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CaLoSil® je nov utrjevalec kamnitih, ometnih ter drugih zidnih struktur, katerega sestava temelji 
na koloidnem kalcijevem hidroksidu (gašenemu apnu). Po končanih postopkih nanosa CaLoSil®- a 
ter končanem izhlapevanju topila se v omenjenih strukturah prične tvoriti trden kalcijev hidroksid. 
Pretvorba v CaCO3 (kalcijev karbonat) poteka na podoben način kot pri apneni malti v reakciji 
z ogljikovim dioksidom iz zraka. Zaradi izredno majhnih (nano) delcev CaLoSil® penetrira 
globoko v kamen, zidavo ali omete. CaLoSil® je na voljo v različnih izvedbah, ki se razlikujejo po 
uporabljenem topilu in vsebnosti kalcijevega hidroksida. Velikost delcev je med 50 in 150 nm.
Delavnica povzema razvoj in pregled fizikalno - kemijskih osnov utrjevanja kamna in ostalih 
apnenih struktur s CaLoSil®- om. Predstavljeni bodo različni tipi CaLoSil®- a, prav tako bodo 
predstavljene smernice pri izbiri najustreznejšega tipa CaLoSil®- a. Opisana bo tudi uporaba 
CaLoSil®- a v kombinaciji z estri silicijeve kisline. Kot povzetek bodo predstavljene lastnosti in 
značilnosti apnenčastih struktur obdelanih z CaLoSil®- om in estri silicijeve kisline.
CaLoSil® se je v restavratorski praksi intenzivneje začel uporabljati v Evropi od leta 2008 v okviru 
“Stone Conservation for the Refurbishment of Buildings Project” - a in vključuje raziskovalne in 
restavratorske ustanove iz Nemčije, Avstrije, Češke, Poljske, Nizozemske, Anglije ter Grčije.
Pri nas smo prvič uspešno uporabili CaLoSil® pri utrjevanju poslikanega ometa na zrcalnem 
stropu Viteške dvorane v Brežicah leta 2011.
Delavnico bo vodil Prof. Dr. rer. nat. habil. Gerald Ziegenbalg iz Nemčije, avtor CaLoSil®- a.

PROGRAM DELAVNICE

 9:30  Otvoritev in pozdravni nagovor

 9:45  Osnovni podatki o CaLoSil®- u
 Zgodovina, razvoj, izdelava, področja uporabe

11:00 CaLoSil®- utrjevanje kamna s karbonatizacijo
 Osnove, reakcije, mehanizmi delovanja

11:45 CaLoSil®- v kombinaciji z estri silicijeve kisline
 Osnove, reakcije, mehanizmi delovanja

12:30 Odmor

13:30 Tehnike uporabe

14:30 Laboratorijski testi
 Preizkušanje različnih vrst CaLoSil®- a na naravnem in umetnem   
 kamnu

16:15   Zaključek, diskusija


