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Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0727 

Kiesol C 
Specjalny, bezrozpuszczalnikowy krem na bazie sila-
nów do iniekcji w murach przeciw wilgoci podciąganej 
kapilarnie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Produkt wodny  Do zastosowań 

wewnętrznych 
i zewnętrznych 

 Pistolet do mas 
uszczelniających, 
węże aluminiowe  

z iniektorem 
jednorazowym, 

Desoi Creme-Fix 
 
 
 

 Zużycie zależnie 
od sposobu 
stosowania 

 Okres przecho-
wywania w 

rękawach lub 
politenerach 

 Okres przecho-
wywania w 

wiadrach plasti-
kowych 

 Przechowywać 
w miejscu 

suchym i chłod-
nym / chronić 
przed mrozem 

i wilgocią. 
Pojemniki 
zamykać 

  

 

 
 
 
 
 
Obszary stosowania 

Kiesol C jest stosowany jako pre-
parat iniekcyjny przeciw wilgoci 
podciąganej kapilarnie w murach 
budynków. Wprowadzanie kremu 
w mur względnie w spoinę odbywa 
się bezciśnieniowo przez poziomo 
wywiercone otwory. Kiesol C może 
być stosowany także przy wyso-
kich stopniach zawilgocenia. 
Szczególnie nadaje się do murów 
licowych (z cegły, kamienia natu-
ralnego). Nie nadaje się do betonu 
komórkowego. 
Właściwości produktu 

Kiesol C jest wodnym, bezroz-
puszczalnikowym kremem iniek-
cyjnym o zawartości substancji 
czynnej wynoszącej 80%. 
 
 Gotowy do stosowania 
 Na bazie silanów, nie zawiera 

rozpuszczalników 
 Bardzo wydajny, niskie zużycie 
 Zoptymalizowany do aplikacji 

bezciśnieniowej 
 Łatwe, szybkie i bezpieczne 

stosowanie 
 Może być stosowany także 

przy wysokich stopniach 
zawilgocenia 

 Łatwe kalkulowanie zużycia 

Sposób stosowania 
Przygotowanie podłoża: 
Stary tynk należy usunąć na co 
najmniej 80 cm powyżej rozpo-
znawalnej krawędzi zawilgocenia. 
Zniszczone spoiny usunąć na głę-
bokość 2 cm. Otwarte spoiny wy-
pełnić zaprawą Remmers Grund-
putz. Powierzchnie ścian do wyso-
kości 30 cm powyżej poziomu 
wiercenia otworów należy uszczel-
nić szlamem uszczelniającym 
Remmers Sulfatexschlämme  
w systemie Remmers Kiesol (spry-
skać podłoże preparatem Kiesol, 
nanieść pędzlem szlam Remmers 
Sulfatexschlämme, następnie na-
nieść drugą warstwę szlamu).  
Powierzchnie przylegające: 
Części budowli i materiały, które 
nie powinny stykać się z impregna-
tem (np. szkło, powierzchnie lakie-
rowane i przeznaczone do lakie-
rowania) należy chronić, podobnie 
jak rośliny, np. przez przykrycie 
folią budowlaną. 

Iniekcja: 
Kiesol C jest wprowadzany w mur 
metodą iniekcji przez wywiercone 
otwory. Otwory wierci się zazwy-
czaj na poziomie terenu lub na 
poziomie posadzki. W otwór wkła-
da się jak najgłębiej lancę iniekcyj-
ną o średnicy dopasowanej do 
średnicy otworu. Przez powolne 
wyciskanie kremu przy jednocze-
snym wysuwaniu lancy iniekcyjnej 
należy osiągnąć całkowite wypeł-
nienie otworów. 
Korzystnie jest zastosować odstę-
py między otworami wynoszące  
12 cm i średnice otworów 12 mm. 
Głębokość otworu powinna być 
o ok. 2 cm mniejsza od grubości 
muru.   
Z otworów należy usunąć pył 
wiertniczy przed rozpoczęciem 
iniekcji. 
Iniekcja jest możliwa do stopnia 
zawilgocenia ok. 95%. 
Aby zapobiec wyparowaniu sub-
stancji czynnej z otworów, ich koń-
cowych odcinków na długości 2 cm 

Dane techniczne produktu 

Dane techniczne w momencie dostawy 
Wygląd, konsystencja: mleczny, biały krem 
Zawartość substancji czynnej: ok. 80% wag. 
Gęstość: ok. 0,89 g/cm³ 
Temperatura zapłonu: > 100 °C 
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nie należy wypełniać Kiesolem C, 
a w zamian - krótko po tym - za-
mknąć je szpachlówką Dichtspach-
tel, art. 0426. 
Do wykonywanego następnie 
uszczelnienia powierzchniowego 
zaleca się nałożyć w strefie rzę-
dów otworów dodatkową powłoką 
z Dichtspachtel. 
Zabiegi uzupełniające: 
 Pionowe uszczelnienie po-

wierzchni od poziomu posadzki 
do wysokości ok. 30 cm powy-
żej poziomu otworów. 

 Zabiegi antysolne preparatami 
Remmers Sulfatex flüssig i/lub 
Remmers Salzsperre. 

 W zależności od rozpoznane-
go obciążenia muru i wymagań 
co do sposobu użytkowania 
pomieszczeń wymienione ma-
teriały należy stosować z pro-
duktami systemu tynków re-
nowacyjnych Remmers. 

Należy przestrzegać instrukcji 
technicznych poszczególnych 
produktów. 
 
Temperatura stosowania: 
Nie stosować preparatu Kiesol C 
przy temperaturach poniżej +5°C  
i powyżej +30°C. 
 
Narzędzia, czyszczenie  

a) Urządzenia do wiercenia, np. 
młot wiercący, wiertarka SDS 
plus lub SDS Max. 

b) Pistolet do mas uszczelniają-
cych (np. Remmers Handpis-
tole nr art. 470601)  

c) Lanca iniekcyjna Kiesol C (nr 
art. 419601) 

d) wąż iniekcyjny Kiesol C, nr 
art. 418001   

e)  zestaw iniekcyjny Kiesol C, nr 
art. 419501 (złożony z pistole-
tu  - nr art. 470601, oraz lancy 
(nr art. 419601) 

f) Desoi Creme-Fix do politene-
rów o poj.10 l. (wskazówka: 

np. DESOI GmbH, 36148 
Kalbach/Rhön) 

Urządzenia należy czyścić na-
tychmiast, na świeżo, wodą. 
Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Opakowania 550 ml (rękawy alu-
miniowe z zamknięciem gwintowa-
nym) 
Thekenbox (12 x 550 ml rękawy 
z zamknięciem gwintowanym), 
politenery o poj. 10 l, wiadra 
z tworzywa sztucznego 5 l i 15 l. 

 
Głębokość otworów: 
Głębokość ok. 20 mm mniejsza od 

grubości muru. 
Zużycie: 
* wliczone dodatkowe 10% dla 
bezpieczeństwa  
W murze z pustkami i/lub przy 
iniekcji ciśnieniowej należy liczyć 
się z większym zużyciem. 
 
Składowanie: 
W oryginalnych pojemnikach prze-
chowywanych w miejscu chłodnym 
i chronionym przed mrozem  
 550 ml - rękawy z zamknięciem 

gwintowanym: co najmniej 6 
miesięcy  

 10 l politenery co najmniej 6 
miesięcy  

 5 l, 15 l – wiadra z tworzywa 
sztucznego: co najmniej 12 
miesięcy 

Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie                

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 
Przy stosowaniu metodą natry-
skową wymagane jest wyposa-
żenie ochrony osobistej. 
Sprzęt ochrony dróg oddecho-
wych z filtrem cząstek P2 (np. 
firmy Dräger). Odpowiednie rę-
kawice ochronne zgodnie 
z kartą charakterystyki. Nosić 
zamknięte ubranie robocze 
 

Średnica otworu: 12 mm 
Grubość ściany: 10 cm 
Głębokość otworu: ok. 8 
cm 

  

Zużycie* na każdy m:  
8,3 otworu 

ok. 80 
ml 

Grubość ściany: 11,5 
cm 
Głębokość otworu: ok. 
9,5 cm 

  

Zużycie* na każdy m: 
8,3 otworu 

ok. 100 
ml 

Grubość ściany: 24 cm 
Głębokość otworu: ok. 
22 cm   
Zużycie* na każdy m: 
8,3 otworu 

ok. 230 
ml 

Grubość ściany: 36 cm  
Głębokość otworu: ok. 
34 cm   
Zużycie* na każdy m: 
8,3 otworu 

ok. 350 
ml 

Grubość ściany: 42 cm 
Głębokość otworu: ok. 
40 cm   
Zużycie* na każdy m: 
8,3 otworu 

ok. 415 
ml 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki 
stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób 
użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie 
wynika żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają 
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 
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