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ТЕМА : МЕТОДИ УСУНЕННЯ СОЛЯНИХ УТВОРЕНЬ 

РОЗЧИНАМИ ТА МЕХАНІЧНИМ СПОСОБОМ. 

 

Щоб очистити стіни від білого нальоту, потрібно знати хімічну природу 

висолів на стінах. Деякі вдається змити водою, а інші ледь піддаються навіть 

найсильнішому очищувачу, наприклад: добре розчиняються карбонати калію 

і натрію; хлориди калію, натрію, барію, кальцію і магнію; сульфати алюмінію, 

калію, натрію, магнію і заліза; нітрати калію, натрію, заліза, кальцію, 

алюмінію і барію; фосфати і силікати калію і натрію; погано розчиняються 

карбонати барію, магнію, кальцію і заліза; сульфат барію; ортофосфат, 

пірофосфат кальцію, алюмінію, заліза; силікат кальцію. Врахуйте: 

вимиваються водою легкорозчинні солі можуть на поверхні перетворюватися 

в нерозчинні або погано розчинні у воді висоли. Для другої групи солей 

існують спеціальні очищувачі - "змивки". На нашому ринку їх представлено 

досить багато. З іноземних популярністю користується продукція, розроблена 

науково-виробничою компанією CHEMTECH BAYERN GmbH (Німеччина), з 

застосуванням засобу для видалення висолів PUTZ-EC. 

 
Позбутися білих плям - висолів за допомогою води та щіток не 

вдається. Вода проникає в структуру матеріалу і тим тільки сприяє виходу на 

поверхню наступної порцію солі. А щітки, особливо металеві, руйнують 

поверхню матеріалу. Під дією атмосфери і агресивних техногенних викидів 

розчинні солі перетворюються у нерозчинні. Такі сполуки можна видалити 

тільки спеціальними матеріалами, наприклад, дуже добре себе 

зарекомендував засіб для усунення висолів PUTZ-EC німецької компанії 

CHEMTECH BAYERN GmbH. Тому для очищення фасадів необхідно 

застосовувати спеціальні професійні та перевірені засоби, які пройшли 

апробацію і видаляють сольові та вапняні відкладення, а також стійкі 

атмосферні забруднення, які не змінюють зовнішнього вигляду матеріалу і не 

порушують його структуру, такі засоби наносять на поверхню стіни за 
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допомогою пензля, щітки або валика, витримують протягом 10-30 хвилин, 

після чого залишки змивають водою. 

 
 

  
Щоб не допустити утворення висолів, необхідно виключити можливість 

вимивання солей з матеріалу стін. Цього можна досягти шляхом гідрофобізації 

- обробкою очищеної поверхні стіни спеціальним засобом (гідрофобізатором), 

що надає будівельним матеріалам водовідштовхувальні властивості, 

наприклад, засіб для захисту та гідрофобізації, лак для бетону IMPREGNAT 

DRY німецької компанії CHEMTECH BAYERN GmbH. Після гідрофобізації 

вода не усмоктується в поверхню, а стікає з неї у вигляді кульок, не 

викликаючи намокання. 
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Для того, щоб висоли не з'являлися на 

поверхнях бетонних виробів, фігурних елементах мощення (ФЕМ) - бруківці, 

керамічній черепиці (це поширена проблема, тому стосується в першу чергу 

виробників бруківки, тих, хто має справу із бетонними виробами), тощо 

необхідно в процесі виробництва використовувати спеціальну комплексну 

добавку для бетону (плістифікатор) - СН4 виробництва CHEMTECH 

BAYERN, яка захищає поверхні від намокання, пошкоджень і руйнувань, від 

морозу і тріщин, зменшує поглинання пилу і бруду, надає поверхням 

естетичний вигляд, недопускає появу висолів та виквітів в подальшому 

їхньому утворенню із плином часу в тілі бетонних елементів та на самій 

поверхні виробів. Додається безпосередньо в процесі виготовлення бетонних 

виробів 
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Для усунення білих плям – висолів на поверхнях, які піддалися їхньому 

утворенню найбільш ефективного захисту цегляної кладки, бруківки і 

збільшення морозостійкості застосовується спеціально розроблений засіб 

PUTZ-EC виробництва CHEMTECH BAYERN. 

 PUTZ-EC - засіб для очищення та оновлення 

поверхонь від соляних утворень, вицвітів (виквітів) на цегляних, 

бетонних поверхнях, декоративних парканах, фасадах цегляних 

будівель та споруд, облицювального каменю, тротуарної кольорової 

бруківки тощо. При обробці даним засобом, рідина, глибоко проникає у 

відкриті пори, переробляє солі всередині виробу, поверхні, тощо. PUTZ-

EC та інші спеціальні допоміжні засоби, що використовуються для 

захисту бетонних виробів та бетонних поверхонь від висолів, виквітів, 

Ви можете придбати на нашому підприємстві та отримати відповідні 

професійні рекомендації по застосуванню (консультації); 
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використовувати спеціальний засіб для захисту, зміцнення та 

гідрофобізації поверхонь - IMPREGNAT DRY. У випадку, коли поверхня 

бруківки вкрита висолами (білими плямами), необхідно обробити поверхню 

спеціальним засобом для ліквідації висолів PUTZ-EC (залежно від ступеня 

засоленості, за необхідності, покрити поверхню 2-3 рази), дати можливість 

поверхні повністю підсохнути і на чисту висушену основу нанести 

IMPREGNAT DRY. Лакове покриття утворює водонепроникний і 

водовідштовхувальний шар, який підсилює колір, захищає, зміцнює покриту 

поверхню, лицьову цеглу, бруківку тощо від руйнування та покращує її 

зовнішній вигляд. Аналогів в Україні немає. 
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 Експеримент: покриття 50% поверхні фактурного шару 

відібраних зразків бруківки матеріалами PUTZ-EC і IMPREGNAT DRY. 

Представлена на фото бруківка виготовлена з додаванням пігментів 

COMFORT та комплексної добавки СН4 виробництва CHEMTECH-

BAYERN GmbH (Німеччина). 

 Висновок: покриті поверхні після покриття фактурного 

шару відібраних зразків бруківки засобом для зміцнення, захисту та 

гідрофобізації поверхонь IMPREGNAT DRY отримали гідрофобні 

властивості (після дощу вода не просочується всередину зразків, а отже 

значно збільшиться термін експлуатації виробів, оскільки зросте 

морозостійкість), колір основи став нисиченішим та контраснішим. 

Поверхні, які були покриті засобом IMPREGNAT DRY не змінили 

протиковзких показників. 

Як показує практика та підтверджують численна кількість виробників 

бруківки, при застосуванні пластифікатора (комплексна добавка для бетону) 

СН4 виробництва CHEMTECH BAYERN GmbH (Німеччина) в процесі 

виробництва вібропресованих виробів значно знижуються показники 

водопоглинання, покращуєть якість поверхні та інтенсивність кольорів 

бетону, СН4 недопускає утворення висолів та значно підвищує гідрофобні 

властивості виробів з бетону (за умови підбору необхідного дозування для 

верхнього шару - рекомендуємо 0,8% - 1,5% від ваги в'яжучого). За допомогою 

цієї комплексної добавки досягаємо значного збільшення кінцевої міцності 
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виробів до 30% від марочної міцності, значно зменшується водопоглинання 

виробів та збільшується щільність бетонної суміші при формуванні 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ : 

 

1. Що таке висоли. 

2. Які розчини застосовують при очищенні від висолів на цегляній 

поверхні. 

3. Знайти в інтернеті і дати опис альтернативних матеріалів для 

очищення поверхонь, зробити презентацію. 

 

Законспектувати матеріал. Відповідь на 3 питання надати на адресу 

ashmarina@ukr.net  
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