DIN 1048): E ~ 8 ⋅ 103 N/mm2 
 
Deformace při smrštění 
DIN 52450: 

 
 
po   7 dnech cca - 0,3 mm/m 
po 28 dnech  cca - 0,7 mm/m 

 
Oblasti použití: 
Funcosil Restauriermörtel „Spezial“ se výborně hodí na reprofilaci zvětralých pískovců, cihel 
a betonu, která do velké míry odpovídá původnímu stavu. Malta Funcosil Restauriermörtel 
„Spezial“  byla vyvinuta zvláště pro doplňování malých objemů. Pro různé barevné varianty 
pískovce nebo cihel, které se vyskytují v praxi, lze maltu po předložení vzorku kamene 
zpravidla továrně upravit tak, aby se od vzorku takřka neodlišovala. Lze ji použít i pro 
spárování. 
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Zpracování: 
Obecným předpokladem pro práci s maltou Funcosil Restauriermörtel „Spezial“ je nosný 
podklad (vyrovnaný pevnostní profil). Toho lze dosáhnout kamenickou přípravou nebo 
zpevňující konzervací, příp. v kombinaci s ošetřením prostředkem na snižování bobtnavosti 
Funcosil Antihygro. 
 
Restaurátorská příprava: 
U povrchů hodnotných z umělecko-historického hlediska, v jejichž případě by kamenická 
příprava podkladu znamenala ztrátu charakteristické linie, proveďte předběžnou úpravu 
povrchu resp. konsolidaci přírodního kamene v systému esterů kyseliny křemičité Funcosil. 
Přesný postup je třeba stanovit specificky pro daný objekt. 
 
Kamenická příprava: 
Místa (kapsy), která se budou dotmelovat Funcosil Restauriermörtel „Spezial“, pravoúhle 
ohraničte a vysekejte sekáčem nebo ořízněte rozbrušovacím kotoučem. Poškozená, zvětralá 
místa se musí odstranit špičákem až na zdravý kámen. Okrajová zóna smí vybíhat do 
ztracena. Jen u značně vystupujících stavebních prvků, jako jsou římsy apod., je nutné 
provést ztužující armování za použití plastových hmoždinek nebo použitím drátu z ušlechtilé 
oceli. 
 
Nanášení restaurátorské malty: 
Před nanášením malty Funcosil Restauriermörtel „Spezial“ je zejména u hlubokých vadných 
míst smysluplné vytvořit jádro z jedné nebo více vrstev základové malty Funcosil 
Grundiermörtel. Ošetřovaná místa vyfoukejte stlačeným vzduchem, dobře navlhčete (účelné 
je vlhčit také předchozí den) a potřete jako spojovací můstek maltou Funcosil 
Restauriermörtel „Spezial“ řídké konzistence (cca 1 l vody na 5 kg malty). Do čerstvě natřené 
plochy ihned nanášejte maltu Funcosil Restauriermörtel „Spezial“ plastické konzistence  
(750 ml vody na 5 kg malty) 1 - 2 mm nad okolní kámen. Bezpodmínečně dodržujte  
spárování zdiva. Lehce zavadlou maltu nyní opracujte kotoučem z mechovité pryže a po  
3 - 4 hodinách (jakmile se po přetažení škrabkou vylamuje granulát) ji kamenickými postupy 
připodobněte originálnímu povrchu kamene. Praxe ukazuje, že se restaurátorská malta 
nemá nikdy nanášet v silnějších vrstvách (max. 3 cm). 
 
Postup práce: 
Příklad pro postup práce při restaurování kamenickým způsobem základovou maltou 
Funcosil Grundiermörtel a restaurátorskou maltou Funcosil Restauriermörtel: 

1. Vadná místa pravoúhle orýsujte tvrdou tužkou nebo diamantovou rýsovací jehlou. 
2. Označená vadná místa kolmo nasekněte dlátem nebo nařízněte do hloubky cca 0,3 cm. 
3. Špičákem odstraňte všechny volné a nezdravé části v celém rozsahu vadných míst, které 

jsou ze všech stran ohraničené naříznutím. U hlubokých vadných míst nebo značně 
vystupujících stavebních prvků: 

4. Na vadných místech hlubších než 3 cm a také na podhledech a okapních nosech říms a 
výstupků navrtejte díry o průměru cca 8 mm ve čtvercovém rozestupu 5 - 8 cm. 

5. Díry vyfoukejte a vsaďte do nich hmoždinky z umělé hmoty. 
6. Do vsazených hmoždinek našroubujte vruty odolné proti korozi. Vzdálenost od podkladu 

cca 1 - 1,5 cm. (Mosazné šrouby nejsou bezpečně odolné proti korozi. Doporučujeme 
šrouby z materiálu V 4A velikosti 5/50 nebo 5/60.) Při použití hvězdicových kolíků bod 5 a 
6 odpadá. 

7. Zaprášený podklad svědomitě očistěte, nejlépe zařízením na vysokotlaké čištění. 
8. Navlhčete vadná místa. 
9. Ihned naneste řídce plastický adhezní můstek ze základové malty. 

10. Na čerstvý můstek naneste hustě plastickou základovou maltu, ne však více než 2 cm v 
jedné vrstvě za 24 hodin. Bezpodmínečně dodržujte spárování zdiva. Při 
několikavrstevné skladbě musíte první vrstvu po proschnutí zdrsnit a navlhčit. Znovu 
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naneste řídce plastický spojovací můstek ze základové malty a do čerstvé vrstvy 2. vrstvu 
hustě plastické základové malty. 

11. Plochu nebo profil ze základové malty oškrábejte přibližně 2 - 6 hodin po nanesení (v 
závislosti na počasí), když zrno odprýskává, do min. 3 - 5 mm pod konečný povrch. 

12. Po 24 hodinách vyplněné tmelené místo navlhčete. 
13. Naneste adhezní můstek z restaurátorské malty. 
14. Naneste hustě plastickou restaurátorskou maltu (stejně jako u základové malty, viz body 

9 - 11), avšak cca 2 mm nad konečný povrch. 
15. Nataženou vrstvu restaurátorské malty opatrně zhutněte kotoučem z mechovité gumy 

nebo vhodným dřevěným nástrojem. Nepoužívejte kovová hladítka! 
16. Zavadlou maltu opatrně stáhněte a v okrajových partiích přitlačte. 
17. Škrabky a podobné nářadí seřiďte podle způsobu opracování povrchu v okolí vadného 

místa. 
18. Nanesené místo opracujte (v závislosti na počasí) tehdy, když se vylamuje jemné zrno a 

povrch se tak vzhledově podobá pískovci, takovým způsobem, aby se podobalo okolí, 
např. pilovým listem se segmentovým ozubením napodobte rýhování rýhovačkou. 

19. Restaurované místo opatrně omeťte měkkým kartáčem. 
20. Okrajovou oblast mezi přírodním kamenem a restaurovanou maltou očistěte od zbytků 

malty omytím nebo pískováním speciální pistolí. 
21. Restaurovaná vadná místa během příštích 14 dnů několikrát navlhčete. 
22. 3 - 4 týdny po doplnění kamene lze provést celkové zpevnění celé zvětralé plochy 

z přírodního kamene některým zpevňovačem kamene Funcosil Steinfestiger (podle 
vlastností objektu). 

23. Restaurované místo vyřešte barevně a lazurně patinujte s okolím za použití Funcosil 
Historic Lasur (vodoodpudivá retuš) nebo silikátovou křídovou technikou. 

24. Smysluplná je dlouhodobá ochrana proti lijáku a látkám obsaženým v atmosféře 
rozpuštěným ve vodě. Tuto vodoodpudivou úpravu lze v systému Funcosil provést buď 
formou barevného sytému na bázi silikonové pryskyřice (např. Funcosil Historic Lasur, 
Schlämmlasur) nebo jako impregnaci (např. Funcosil SL, Funcosil SNL, Funcosil 
Fassadencreme). 

 
Upozornění: 
Tuhnutí malty musíte sledovat zejména v teplých ročních obdobích. V prvních čtyřech dnech 
je vlhčení nutné minimálně dvakrát denně, aby se zabránilo vyschnutí malty. Osvědčilo se 
také zavěšení vlhké pytloviny na upravená místa. 
 
Dodržování tohoto upozornění je bezpodmínečně nutné zejména u zpracování, kdy 
malta vybíhá do ztracena. 
 
Pracovní nářadí a čištění: 
Štětka, zednické lžíce, stěrka, kotouč z mechovité pryže, škrabky, kamenické nářadí, 
zařízení na vysokotlaké čištění, obkladky atd. 
 
Čištění nářadí: V čerstvém stavu vodou. 
 
Balení, spotřeba, skladovatelnost: 
Balení: papírové pytle o 30 kg 
 
Spotřeba: Cca 1,6 kg na 1 litr objemu dutiny. Spotřeba závisí na tloušťce 

nanesené vrstvy. 
 
Skladovatelnost: V uzavřených pytlích při skladování v suchu min. 1 rok. 
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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


