CaLoSiL®
Κολλοειδή νάνο–σωµατίδια
υδροξειδίου του ασβεστίου
για τη στερέωση λίθου και
επιχρίσµατος
CaLoSiL® σε διαφορετικές συγκεντρώσεις

Περιγραφή/ Ιδιότητες
Το προϊόν CaLoSiL® περιέχει νάνο-σωµατίδια υδροξειδίου του ασβεστίου [Ca(OH)2] σε
διάφορα αλκοολικά µέσα. Τυπικές τιµές συγκεντρώσεων βρίσκονται ανάµεσα στα 5
και τα 50 g/L. Το µέσο µέγεθος των σωµατιδίων είναι 150 nm. Το εξαιρετικά µικρό
µέγεθος των νάνο-σωµατιδίων προκύπτει από τη διαδικασία της χηµικής σύνθεσης,
που λαµβάνει χώρα κατά το στάδιο παρασκευής του προϊόντος. Ως διαλύτες
χρησιµοποιούνται αιθανόλη, ισοπροπανόλη ή n-προπανόλη. Λόγω του µικρού
µεγέθους των σωµατιδίων, σχηµατίζονται σταθερές κολλοειδείς διασπορές (sols),
όπου τα περιεχόµενα στερεά δεν σηµειώνουν καθίζηση για µεγάλη χρονική περίοδο.
Το CaLoSiL® είναι ένα προϊόν έτοιµο για χρήση, για τη στερέωση λίθου και
επιχρισµάτων. Η εφαρµογή του CaLoSiL® σε λίθους, κονιάµατα και επιχρίσµατα, οδηγεί
στο σχηµατισµό στερεού υδροξειδίου του ασβεστίου µετά την αποµάκρυνση του
διαλύτη. Στη συνέχεια, αυτό µετατρέπεται σε ανθρακικό ασβέστιο, µέσω της
αντίδρασης µε το ατµοσφαιρικό διοξείδιο του άνθρακα, µε τρόπο παρόµοιο µε τα
παραδοσιακά ασβεστοκονιάµατα. Όλες οι αλκοόλες εξατµίζονται χωρίς κατάλοιπα.
Χηµικές ουσίες ή κατάλοιπα που δύναται να προκαλέσουν επιδείνωση της
κατάστασης της πέτρας ή του κονιάµατος, δεν σχηµατίζονται.
Το CaLoSiL® µπορεί να εφαρµοστεί µέσω κάποιας από τις µεθόδους εµποτισµού,
όπως η εµβάπτιση, ο ψεκασµός ή το ένεµα. Είναι σηµαντικό να γίνει πλήρης
εφαρµογή σε όλη τη διαβρωµένη ζώνη του λίθου, µέχρι το υγιές τµήµα.

∆ιαθέσιµοι τύποι CaLoSiL®/ Συσκευασία
Το CaLoSiL® είναι διαθέσιµο σε συγκεντρώσεις µεταξύ 5 και 50 g/L. Τα γράµµατα που
ακολουθούν το όνοµα "CaLoSiL®" αναφέρονται στο διαλύτη που χρησιµοποιείται, ενώ
οι αριθµοί δίνουν την ολική συγκέντρωση του υδροξειδίου του ασβεστίου σε g/L. Η
ένδειξη «E» είναι για την αιθανόλη, «IP» για την ισοπροπανόλη και «NP» για την nπροπανόλη. Για παράδειγµα, το «E-25» σηµαίνει ότι περιέχονται 25 g/L υδροξειδίου του
ασβεστίου σε αιθανόλη.
Τα τυποποιηµένα προϊόντα είναι τα εξής:
CaLoSiL® E-5, E-25 και E-50
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CaLoSiL® IP-5, IP-15 και IP-25
CaLoSiL® NP-5, NP15 και NP-50
Όλa τα είδη CaLoSiL® είναι διαθέσιµα σε συσκευασίες των 500ml, 1L., 2.5L., 5L. και 10L.

Ιδιότητες του σχηµατιζόµενου
/ανθρακικού ασβεστίου

υδροξειδίου

του

ασβεστίου

Μέσω της διαδικασίας εµποτισµού, τα σχηµατιζόµενα σωµατίδια υδροξειδίου του
ασβεστίου µετά την εξάτµιση του διαλύτη επικάθονται στο κατεργασµένο υπόστρωµα,
µε αποτέλεσµα την πλήρωση των ρωγµών, των πόρων και των υπαρχόντων κενών.
Ανάλογα µε τον αριθµό των εφαρµογών και τη συγκέντρωση των διασπορών που
χρησιµοποιούνται, σχηµατίζονται πυκνά φιλµ υδροξειδίου του ασβεστίου. Τυπικά
µεγέθη των σωµατιδίων κυµαίνονται στην τάξη των µερικών εκατοντάδων νάνοµέτρων. Η ανίχνευσή τους µέσω οπτικού µικροσκοπίου µπορεί να είναι δύσκολη,
συνιστάται η χρήση του SEM.
Για τον σχηµατισµό του ανθρακικού ασβεστίου, µέσω της αντίδρασης µε το διοξείδιο
του άνθρακα που περιέχεται στην ατµόσφαιρα, απαιτείται η παρουσία υγρασίας.
Ανάλογα µε τις εκάστοτε συνθήκες και την ποσότητα του υδροξειδίου του ασβεστίου
που εισέρχεται στο εσωτερικό του λίθου, του κονιάµατος ή του επιχρίσµατος, η
ενανθράκωση ολοκληρώνεται µέσα σε λίγες ηµέρες ή εβδοµάδες. Σε κάποιες
περιπτώσεις µετά την κατεργασία, ο ψεκασµός της κατεργασµένης επιφάνειας µε νερό
µπορεί εφαρµοστεί, προκειµένου να επιταχυνθεί η διαδικασία της ενανθράκωσης.

∆ιεισδυτική ικανότητα
Η διεισδυτική ικανότητα του υλικού στο εσωτερικό του λίθου, του κονιάµατος ή του
επιχρίσµατος, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, από τους οποίους ιδιαίτερης
σηµασίας είναι οι εξής:
-

Τα χαρακτηριστικά του εφαρµοζόµενου τύπου CaLoSiL®
Η δοµή και τα επιφανειακά χαρακτηριστικά του υλικού που πρόκειται να
κατεργαστεί
- Το πορώδες και η τριχοειδής αναρρίχηση
- Η περιεχόµενη υγρασία του υλικού
- Η θερµοκρασία και η υγρασία που επικρατούν κατά την διαδικασία της
εφαρµογής
Η κατεργασία υλικών µεγάλης πυκνότητας µε προϊόντα CaLoSiL® υψηλής
συγκέντρωσης (CaLoSiL® E-50, CaLoSiL®-paste like κλπ.), µπορεί να οδηγήσει σε
χαµηλό βάθος διείσδυσης. Ειδικότερα, οι παρουσία συµπαγών επιφανειακών
στρωµάτων (όπως για παράδειγµα σχηµατιζόµενες επιφανειακές κρούστες γύψου
στην επιφάνεια των λίθων, επιχρίσµατα) παρεµποδίζουν την διείσδυση του CaLoSiL®
σε βαθύτερα στρώµατα.
Η διείσδυση σε υλικά µε υψηλό ποσοστό περιεχόµενης υγρασίας, σε γενικές γραµµές
είναι δυσκολότερη από ό,τι σε ξηρά υποστρώµατα. Σε περίπτωση που κρίνεται
απαραίτητο, η προ-διαβροχή της επιφάνειας µε αιθανόλη µπορεί να υποβοηθήσει
στην µείωση του ποσοστού της περιεχόµενης υγρασίας στο υλικό. Μετά την εξάτµιση
του διαλύτη µπορούν να εφαρµοστούν όλα τα προϊόντα CaLoSiL® χωρίς
προβλήµατα.
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Εµφάνιση λευκής απόχρωσης (white haze formation)
Ο σχηµατισµός λευκής απόχρωσης στην επιφάνεια κατεργασµένου υλικού, δεν
εξαρτάται µόνο από την ικανότητα διείσδυσης του CaLoSiL®, αλλά και από τις
συνθήκες εξάτµισης της αλκοόλης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, µία γρήγορη
εξάτµιση συνδέεται µε την µεταφορά νάνο-σωµατιδίων στην επιφάνεια. Σε αυτή την
περίπτωση, δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για την σταθεροποίηση των σωµατιδίων
υδροξειδίου του ασβεστίου στο εσωτερικό του κατεργασµένου υλικού. Κάποιοι γενικοί
κανόνες για την παρεµπόδιση/µείωση του σχηµατισµού λευκής απόχρωσης στην
επιφάνεια αναφέρονται παρακάτω:
-

-

-

-

-

Έναρξη της κατεργασίας µε χρήση προϊόντων χαµηλής συγκέντρωσης, και
ακολούθως αύξηση βήµα προς βήµα της συγκέντρωσης του υδροξειδίου του
ασβεστίου.
Αποφυγή της κατεργασίας βρεγµένων υλικών, ενώ το ποσοστό της
περιεχόµενης υγρασίας θα πρέπει να µειώνεται µέσω της προ-κατεργασίας µε
αιθανόλη ή µε υδατικά διαλύµατα αλκοολών (1:1)
Σε περίπτωση ευαίσθητων επιφανειών, θα πρέπει να δοκιµάζεται η χρήση του
CaLoSiL®-grey, το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερη σταθερότητα, επιτρέποντας
µεγάλο βάθος διείσδυσης, χωρίς το σχηµατισµό λευκών αποχρώσεων.
Θα πρέπει να αποφεύγεται ο υπερκορεσµός του υπό κατεργασία λίθου,
κονιάµατος ή επιχρίσµατος. Συνιστάται η αποµάκρυνση του προϊόντος που δεν
δύναται να διεισδύσει στο κατεργασµένο υλικό, µε χρήση, παραδείγµατος
χάριν, ενός σπόγγου.
Συνιστάται η δοκιµή προσθήκης µικρής ποσότητας ακετόνης, ή επτανίων.

Χρόνοι εφαρµογής
Οι αλκοόλες εξατµίζονται µέσα σε λίγες ώρες. Η διαδικασία της ενανθράκωσης
ολοκληρώνεται µέσα σε λίγες ηµέρες ή εβδοµάδες, ανάλογα µε την ποσότητα του
υδροξειδίου του ασβεστίου που σχηµατίζεται και τις περιβαλλοντικές συνθήκες
(υγρασία, πιθανότητα µετανάστευσης διοξειδίου του άνθρακα).

∆υνατότητα ανάµιξης µε άλλα υλικά
Όλα τα προϊόντα CaLoSiL® µπορούν να αναµιχθούν µεταξύ τους. Η ανάµιξη µε
αιθανόλη, n-ποροπανόλη ή ισοπροπανόλη, είναι επίσης δυνατή χωρίς δυσκολίες.
Αντιθέτως, η προσθήκη νερού σε ποσοστό άνω του 10% κ.β., οδηγεί στον σχηµατισµό
διαλυµάτων που χαρακτηρίζονται από ζελατινώδη υφή (gel-like). Η προσθήκη
µεγαλύτερων ποσοτήτων νερού οδηγεί στην κροκίδωση των κολλοειδών σωµατιδίων
υδροξειδίου του ασβεστίου και τη δηµιουργία ιζήµατος.

CaLoSiL® και εστέρες του πυριτικού οξέος
Ο συνδυασµός του CaLoSiL® µε εστέρες του πυριτικού οξέος, επιτρέπει την
αποτελεσµατική στερέωση και ενίσχυση των υλικών εκείνων, στα οποία οι εστέρες του
πυριτικού οξέος δεν λειτουργούν ικανοποιητικά. Για την κατεργασία των εν λόγω
υλικών, συνιστάται σαν πρώτο βήµα η εφαρµογή του CaLoSiL® (για παράδειγµα Ε-25
ή IP-25) και ακολούθως, µετά την αποµάκρυνση του διαλύτη, η εφαρµογή εστέρων
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του πυριτικού οξέος. Το σχηµατιζόµενο λόγω του CaLoSiL® υδροξείδιο του ασβεστίου,
λειτουργεί ως ενισχυτικό πρόσφυσης καθώς και ως καταλύτης, επιταχύνοντας την
διαδικασία υδρόλυσης των εστέρων του πυριτικού οξέος. Η τελική αντοχή που
επιτυγχάνεται σε πολλές περιπτώσεις, είναι πολύ υψηλότερη από ότι είναι δυνατόν να
επιτευχθεί σε κατεργασίες µόνο µε εστέρες του πυριτικού οξέος. Όλοι οι εµπορικά
διαθέσιµοι εστέρες του πυριτικού οξέος µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Λεπτοµερείς
πληροφορίες συνοψίζονται σε εξειδικευµένο τεχνικό φύλλο.

Αποθήκευση
Όλα τα υλικά θα πρέπει να φυλάσσονται σε θερµοκρασίες µεταξύ των 5°C και 30°C.
Όταν το CaLoSiL® παραµένει κλειστό στο αρχικό του δοχείο, είναι δυνατή η
αποθήκευσή του για διάστηµα τουλάχιστον τριών µηνών. Μετά το πέρας αυτού του
χρόνου, ενδέχεται να προκύψει συσσωµάτωση και ως συνέπεια, καθίζηση. Ωστόσο,
είναι δυνατή η επαναδιασπορά των σωµατιδίων που έχουν καθιζάνει, είτε µε
ανακίνηση του κλειστού δοχείου, είτε µε χρήση υπερήχων. Οι ιδιότητες των νάνοδιασπορών παραµένουν ανεπηρέαστες.

Ασφάλεια
Το CaLoSiL® είναι εύφλεκτο. Κρατήστε µακριά από οξειδωτικά, θερµότητα, σπινθήρες
και φλόγες. Θα πρέπει να αποφεύγεται η διαρροή υγρού, καθώς και η επαφή µε το
δέρµα και τα µάτια. Αερίστε επαρκώς και αποφύγετε την εισπνοή ατµών. Το CaLoSiL®
είναι ισχυρά αλκαλικό. Μην εισπνέετε ατµούς ή αναθυµιάσεις. Μην καπνίζετε.
∆ιατηρήστε το δοχείο κλειστό. Χρησιµοποιείστε µε επαρκή εξαερισµό. Πλένετε επιµελώς
µετά τη χρήση. Κρατήστε µακριά από πηγές ανάφλεξης.
Παρακαλείστε να φυλάσσετε σε δροσερό και ξηρό µέρος µέσα σε καλά κλεισµένο
δοχείο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια κατά τη µεταφορά, την
αποθήκευση και την εφαρµογή, καθώς και τη διάθεση και περιβαλλοντικά ζητήµατα,
µπορούν να βρεθούν στο πιο πρόσφατο Material Safety Data Sheet.
Πριν από τη χρήση σε µεγάλη κλίµακα, προτείνεται η κατεργασία µικρής δοκιµαστικής
περιοχής µε CaLoSiL®,προκειµένου να προσδιοριστούν η καταλληλότερη µέθοδος
εφαρµογής και οι απαιτούµενες ποσότητες CaLoSiL®.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται παραπάνω βασίζονται στην αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης στο σχετικό
επιστηµονικό πεδίο. Τόσο η µέθοδος εφαρµογής των προϊόντων µας όσο και η σχετική απαιτούµενη εργασία είναι
πέρα από το εύρος των αρµοδιοτήτων µας. Ως εκ τούτου η IBZ-Salzchemie GmbH & Co.KG δεν αναλαµβάνει καµία
ευθύνη από γεγονότα που προκύπτουν από τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν φυλλάδιο.

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα:
GEOSERVICE
Λυκαίου 35, 114 76 Αθήνα.
Τηλ-FAX: (210) 6469865 • www.geoservice.gr • info@geoservice.gr
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