
                                                              strana 1 z 3                                                  TM 0770/11.01 

Technický list 
Funcosil® Restauriermörtel „Weich“ 
„měkká“ restaurátorská malta 
 
Číslo výrobku: 0770 
 
Vlastnosti výrobku: 
Funcosil Restauriermörtel „weich“ je suchá maltová směs připravená k použití, která spočívá 
na čistě minerální bázi (pojiva a kamenivo). Fyzikální parametry splňují požadavky co 
nejmenšího vlastního napětí a dále pevnosti v tlaku a  adhezní pevnosti v tahu odpovídajícím 
podkladu z přírodního kamene. Na základě dobré plasticity je malta Funcosil 
Restauriermörtel „Weich“  velmi vhodná pro reprodukci litím. Zrnitost kameniva odpovídá 
zrnitosti jemně zrnitého pískovce. 
 
Údaje o výrobku: 
sypná 
hmotnost:  

 
cca. 1,4 kg/l (1400 kg/m3) 

 

 
barevné  
 
odstíny: 

 
0770 bílá 

 
0771 okrová 

 
0772 červenohnědá 

 0773 tyrkysově šedá 0774 baumbergský pískovec 
 0775 žlutozelená 0776 starobílá 0777 cihlově čerená. 
 0778 světle béžová 0779 antracitová 0780 slínová 
 0781 světležlutá 0782 pískovec pestrý  
 0783 cihlově oranžová  0784 krémová 
 0785 šedá 0786 světlešedá 0789 zvláštní barevný  

         odstín 
 
pevnost v tahu při ohybu  
DIN 1165: 
 
 
pevnost v tlaku: 
 
 
E- modul (dle DIN 1048): 

 
 
po   7 dnech = 1,5 N/mm2 
po 28 dnech = 2,5 N/mm2 
 
po   7 dnech = 5,0 N/mm2 
po 28 dnech = 8,0 N/mm2 
 
E = 7 ⋅ 103 N/mm2 

 
Oblasti použití: 
Malta Funcosil Restauriermörtel „Weich“ se výborně hodí na reprofilaci zvětralého pískovce 
odpovídající originálnímu stavu a na reprodukci ozdobných stavebních prvků, postav, 
kuželek v balustrádě atd. litím. Pro různé varianty pískovce co do barvy a zrnitosti, které se 
vyskytují v praxi, ji lze po předložení vzorku kamene továrně upravit tak, aby se od originálu 
takřka neodlišovala. Různé techniky zpracování a konzistence malty umožňují provádění 
prací s obkladním betonem a tažení. 
 
Zpracování: 
Přípravné práce: 
Místa, kam se bude Funcosil Restauriermörtel „Weich“ nanášet, pravoúhle označte a 
vysekejte sekáčem nebo nařízněte rozbrušovacím kotoučem. Poškozená, zvětralá místa se 
musí odstranit špičákem až na zdravý kámen, nejméně však 2 cm hluboko. Okrajové zóny 
nesmějí nikdy vybíhat do ztracena, ale přechod musí být lehce hmatný. Pro zlepšení adhezní 
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pevnost v tahu je třeba podklad v každém případě zpevnit přípravkem Funcosil OH 
Steinfestiger. U ozdobných stavebních prvků nebo soch kulturněhistorické hodnoty by se 
odstraňování poškozených míst špičákem kvůli šetrnému zacházení s originálem nemělo 
provádět. V takových případech by se měla zbývající část zajistit opatrným oškrábáním a 
zpevněním. 
 
Jen u značně vystupujících stavebních prvků, jako jsou římsy apod., je nutné provést 
ztužující armování za použití umělohmotných hvězdicových kolíků nebo ušlechtilé oceli, 
které lze ukotvit hmoždinkami z umělé hmoty nebo zahuštěnou stavební pryskyřicí Viscacid 
Epoxi-Bauharz. 
 
Nanášení restaurátorské malty: 
Před nanášením malty Funcosil Restauriermörtel „Weich“, zejména u míst poškozených do 
hloubky, je nutné vytvořit jádro z jedné nebo více vrstev základové malty Funcosil 
Grundiermörtel. Ošetřovaná místa vyfoukejte stlačeným vzduchem, dobře navlhčete a 
potřete maltou Funcosil Restauriermörtel řídké konzistence (ca. 1 l vody na 5 kg malty). Do 
čerstvě natřené plochy ihned nanášejte maltu Funcosil Restauriermörtel plastické 
konzistence (750 ml vody na 5 kg malty) 1 - 2 mm nad okolní kámen. Bezpodmínečně 
dodržujte spárování zdiva. Lehce zavadlou maltu Funcosil Restauriermörtel nyní opracujte 
kotoučem z mechovité pryže a po 3 - 4 hodinách (jakmile se po přetažení škrabkou vylamuje 
granulát) ji kamenickými postupy upravte podle originálního povrchu kamene. Praxe ukazuje, 
že by se malta Funcosil Restauriermörtel nikdy neměla nanášet v silnějších vrstvách  
(max. 3 cm).  
 
Tuhnutí malty musíte sledovat zejména v teplých ročních obdobích. V prvních čtyřech dnech 
je vlhčení nutné minimálně dvakrát denně, aby se zabránilo rychlému vyschnutí malty. Po 
třech až čtyřech týdnech po doplnění kamene je vhodné celou plochu z přírodního kamene 
zpevnit prostředkem Funcosil OH Steinfestiger, a to včetně ploch nebo poškozených míst s 
nánosem malty Funcosil Restauriermörtel „Weich“. 
Následně (dodržujte technologické přestávky) můžete provést barevné sladění pomocí 
silikonové barvy Funcosil Siliconfarbe LA v lazurovací konzistenci. 
 
Jako preventivní ochranu kamene nakonec proveďte hydrofobizaci celého objektu výrobky 
impregnační řady Funcosil, 
 
Upozornění: 
Tuhnutí, zvláště v teplém ročním období je nutno kontrolovat. Během prvních čtyř dnů 
doporučujeme vlhčení povrchu alespoň dvakrát denně,  aby se vyloučilo předčasné 
vyschnutí malty. Tři až čtyři týdny po dokončení tmelení a doplnění je vhodném provést 
závěrečnou konzervaci zpevněním celého povrchu kamene zpevňovačem Funcosil 
Steinfestiger 300, aby došlo ke zpevnění tmelů a okrajových zón kolem tmelených ploch. Po 
vytvoření gelu (viz TL) je možné povrch tmele a kamene lazurně přibarvit pomocí Funcosil 
Silikonfarbe LA, případně Funcosil Historic Lasur. Závěrečnou ochranou kamene i tmelu 
proveďte některým z hydrofobizátorů řady Funcosil (Funcosil SNL, SL, OW apod.). 
 
Pracovní nářadí a čištění: 
Štětka, zednické lžíce, stěrka, kotouč z mechovité pryže, škrabky, kamenické nářadí, 
zařízení na vysokotlaké. 
 
Čištění nářadí: V čerstvém stavu vodou. 
 
Balení, spotřeba, skladovatelnost: 
Balení: papírový pytel 30 kg 
Spotřeba: závisí na tloušťce nanesené vrstvy, cca 1,3 kg/litr objemu 
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Skladovatelnost: V uzavřených pytlích při skladování v suchu min. 1 rok. 
 
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


