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I.

OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU
RODZAJ OBIEKTU: Pałac
M IEJSCOW OŚĆ: Częstocice, gmina Ostrowiec Świętokrzyski, województwo
Świętokrzyskie
LOKALIZACJA: położony ok. 200 m na płn.-wsch. od drogi
UŻYTKOW NIK:

Muzeum

Historyczno-Archeologiczne

w

Ostrowcu

Świętokrzyskim
CZAS POWSTANIA: 1887-1889 r
AUTOR PROJEKTU: arch. Leandro Marconi
STYL: Eklektyzm
M ATERIAŁ I TECHNIKA W YKONANIA: Budynek murowany z cegły na
zaprawie wapiennej, tynkowany, malowany, kryty blachą. Podpiwniczony,
w piwnicach sklepienia i stropy odcinkowe, stropy pierw szej i drugiej
kondygnacji drewniane. Detal architektoniczny elewacji ciągniony w
zaprawie w formie profilowanych gzym sów i obramień okiennych,
sterczyn i herbów. Balustrada tarasu nad portykiem w form ie tralek,
stolarka drzwi i okien drewniana.
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II.

OPIS FORMALNO - STYLISTYCZNY
Pałac jest budynkiem wolnostojącym , położonym w zabytkowym parku
o powierzchni 2,6 ha.

Zaprojektow any przez Leonardo M arconiego w

stylu neoklasycznym został zbudowany w latach 1887-1889 dla hrabiego
Zygmunta W ielopolskiego.
Dw ukondygnacyjny

budynek z

przestrzenią

strychową,

całkowicie

podpiwniczony, kryty blachą miedzianą. Ściany zewnętrzne o konstrukcji
m urowanej z cegły pełnej na zaprawie wapienno-piaskowej. Budynek
posiada niezadaszone tarasy i balkony bez obróbek blacharskich. Elewacje
pałacu

są

tynkowane

i

malowane.

Elewacja

frontowa

i

tylna

dziewięcioosiowe, sym etryczne wzgledem osi środkowej. Portyk frontowy
z wejściem

głównym

na

kolumnach jońskich

z tym panonem .

Na

belkowaniu namalowana rzymska data: MDCCCLXXXVII - oznaczająca
1887 r. Nad portykiem taras z balustradą z jednolalkowych tralek z
gazonam i na słupkach. Posadzka tarasu wyłożona obecnie płytkami
gresowymi. W szczycie attyka z tarczam i herbowymi W ielopolskich i
Laskich oraz elem entam i dekoracyjnym i w form ie wolut i szyszkowych
sterczyn. W osiach 2 i 8 balkony o kamiennych płytach i metalowych
balustradach. Przed portykiem schody wtórnie oblicowane granitem,
pierwotnie prawdopodobnie z piaskowca. W portyku podjazd wyłożony
kostką granitową ujęty murkiem z nakrywą z piaskowca. Pierwotnie
murek

po

obu

stronach

odpowiadającym

spadkom

był

znacznie

podjazdu.

dłuższy,

Stolarka

o

drzwi

nachyleniu
wejściowych

płycinowa, pełna w kolorze brązowym - oryginalna. Stolarka okien
współczesna,

czteropolowa

w

kolorze

brązowym, ze stylizowanym

motywem kanelowania oraz kapitela i bazy na listwie przymykowej. Okna
parteru

ujęte

w

stylizowane

opaski

sztukatorskie

z

płycinowymi

podokienikam i i profilowanymi nadokiennikami wspartym i na wolutach.
Nad

parterem

profilowany

gzyms

kordonowy

i

wspólny

gzyms

parapetowy okien drugiego piętra. Okna II p. w profilowanych opaskach z
nadokiennikam i. Gzyms wieńczący wydatny z motywem kostkowym.
W ęgły zasadniczej bryły pałacu jak i bocznych ryzalitów boniowane. W
ryzalitach elewacji wsch. i zach. wejścia boczne do których prowadzą
schody ujęte murkami z nakrywam i z piaskowca. Schody pierwotnie
wykonane z piaskowca, w pózniejszym okresie pokryte betonem i lastriko.
Stolarka drzwi od strony wschodniej oryginalna, od strony zachodniej
drzwi wtórne. Od strony południowej ryzalitów znajdują się boczne
wejścia do piwnic. Elewacja południowa o lekko zryzalitowanej części
4
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środkowej z osiami wydzielonym i pilastrami. W osiach 2 i 8 na II p.
balkony o kamiennych płytach i metalowych balustradach. Parterowy
taras ze schodam i do ogrodu obecnie wyłożony plytkami ceram icznym i i
obwiedziony prostymi, betonowymi donicami niegdyś posiadał balustradę
z tralek

i gazony

na

słupkach

analogiczne

do

balustrady tarasu

frontow ego. Jak można zobaczyć na fotografii z 1914 r posadzkę zdobiły
wzory wykonane z lastriko (fot.3).
Hall wejściowy obecnie jest znacznie przekształcony plastycznie w
porównaniu ze stanem jaki można zobaczyć na fotografii z okresu
m iędzywojennego (fot.6). Kolum ny wspierające belkę stropową obecnie
pomalowane białą farbą, pierwotnie zdobione były jasnym stiukomarmurem

o

powierzchni

m onochromatycznie
malowaną

polerowanej.

Ściany

pomalowane

teraz

na kolor jasnougrow y dawniej ozdobione były

m armoryzacją

i razem

z kolumnami stanowiły imitację

marmuru. Obecna posadzka z płytek ceram icznych zastąpiła oryginalną
mozaikę wykonaną najprawdopodobniej z lastriko. Parkiety salonów
układane w jodełkę zastąpiły oryginalne parkiety taflowe widoczne na
fotografiach z okresu międzywojennego (fot.7) a większość stolarki
drzwiowej została zlikwidowana. W niezmienionym układzie pozostały
dekoracje sztukatorskie salonów, jednak wym agają one gruntownej
renowacji. Stolarka okienna po wymianie w 2011 r. pozbawiona została
wewnętrznych,
płycinowych
obram ieniam i,

płycinowych,
ościeży
które

składanych

okiennic

oraz

ozdobnych,

okiennych

z

nadprożami

i

profilowanymi

zgodnie

z

założeniam i

programu

prac

konserwatorskich P. Zawadzkiego z lipca 2011 r, miały zostać poddane
konserwacji a brakujące rekonstrukcji.
Układ przestrzenny wnętrz piętra został całkowicie zm ieniony podczas
remontu generalnego w latach 70-tych. W yburzeniu

uległy ściany

działowe, większość drzwi zlikwidowano, wym ieniono parkiety a dach nad
klatką schodową przebudowano konstruując świetlik.

1

Pałac Wielopolskich w Częstocicach siedziba Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu
Świętokrzyskim, Okiennice wewnętrzne wraz z obramowaniem, wstępna dokumentacja konserwatorska. Opr.

P.Zawadzki, lipiec 2011 r. Archiwum WUOZ w Kielcach.
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Herby w attyce

Herb W ielopolskich
Opis herbu:
W polu czerwonym koń srebrny kroczący, z kopytami złotymi i popręgiem
czarnym. W klejnocie nad hełmem w koronie topór srebrny o stylisku
złotym, wbity w hełm w prawo.
Legenda herbowa:
Bartosz Paprocki przytacza legendę, wedle której herb Starykoń miał
przybrać rycerz z rodu Toporczyków, po tym jak zaparli się go bracia. O
wspólnym pochodzeniu Starychokoni i Toporczyków miał świadczyć
identyczny klejnot obu herbów2. Legenda o wspólnym przodku domu
Starychokoni

i Toporczyków

znajduje

potwierdzenie

w

przywileju

wydanym przez króla Kazimierza W ielkiego z 1366 roku.
(...)Ten tedy którego się byli dwa zaprzeli z żalu przeciwko braci ze go znać
i przyjąć za brata nic chcieli nie chciał też z nimi wiecznie przyjaźni ani
herbu jednego używać mówiąc Gdyżeście wy mnie bracią być nie chcieli
nie bądźcież ani potomstwo wasze mojemu nigdy Zatem dawszy o sobie
świadectwo i znaki się pewnemi wywiódłszy że był własny brat ich prosił
króla albo natenczas m onarchy aby mu różny od nich herb dał Któremu
król rzekł Jaki sobie wym yślisz ja potwierdzę On jako rycerz i mąż znaczny
prosił o konia którego dla tego nazwał Starym Koniem że też oni topór
herb swój nazwali Starzą wszakoż dla pamięci że z tej familii wyszedł
zostawił w hełmie topór Prawa i wolności wszystkie od przodków
otrzym ane z nimi trzym ał albo ich używał(...)

2 Bartosz Paprocki, Kazimierz Józef Turowski: Herby rycerstwa polskiego przez Bartosza Paprockiego zebrane i
wydane r. p. 1584. 1858, s. 105.
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Laski - polski herb szlachecki z nobilitacji, nadany w Królestwie Polskim
Opis herbu:
W polu czerwonym skos czarny obarczony trzema gwiazdami złotymi, nad
nim czapka M erkurego srebrna w skos, pod nim lew złoty, wspięty, w
skos. Klejnot: nad hełmem w koronie pół lwa złotego, wspiętego, w lewo.
Labry czerwone, podbite srebrem. Tarczę podtrzym ują dwa trzym acze charty srebrne, z obrożami i językam i czerwonymi, patrzące od tarczy,
stojące na wstędze z dewizą SAPIENTER ET AUDACTER (łac. MĄDRZE I
ŚM IAŁO).
Najwcześniejsze wzmianki:
Nadany z dziedzicznym szlachectwem

Królestwa

Polskiego w 1837

Aleksandrowi Karolowi Bernardowi Laskiemu, bankierowi warszawskiem u
żydowskiego pochodzenia, za zasługi dla kraju. Bardzo podobny herb
(Frenkel) otrzym ał współwłaściciel banku, gdzie udziały miał Laski, Antoni
Edward Fraenkel.
Herbowni:
Ponieważ herb Laski był herbem własnym, z nobilitacji osobistej,
przysługiwał tylko jednej rodzinie herbownych: Laski.
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III.

HISTORIA OBIEKTU
Historia

Pałacu

W ielopolskich,

będącego

główną

siedzibą

Muzeum

Historyczno-Archeologicznego, wiąże się ściśle z historią dóbr ostrowieckich,
do których przynależały Częstocice. Dobra te w 1836 roku od wdowy po
poprzednim właścicielu, Jerzym Dobrzańskim, zakupił hr. Henryk Łubieński,
wiceprezes Banku Polskiego. Po jego bankructwie w 1845 roku przeszły na
własność banku, a następnie Domu Handlowego S.A. Fraenkel w W arszawie.
Antoni Edward Fraenkel zlecił architektowi Leandro Janowi Ludwikowi
M arconiemu

(1834-1919)

zaprojektowanie

wybudowany

w

Klimkiewiczów,

Ostatecznie

pałac

osadzie

zlokalizowano

w

pałacu,
leżącej

Częstocicach,

który

miał

nieopodal
na

miejscu

zostać

Częstocic.
starego

drewnianego dworu istniejącego do połowy XIX wieku. Rozpoczętą w latach
70. XIX wieku budowę zakończył kolejny właściciel dóbr ostrowieckich,
warszawski bankier W ładysław Laski, który Częstocice przeznaczył na wiano
dla swej córki, Marii. Prace budowlane przy pałacu trw ały od 1887 do 1899
roku.
W 1886 roku odbyły się zaślubiny Marii z hr. Zygm untem W ielopolskim
(1863-1919), ziemianinem i politykiem - prezesem Stronnictwa Polityki Realnej
o orientacji prorosyjskiej. Od tego czasu dobra ostrowieckie z Częstocicami
stały się główną siedzibą tej linii W ielopolskich, zaś pałac wraz z Pałacykiem
M yśliwskim

mieszczącym się na Kuźni, po drugiej stronie doliny rzeki

Kamiennej, stanowił centrum kulturowe i adm inistracyjno-gospodarcze tychże
dóbr. Zygm unt i Maria stale mieszkali w pałacu wraz z czwórką swych dzieci:
W ładysławem , Józefem Aleksandrem, Aleksandrem W ładysławem i Marią
Stefanią.
Wśród gości odwiedzających W ielopolskich w Częstocicach, znaleźć można
wiele wybitnych osobistości - w 1920 roku w pałacu gościli generała Maxime
W eyganda i kapitana Charlesa de Gaulle, przebywających w okolicy wraz z
francuską misją wojskową.
12 lat po śmierci Zygm unta, w roku 1931, Maria W ielopolska sprzedała
pałac wraz z parkiem ubiegającym się o zakup Zakładom Ostrowieckim. W
pałacu urządzono wówczas hotel dla akcjonariuszy i resursę dla kadry
technicznej Huty, wokół której skupiało się życie kulturalne przedwojennego
Ostrowca.
W czasie II wojny światowej pałac służył jako mieszkanie dla urzędników
Zakładów Ostrowieckich, w piwnicy żołnierze Armii Krajowej produkowali
granaty bojowe. Od połowy 1944 do stycznia 1945 roku, po zajęciu pałacu
przez Niemców, istniał w nim szpital wojskowy.
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W okresie powojennym w budynku Pałacu W ielopolskich czynne były dwie
szkoły podstawowe, potem kolejno świetlica i przedszkole. W 1959 roku
opustoszały budynek ulegał coraz większej dewastacji. W roku 1963 dyrekcja
ostrowieckiej Huty przekazała pałac wraz z parkiem Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim z przeznaczeniem

na Muzeum

Regionalne, które otwarto 3 grudnia 1966 roku.
Ostatnie remonty:
Naprawa gzymsu wienczącego oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
tarasów i balkonów - 2011 r

IV.

BADANIA STRATYGRAFICZNE
Badania konserwatorskie przeprowadzone w grudniu 2016 r. na elewacji
pałacu

miały

charakter

badawczo-poszukiwawczy.

Celem

badań

było

określenie stratygrafii warstw tynkowych i malarskich elewacji. W ujęciu
technicznym
technologiczną

przeprowadzone
ścian

a

badania

także

pozwoliły

pomogły

poznać

określić

stan

budowę

zachowania

poszczególnych warstw technicznych oraz metody dalszego postępowania
konserwatorskiego.
Przeprowadzono

dokładne

oględziny

budynku.

Przeanalizowano

i

udokum entowano w form ie fotograficznej oraz opisowej odkrywki naturalne
występujące na obiekcie oraz wykonano

kilka dodatkowych odkrywek.

Usuwanie poszczególnych warstw malarskich wykonywano na sucho za
pomocą

skalpela

a

warstw y

tynku

odbijano

przy

użyciu

młotka.

Udokumentowano i przeanalizowano także zachowaną stolarkę drzwiową.
Podczas prowadzenia badań natrafiono na zachowane warstwy oryginalnego
tynku wapiennego malowanego w kolorze ugrowym.

V.

BUDOWA TECHNOLOGICZNA
Budynek posadowiony na fundamencie murowym, murowany z cegły
łączonej zaprawą wapienną, podpiwniczony. Dachy kryte blachą miedzianą.
Tynki wykonane w zaprawie wapiennej i wapienno-cem entowej. Gzym sy
wykonane jako profile ciągnione. Tynki malowane na kolor jasnoszary i biały.
W pasie cokołu widoczne trzy tynkowe warstwy naprawcze, powyżej cokołu
dwie warstwy tynków i farb znajdujące się na warstwie naprawczej. Rynny,
rury spustowe z PCV, ofasowania parapetów okiennych wykonane wtórnie z
9
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kształtek ceram icznych, ofasowania tarasu frontowego z blachy ocynkowanej.
Posadzka tarasu frontow ego wyłożona płytkami gresowymi, balustrada z
odlewanych, betonowych tralek z betonowymi nakrywami i gazonam i na
murowanych słupkach.
Dekoracje attyki wykonane w zaprawie cem entowo-wapiennej

metodą

odlewu z form y a następnie montowane na obiekcie, herby obecnie wtórnie
przem alowane. Stolarka okienna parteru i piętra oraz drzwi tarasowe od str
płd i płn, wym ienione niedawno na nową stolarkę typu euro. Nowe,
czteroskrzydłowe okna, malowane na kolor brązowy. Drzwi wejścia głównego
oraz

wejścia

bocznego

od

strony

wschodniej,

oryginalne,

drewniane,

płycinowe. W najstarszej warstwie malarskiej stolarka malowana na kolor
brązowy. Stopnie w wejściu głównym pierwotnie wykonany z piaskowca
W ewnątrz pomieszczeń tynki wapienne i cem entowo-wapienne, stropy
drewniane, w hallu wtórne płytki ceram iczne, w pom ieszczeniach parteru i
piętra

parkiety

dębowe

układane

w jodełkę.

Gipsowe

sztukaterie

w

pom ieszczeniach w formie faset, nadproży, pilastrów czy rozet.
Badania elewacji wykazały istnienie dziewięciu warstw technologicznych o
zróżnicowanym stopniu zachowania (fot. 18,19).
W yniki wykonanych analiz przedstawione zostały w tabeli poniżej.

Stratygrafia elewacji

VI.

W.
techn.
1
2
3

Opis warstwy
Warstwa mal. jasno-szara
Tynk wapienno-cem.
Warstwa mal. ugier złoty

4
5
6

Warstwa mal. ciepła biel
Tynk wapienno-piaskowy w kolorze różowym
Tynk wapienno-cem. w pasie cokołu

7
8
9

Warstwa malarska w kolorze ugrowym
Gruboziarnisty tynk wapienno-piaskowy
Cegła

Warstwa
historyczna
V
IV
III
II
I

STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ
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Ogólny stan zachowania tynków i dekoracji architektonicznej elewacji
pałacu jest zły. Elewacja ze wszystkich czterech stron jest bardzo
zniszczona, widoczne są zabrudzenia całej powierzchni, plamy i zacieki,
liczne odspojenia i ubytki warstwy malarskiej i tynku. (np. nad wejściem
na nad cokołem). Cała powierzchnia elewacji pokryta jest wtórnym i
nawarstwienam i zapraw cem entowych

pochodzących z poprzednich

remontów. W tórne nawarstwienia zacierek naprawczych zatarły ostrość
rysunku dekoracji sztukatorskich - opasek okiennych, nadokienników i
gzymsów. Kamienne zkolum ny portyku zostały zamalowane kryjąco białą
farbą a kamienne schody bocznych wejść zatarte zaprawą cem entową. Z
czasem,

pod

wpływem

działania

czynników

atm osferycznych

nawarstwienia te zaczęły odspajać się od słabszego, wapiennego czy
kamiennego podłoża. Objawia się to w postaci pęknięć, pęcheży i
złuszczeń wtórnych warstw. Największe zniszczenia widoczne są w pasie
cokołowym na styku z gruntem gdzie kumuluje się destrukcyjne działanie
wilgoci podciąganej kapilarnie, wody rozpryskowej, topniejącego śniegu,
krystalizujących soli oraz wegetujących mchów i porostów. Czynniki te w
decydujący

sposób

wpływają

na

procesy

destrukcyjne

substancji

historycznej. Gzym s wieńczący, który był konserwowany w 2011 r. także
posiada

już

widoczne

południowego,

na

ślady

którego

destrukcji.
powierzchnię

W

pasie

cokołu

nałożona

była

tarasu
warstwa

marmolitu, widoczne są duże plamy zawigocenia na skutek podciągania
kapilarnego z gruntu oraz wody ściekającej z tarasu, które stanowią
doskonałe warunki dla wegetacji mchów i porostów co prowadzi do
złuszczania tynku i jeszcze wiekszego zawilgocenia muru. Rury spustowe
są skierowane do betonowych koryt odprowadzajacych ale poprzez ich
zawilgocenie i bezpośredni kontakt z elewacją także stanowią doskonałe
podłoże do rozwoju m ikroorganizm ów biologicznych. Balustrada tarasu
frontow ego jest

kompletna

ale o bardzo zniszczonej powierzchni.

Natomiast balustrada tarasu południowego w ogóle się nie zachowała.
Kamienne płyty balkonów posiadają ubytki form y oraz liczne zabrudzenia
powierzchni. Schody bocznych wejść posiadają liczne pęknięcia i noszą
ślady licznych doraźnych napraw. Główne i boczne drzwi wejściowe
pokryte są kilkoma warstwam i przemalowań i wym agają gruntownej
renowacji. Niektóre okienka piwniczne nie zostały wym ienione i są w
bardzo

złym

stanie

technicznym .

Szachty

okienek

piwnicznych

nieposiadają zadaszenia, są zaśmiecone i niszczeją w skutek zawilgocenia.
Murki przy podjeździe zostały drastcznie skrócone podczas jednego z
remontów. Rozebrano je po obydwu stronach. Skrócone o połowę
znacząco obniżyły walory estetyczne portyku ze względu na zachwianie
jego klasycznych proporcji. Posadzki tarasu nad portykiem oraz tarasu od
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strony południowej nie zachow ały się w oryginalnej formie. W idoczna na
fotografii z 1914 r posadzka tarasu połudnowego wykonana jest z lastriko.
Obecnie posadzka tego tarasu wyłożona jest płytkami ceram icznym i a
tarasu frontowego płytkami gresowymi.
Zniszczenia

ścian

oddziaływania

elewacji

szeregu

powstały

w

wyniku

zjawisk fizyko-chem icznych,

wieloletniego

na jakie zwykle

narażone są obiekty w warunkach zewnętrznych. Ściany zewnętrzne
budynku

są

nieustannie

poddawane

działaniu

czynników

atm osferycznych, które z biegiem czasu uruchamiają różnego rodzaju
procesy niszczące, szczególnie na skutek coraz bardziej agresywnego
chemicznie

środowiska

atm osferycznego.

Zastosowane

podczas

ostatniego remontu, zaprawy cementowe pokrywajace całą powierzchnię
elewacji, po pierwsze zacierają ostrość rysunku dekoracji sztukatorskich a
po drugie charakteryzują się wysoką higroskopijnością, co w efekcie
doprowadziło do odspajania

się

powierzchni.

Pochodzące z emisji

przemysłowej, komunikacyjnej i tzw. niskiej (ogrzewanie węglowe), tlenki
różnych pierwiastków tj. siarka czy azot, dostają się do atm osfery w
postaci spalin, gazów, pyłu, dymu i kurzu. W tej formie unoszą się w
powietrzu i osiadają na powierzchni ścian, gzymsach, zagłębieniach
sztukaterii itp. W zetknięciu z wodą tworzą niskie stężenia agresywnych
chemicznie związków tj. kwas siarkowy i azotowy. Podczas mgły powstają
aerozole tych związków a podczas opadów tzw. „kwaśne deszcze". Ich
działanie

uwalnia

destrukcyjne

procesy

degradacji

mineralnych

m ateriałów powierzchni farb, tynków, kamienia i cegły. Na elewacji
zachodniej, która z reguły poddawana jest silnemu działaniu wody
opadowej w skutek zachodnich wiatrów,

widoczne

są szczególnie

intensywne złuszczenia warstwy malarskiej. Procesy te łączą się z
oddziaływaniem czynników czysto fizycznych tj. gwałtowne wahania
tem peratur i wilgotności. Latem silne nasłonecznienie, zimą gwałtowne
spadki tem peratury powodują nieustanne ruchy term iczne tynków. W
wyniku tych ruchów z czasem na powierzchni powstają pęknięcia, którymi
woda opadowa wypłukuje rozluźniony m ateriał i przyspiesza proces
degradacji. Z kolei zimą degradację

inicjuje i przyspiesza zjawisko

zamarzania wody w szczelinach i pęknięciach. Lód zwiększając swoją
objętość wywiera nacisk na strukturę materiału, rozsadza ją i w ten
sposób powiększa szczelinę a w konsekwencji doprowadza do odspojenia.
Opisane wyżej zjawiska przybierają wielokrotnie na sile w sytuacji gdy
system zrzutu wody opadowej lub ofasowań dekarskich posiada wady lub
gdy dochodzi do jego uszkodzenia. W ówczas mury budynku poddawane
są miejscowo silnemu zawilgoceniu, co w szybkim tem pie doprowadza do
destrukcji tynków i zapraw tak jak w wielu miejscach w tym wypadku.
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Zauwżyć

można także

spowodowane

liczne

kapilarnym

uszkodzenia tynków w partii cokołu

podciąganiem

wilgoci

z gruntu

będące

wynikiem braku skutecznej izolacji przeciwodnej fundam entów. Warstwa
cem entowego tynku cokołu, mocniejsza i twardsza od wapiennego tynku
podłoża na skutek zawilgocenia i przemarzanai odspaja się od niego i
złuszcza.
Stolarka okienna i drzwiowa elewacji jest w stanie bardzo dobrym, po
wym ianie w 2011 r. Niezrekonstruowano natomiast wewnętrznych
składanych, płycinowych okiennic i drewnianych, płycinowych obróbek
ościeży i nadproży.
W nętrza zachowane są w stanie dobrym, jednak przekształcenia którym
uległy podczas remontów znacząco zm ieniły ich charakter w stosunku do
pierwotnego.

VII.

WNIOSKI I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE
Głównym celem planowanego remontu konserwatorskiego elewacji jest
przede wszystkim zahamowanie postępującej degradacji oraz przywrócenie
pierwotnych walorów estetycznych i użytkowych pałacu. Podstawowym
czynnikiem wpływającym na destrukcję wypraw tynkowych i okładzin
kamiennych, szczególnie widoczne w dolnych partiach budynku jest działanie
wody gruntowej i opadowej, zasadnicze działania muszą skoncentrować się na
wykonaniu skutecznej hydroizolacji fundam entów i skanalizowaniu wód
opadowych. Generalny remont ma na celu także podniesienie standardu i
funkcjonalności budynku jako obiektu pełniącego funkcję dydaktyczną.
Zakłada się również zachowanie i poddanie renowacji lub zrekonstruowanie w
oryginalnej formie wytypowanych elelm entów wyposażenia tj:
•

Posadzka z lastriko w hallu parteru - zakłada się zrekonsruowanie
posadzki z lastriko w hallu parteru z uwzględnieniem wykonania
mozaiki z kilku odcieni lastriko wg historycznego wzoru z zachowanej
fotografii (fot.6).

•

Stolarka wewnętrznych, składanych okiennic wraz z płycinową boazerią
w ościeżach i nadprożach - zakłada się zrekonstruowanie stolarki
wewnętrznych okiennic i ościeży z opaskami w formie historycznej,
odwzorowującej podziały płycin zgodnie z założeniami programu prac
konserwatorskich P. Zawadzkiego z lipca 2011 r.

•

Parkiety - zakłada się wymianę parkietów w salonach parteru na
parkiety taflowe wg historycznego wzoru z zachowanej fotografii
(fot.7). Pozostałe parkiety proponuje się ułożyć w jodełkę francuską.
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•

Kolumny w hallu - zakłada się odtworzenie na powierzchni kolumn,
dekoracji imitującej m armur w technice stiuku marmurowego (fot.6)

•

Ściany hallu - proponuje się odtworzyć dekoracje ścian w formie
malowanych marmoryzacji (fot.6)

•

Stolarka drzwi między salonami parteru - zakłada się zrekonstruowanie
dwuskrzydłowych drzwi miedzy salonami parteru na wzór istniejące,
oryginalnej stolarki.

Tynki
W zakresie remontu elewacji planuje się usunięcie wtórnych, cementowych
uzupełnień w miejscach odparzeń, oczyszczenie powierzchni ścian z zabrudzeń
i łuszczącej się farby, uzupełnienie ubytków, nałożenie cienkowarstwowego
tynku wykończeniowego i pomalowanie powierzchni farbą krzemianową. W
części cokołowej planuje się wykonanie tynków szerokoporowych.
Ze względu na podciąganie kapilarne wilgoci z gruntu zaleca się wykonanie
drugiego rzędu hydroizolacyjnej przepony poziomej oraz wykonanie pionowej
izolacji fundamentów.
Rekonstrukcji podlegać będą wszystkie elem enty sztukaterii tj. obramienia
okienne, nadokiennki oraz gzymsy, profile parapetowe i płyciny podokienne.
Cała elewacja po nałożeniu tynku wykończeniowego będzie pomalowana
zgodnie z kolorystyką przyjętą na podstawie prób kolorystycznych
zatwierdzonych na komisji konserwatorskiej. Proponuje się wykonanie prób
kolorystycznych w oparciu o przeprowadzone badania stratygraficzne, kolory
wg kolornika KEIM Exclusiv:
•
•
•

Tynki płaskie - 9354
Detal sztukatorski - 9357
Cokół - 9271

Taras
Zaklada sie odtworzenie historycznego wzoru posadzki na tarasie parteru oraz
balustrady z tralek i schodów z tarasu. Ze względu na problemy ze skurczem i
pękaniem okładzin z lastriko, co w wypadku tarasu rodzi problemy z
przeciakami, proponuje się jego odtworzenie w okładzinie z granitu na
warstwie hydroizolacyjnej.
Stolarka
Z uwagi na zły stan zachowania, historyczna stolarka drzwiowa będzie
poddana gruntownej renowacji.
Obróbki blacharskie
Wszystkie obróbki blacharskie nadokienników, gzym sów oraz rynny i rury
spustowe wym ienione będą na nowe z blachy miedzianej. Zaleca się wymianę
plastikowych sztendrów na żeliwne z czyszczakiem i pomalowanie na kolor
grafitowy.
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Dach
Zakłada się wym iany części elem entów konstrukcji dachu. Przewiduje się
likwidację wtórnego świetlika klatki chodowej. Zakres prac remontowych
obejm ie także: impregnację drewna np. środkiem FOBOS, wykonanie
ocieplenia i izolacji z folii paroprzepuszczalnej, naprawę i pomalowanie
kominów zgodnie z przyjętą podczas komisji konserwatorskiej kolorystyką.
Elem enty metalowe
Metalowe balustrady balkonów należy oczyścić ze starych nawarstwień
malarskich np. metodą strum ieniowo-ścierną i zabezpieczyć powierzchnię
antykorozyjną powłoką lakierniczą w kolorze grafitowym. Nieoryginalne kraty
okienek piwnicznych proponuje się zastąpić nowymi kratami wykonanymi w
nawiązaniu do balustrad balkonów.
Teletechnika
Z elewacji należy usunąć wszelkie kable i przewody. Niezbędne instalacje
należy ułożyć wewnątrz budynku lub w razie konieczności na zewnątrz w
peszlach podtynkowo.
Dokumentacja powykonawcza prac
W ykonanie
dokum entacji
prowadzonych
prac
konserwatorskorestauratorskich, zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie
prowadzenia
prac
konserwatorskich,
prac
restauratorskich,
robot
budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych
działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań
archeologicznych (Dz. U. nr 165, poz.987).

M etody oraz środki i materiały, które będą zastosowane w poszczególnych
etapach
pracy proponuje się doprecyzować na podstawie
prób
konserwatorskich przeprowadzonych na obiekcie po rozpoczęciu prac.
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VIII.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Dach
1. Rozbiórka starego pokrycia z blachy oraz częściowa przebudowa konstrukcji dachu
związana z likwidacją wtórnego doświetla oraz wykonanie niezbędnych wymian
starej więźby i deskowania.
2. W ykonanie wg projektu branżowego nowej krokwiowo-płatwiowej konstrukcji
dachu i uzupełnienie deskowania.
3. Ułożenie warstw y oddzielającej pokrycie od podkładu z użyciem membrany
dystansowej z folii paro przepuszczalnej ze specjalną włókniną dystansującą.
4.

Pokrycie dachu blachą miedzianą grubości 0,57 mm, łączoną na rąbek stojący
podwójny.

Tynki proste na elewacji
1.

Skucie starych odparzonych tynków z całej powierzchni ścian.

2.

W ykonanie ażurowej obrzutki sczepnej z trasem na całej powierzchni muru.

3.

W ykonanie tynków na bazie wapna i cementu z trasem Optosan TrssKalk i Optosan
TrassZem ent.

4.

W yrównanie powierzchni tynkiem mineralnym z dodatkiem włókien szklanych
Optoplast EcoFinish ziarno 0,5 mm.

5.

Zagruntowanie powierzchni tynków środkiem Optogrunt SiliMal.

6.

Pomalowanie powierzchni ścian farbą silikatową Optomal Silisan w kolorze
wybranym podczas komisji konserwatorskiej. Propozycja wg kolornika KEIM
Exclusiv 9354.

Detal sztukatorski
1.

Odsłonięcie z pod nawarstwień zapraw fragm entów oryginalnych profili oraz
wykonanie szablonów do rekonstrukcji profili w technice ciągnionej.

2.

Usunięcie starego zniszczonego tynku profili.
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3.

W ykonanie zbrojenia pod rekonstrukcje, z kołków rozporowych i drutu.

4.

Zagruntowanie powierzchni środkiem Optogrunt SiliMal.

5.

W ykonanie obrzutki zaprawą na bazie trasu.

6.

W ykonanie rdzeni profili zaprawą do profili ciągnionych Optosan StuckoGrob.

7.

W ykończenie profili zaprawą Optosan StuckoFein.

8.

Zagruntowanie powierzchni profili środkiem Optogrunt SiliM al.

9.

Pomalowanie powierzchni profili farbą silikatową Optomal Silisan w kolorze
wybranym podczas komisji konserwatorskiej. Propozycja wg kolornika KEIM
Exclusiv 9357.

Herby na attyce
1.

Oczyszczenie powierzchni herbów z nawarstwień malarskich metodą chemiczną z
zastosowaniem środka 3V3.

2.

Poszerzenie pęknięć.

3.

Zagruntowanie powierzchni herbów środkiem Optogrunt SiliMal.

4.

Uzupełnienie ubytków herbów fabryczną zaprawą Remmers Restaurierm ortel.

9.

Pomalowanie powierzchni herbów farbą silikatową Optomal Silisan dobarwianą
suchymi pigmentami Kremer ze spoiwem Optomal Fixativ. Kolorystyka zgodna z
heraldyką.

Cokół
1.

Usunięcie zniszczonego, zasolonego tynku pasa cokołu do wysokości ok 100 cm.

2.

Pogłębienie fug do 2 cm.

3.

W ypełnienie spoin zaprawą Optosan ASP.

4.

W ykonanie ażurowej obrzutki zaprawą Optosan HSB.

5.

W ykonanie tynku podkładowego Optosan ASP.

6.

W ykonanie głównego tynku renowacyjnego Optosan USP z odtworzeniem
fakturowanej powierzchni.

7.

Zagruntowanie powierzchni tynków środkiem Optogrunt SiliMal.
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8.

Pomalowanie powierzchni cokołu farbą silikatową Optomal Silisan w kolorze
wybranym podczas komisji konserwatorskiej. Propozycja wg kolornika KEIM
Exclusiv 9271.

Obróbki dekarskie
1.

W ymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy miedzianej oraz montaż
nowych sztendrów żeliwnych z czyszczakiem . Rynny śr. 120, rury spustowe śr. 100.

2.

W ymiana obróbek blacharskich gzym sów na nowe z blachy miedzianej, łączonej na
rąbek stojący podwójny.

3.

W ymiana ceram icznych obróbek parapetów na nowe z blachy miedzianej.

Elementy kamienne
1.

Rekonstrukcja stopni wejścia głównego z piaskowca Długopole.

2.

Rekonstrukcja kamiennych schodów bocznych wejść do budynku z piaskowca
Długopole.

3.

Rekonstrukcja kamiennych nakryw murka przy podjeździe z piaskowca Długopole
oraz montaż na elastycznym kleju do kamienia naturalnego Sopro FF 450.

4.

Oczyszczenie powierzchni kamiennych kolumn oraz płyt balkonów ze wspornikami
z warstw przemalowań oraz usunięcie zabrudzeń metodą term ohydrodynam iczną
agregatem KARCHER z zastosowaniem przegrzanej pary wodnej pod ciśnieniem.

5.

Zwalczenie m ikroorganizm ów biologicznych preparatem biobójczym Adolit M
flussig firm y REMMERS.

6.

Odsalanie metodą wym uszonego przejścia soli do rozszerzonego środowiska przy
użyciu kom presów z waty celulozowej.

7.

W zm ocnienie powierzchni kamienia impregnatem opartym na estrach etylowych
kwasu krzemowego Remmers KSE 300.

8.

Uzupełnienie ubytków powierzchni kolumn fabryczną mineralną zaprawą
Remmers Restauriermortel w odpowiednim kolorze.

9.

Opracowanie form y uzupełnień oraz scalenie kolorystyczne kitów farbą
laserunkową Remmers Historic Lasur.
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10. W ypełnienie spoin w okładzinie zaprawą Remmers Fugenmortel w kolorze
zbliżonym do koloru piaskowca.
11. Hydrofobizacja powierzchni wszystkich kamiennych elem entów z piaskowca
poprzez impregnację preparatem Remmers SNL.

Elementy metalowe
1.

Oczyszczenie balustrad balkonów oraz krat okienek piwnicznych i krat wejścia do
przybudówki z produktów korozji i resztek starej farby metodą strum ieniowościerną.

2.

Zabezpieczenie powierzchni metalu alkidową farbą podkładową.

3.

Pomalowanie wszystkich elem entów farbą do metalu na bazie żywicy alkilowej
Antik graphitschwarz matt EDDI SCHM IED w kolorze grafitowym .

Instalacja odgromowa
1.

W ykonanie nowej instalacji odgrom owej z drutu miedzianego śr. 8mm.

2.

W ykonanie uziemienia.

Hydroizolacja fundamentów i instalacja kanalizacji deszczowej
1.

Likwidacja betonowych koryt odpływowych.

2.

Odkopanie ścian fundam entowych do ławy.

3.

Oczyszczenie lica muru i wykonanie ażurowej obrzutki sczepnej z trasem na całej
powierzchni.

4.

W yrównanie powierzchni muru zaprawą wapienną z trasem ,Optosan TrassZem ent
i Optosan TrassKalk.

5.

W ykonanie izolacji pionowej fundam entów przy pomocy szlamu uszczelniającego
Dietermann SuperFlex a następnie zabezpieczenie powierzchni muru
fundam entowego folią kubełkową i styrodurem.

6.

W ykonanie w ykopów i ułożenie kanalizacji deszczowej wg proj. branżowego z
wykonaniem przyłączy do studzienek.
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7.

Zasypanie wykopu wokół fundam entów ziemią.

8.

Ułożenie w okół pałacu bruku z kostki granitowej szarej 9cm x 11cm na
podbudowie z klińca i utwardzonego tłucznia.

Stolarka zabytkowa
1.

Demontaż skrzydeł drzwi frontowych oraz drzwi bocznych i przewiezienie do
pracowni oraz montaż na obiekcie drzwi zastępczych.

2.

Demontaż okuć, oczyszczenie chemiczne z nawarstwień starych lakierów
metodą chemiczną z zastosowaniem preparatu do usuwania starych powłok
3V3 i przepolerowanie powierzchni metalu przy użyciu tarczy rotacyjnej i past
polerskich.

3.

Usunięcie z powierzchni drewna warstw starych farb metodami fizyko
chem icznym i przy użyciu np. preparatu do usuwania starych powłok 3V3 lub w
strumieniu gorącego powietrza.

4.

W ymiana zbutwiałych elem entów drewna i uzupełnienie ubytków wstawkami
nowego drewna.

5.

W ykonanie drobnych uzupełnień ubytków żywicą epoksydową Araldit.

6.

Opracowanie powierzchni uzupełnień poprzez szlifowanie.

7.

W ymiana progów wejściowych na nowe z drewna dębowego.

8.

W ykonanie konserwacji fram ug metodami jw.

9.

Pomalowanie stolarki drzwiowej lakierem do drewna na bazie emalii
akrylowej w kolorze brązowym RAL 8003.

10. Zam ontowanie okuć.
11. Montaż skrzydeł drzwi na obiekcie.

Okiennice
1. Rekonstrukcja wewnętrznych, składanych okiennic i drewnianych ościeży wg
projektu branżowego sporządzonego na podstawie dokum entacji fotograficznej
oryginalnych okiennic zawartej w programie prac konserwatorskich P.
Zawadzkiego z lipca 2011 r, z uwzględnieniem podziału i wielkosci płycin.
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2.

Montaż okiennic na obiekcie.

Tynki we wnętrzach
1.

Skucie starych odparzonych tynków a szczególnie cem entowych i gipsowych
uzupełnień z powierzchni ścian z uwzględnieniem pozostawienia tynków z
oryginalną dekoracją malarską.

2.

W ykonanie ażurowej obrzutki sczepnej z trasem na powierzchni muru.

3.

W ykonanie tynków wapiennych na bazie wapna i cementu z trasem Optosan
TrassKalk i Optosan TrassZem ent.

4.

W yrównanie powierzchni tynkiem mineralnym z dodatkiem włókien szklanych
Optoplast EcoFinish ziarno 0,5 mm.

5.

Zagruntowanie powierzchni tynków środkiem Optogrunt SiliMal.

Dekoracje malarskie wnętrz
1.

Rekonstrukcja marmoryzacji na powierzchni ścian hallu silikatową farbą
wewnętrzną Optomal Mineralin w kolorze wybranym podczas komisji
konserwatorskiej. Propozycja koloru tła wg kolornika RAL - 9010.

2.

W ykonanie odkrywek na obecność polichromii we wnętrzach sal parteru w trakcie
południowym oraz w gabinecie owalnym.

3.

W wypadku natrafienia na oryginalne dekoracje malarskie, o dsłonięcie
zachowanych polichromii z pod wtórnych nawarstwień.

4.

Oczyszczenie powierzchni polichromii chlebem lub gum ą chlebową.

5.

W zm ocnienie warstwy malarskiej 5% roztworem polialkoholu.

6.

Uzupełnienie ubytków podłoża zaprawą wapienną z drobnym piaskiem i wapnem
dołowanym.

7.

Punktowanie w celu uczytelnienia wzorów dekoracji suchymi pigmentami na
spoiwie z 3% roztworu Paraloidu B72 w acetonie.
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Stiuki marmurowe na kolumnach
1.

Usunąć przemalowania z powierzchni kolumn przy pomocy przegrzanej pary pod
cićnieniem przy użyciu parownicy Karcher.

2.

Dokładnie oczyścic powierzchnię kolumn z resztek farby emulsyjnej wilgotnymi
gąbkam i kuchennymi.

3.

Uzupełnić ubytki powierzchni siuko-m arm uru masą składającą sie z wapna
dołowanego, gipsu ceram icznego, 3% kleju kostnego i odpowiednich pigmentów.

4.

Obrabiać uzupełnienia papierami ściernymi na mokro, zm niejszając uziarnienie
papieru aż do uzyskania połysku.

5.

Zabezpieczyć powierznię stiuku woskiem m ikrokrystalicznym Cosmoloid,
polerować miekką szmatką.

Sztukaterie we wnętrzach
1.

Usunięcie wtórnych nawarstwień z powierzchni sztukaterii metodą chemiczną,
przy zastosowaniu past REMOSOL, 3V3 lub metodą term odynam iczną przy użyciu
przegrzanej pary wodnej pod ciśnieniem.

2.

Usunięcie niewłaściwie wykonanych rekonstrukcji i uzupełnień stiuku.

3.

W zm ocnienie konstrukcyjne obluzowanych elem entów sztukaterii przy pomocy
wkrętów.

4.

Podklejenie pęknięć i odspojeń stiuku np. klejem na bazie Winacetu.

5.

Utrwalenie odspojonych i delikatnych powierzchni dekoracji malarskiej np.
roztworem polialkoholu.

6.

W ykonanie rekonstrukcji i uzupełnień ubytków stiuku gipsem.

7.

Opracowanie uzupełnień poprzez szlifowanie papierami ściernymi.

8.

Zabezpieczenie powierzchni uzupełnień szelakiem.

9.

Scalanie kolorystyczne oraz wykonanie rekonstrukcji dekoracji malarskich.
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Posadzka w hallu
1.

W ykonanie odkrywek w celu sprawdzenia stanu zachowania oryginalnej posadzki.

2.

Opracowanie projektu mozaiki wg stanu zachowania oryginalnej posadzki i wzoru
widocznego na starych fotografiach.

3.

Usunięcie obecnych płytek ceramicznych.

4.

Rekonstrukcja mozaiki np. w okładzinie kamiennej marmurowej wg. projektu.

Parkiety
1. W ykonanie w salonach na parterze nowych parkietów taflowych wg. projektu
wykorzystującego historyczny wzór widoczny na starych fotografiach.
2. W ykonanie w pozostałych pomieszczeniach parteru oraz na piętrze, nowych
parkietów dębowych, ułożonych w jodełke francuską.

Piwnice
1.

Skucie tynków wewnątrz piwnicy powyżej lini zawilgocenia.

2.

Odkażenie murów preparatem biobobójczym REMM ERS Adolit M flussig.

3.

W ykonanie przepony poziomej w poziomie posadzki metodą iniekcji ciśnieniowej z
zastosowaniem płynnego koncentratu krzem ionkowego REMMERS Kiesol. Otwory
wiercone w dwóch rzędach we wszystkich ścianach zewnętrznych oraz
wewnętrznych.

5.

Usunięcie spoin między cegłami na głębokość 2-3 cm i wypełnienie zaprawą
renowacyjną REMMERS Salzspeicherputz-W TA-.

6.

Uzupełnienie ubytków muru tynkiem wyrównawczym REMMERS Grundputz.

7.

Usunięcie starej posadzki i wyrównanie podłoża.

8.

W ykonanie zbrojonej wylewki betonowej grubości 10 cm.

9.

W ykonanie na wylewce izolacji z elastycznej powłoki mineralnej REMMERS
Elastoschlamme wyprowadzonej 10 cm powyżej górnej linii otworów iniekcyjnych.
W pomieszczeniu kotłowni wyprowadzenie izolacji na całą wysokość planowanej
okładziny z płytek ceram icznych. Spoina na ścianach i posadzce z żywicy
epoksydowej REMMERS Colorfuge EP.
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10. Zabezpieczenie izolacji przez ułożenie posadzki z płytek gresowych na kleju
elastycznym REMM ERS Flexkleber i spoinowanych zaprawą REMMERS Fugenbreit.
11. W ykonanie tynków renowacyjnych:
a)

warstwa wyrównawcza tynku REMMERS Grundputz

b)

warstwa tynku renowacyjnego REMMERS Sanierputz

c)

warstwa tynku drobnoziarnistego REMMERS Feinputz

d)

farba dyspersyjna REMMERS Sanierputzfarbe

IX. PROPONOWANE MATERIAŁY

Proponuje się zastosowanie m ateriałów i technologii firm y Optolith lub
równoważnych technologii i m ateriałów innych wiodących firm produkujących
m ateriały konserwatorskie np. Remmers, Baumit, STO, KABE itp.
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X.

FOTOGRAFIE

Fot. 1
Pałac w Częstocicach - elewacja północna - 1902 r

4

Fot. 2
Pałac w Częstocicach - elewacja południowa - okres międzywojenny.
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Fot. 3
Pałac w Częstocicach - Zygmunt Wielopolski - 1914 r. Widoczna posadzka tarasu z lastriko na
tarasie południowym, tralki balustrady, ciemny kolor stolarki od strony zewnętrznej .
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Fot. 4
Pałac w Częstocicach - elewacja południowa - okres powojenny, widoczna balustrada tarasu.

Fot. 5
Pałac w Częstocicach - elewacja południowa - 1945 r, widoczna balustrada tarasu z wazonami.
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Fot. 6
Pałac w Częstocicach - hall - okres międzywojenny, widoczne marmoryzacje na ścianach,
stiukomarmur na kolumnach i mozaikowa posadzka prawdopodobnie z lastriko.

Fot. 7
Pałac w Częstocicach - wnętrze salonu na parterze - okres międzywojenny, widoczny parkiet
taflowy .
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Fot. 8
Częstocice - Pałac - elewacja północna, widok ogólny.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016

li

Fot. 9
Częstocice - Pałac - elewacja północna, w idok og ólny.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016
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Fot. 10
Częstocice - Pałac - elewacja północna, widok ogólny.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016

Fot. 11
Częstocice - Pałac - elewacja zachodnia, w idok o gólny.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016

30

PAŁAC WIELOPOLSKICH W CZĘSTOCICACH
SIEDZIBA MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Fot. 12
Częstocice - Pałac - elewacja południowa, widok ogólny.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016

Fot. 13
Częstocice- Pałac - elewacja południowa, w idok ogólny.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016
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Fot. 14
Częstocice- Pałac - elewacja wschodnia, widok ogólny.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016

Fot. 15
Częstocice- Pałac - elewacja wschodnia, w idok ogólny.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016
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Fot. 16
Częstocice- Pałac - elewacja południowa, zawilgocenie i zniszczenia cokołu.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016

Fot. 17
Częstocice- Pałac - elewacja południowa, zawilg ocenie i zniszczenia cokołu.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016
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Fot. 18
Częstocice- Pałac - elewacja południowa, odkrywka.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016

Fot. 19
Częstocice- Pałac - elewacja południowa, odkrywka- układ warstw stratygraficznych na
elewacji.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016
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Fot. 20
Częstocice- Pałac - elewacja południowa, stan zachowania tarasu
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016

Fot. 21
Częstocice- Pałac - elewacja południowa, stan zachowania tarasu
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016
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Fot. 22
Częstocice- Pałac - elewacja południowa, zawilgocenie cokołu przy rurze spustowej.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016

Fot. 23
Częstocice- Pałac - elewacja południowa, zawilgocenie cokołu przy posadzce tarasu.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016
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Fot. 24
Częstocice- Pałac - elewacja południowa, zawilg ocenie cokołu przy posadzce tarasu.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016

Fot. 25
Częstocice- Pałac - elewacja południowa, uszko dzenia bazy pilastra przy posadzce tarasu.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016
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Fot. 26
Częstocice- Pałac - elewacja południowa, uszko dzenia i niewłaściwie wykonane naprawy
nadproża.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016

Fot. 27
Częstocice- Pałac - elewacja południowa, uszko dzenia nadproża.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016
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Fot. 28
Częstocice- Pałac - elewacja południowa, uszkodzenia nadproża okiennego.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016

Fot. 29
Częstocice- Pałac - elewacja południowa, uszkodzenia gzymsu kordonowego.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016
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Fot. 30
Częstocice- Pałac - elewacja południowa, stan zachowania balkonu.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016

Fot. 31
Częstocice- Pałac - elewacja południowa, stan zachowania płyty balkonu.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016
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Fot. 32
Częstocice- Pałac - elewacja południowa, stan zachowania gzymsu wieńczącego.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016

Fot. 33
Częstocice- Pałac - elewacja południowa, stan zachowania gzymsu wieńczącego.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016
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Fot. 34
Częstocice- Pałac - elewacja południowa, stan zachowania podokiennika, liczne pęknięcia.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016

Fot. 35
Częstocice- Pałac - elewacja południowa, stan zachowania cokołu.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016
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Fot. 36
Częstocice- Pałac - elewacja południowa, okien ko piwniczne, nie pasujące stylistycznie kraty.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016

Fot. 37
Częstocice- Pałac - elewacja południowa, stare okienko piwniczne.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016
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Fot. 38
Częstocice- Pałac - elewacja południowa, nowe okno parteru.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016

Fot. 39
Częstocice- Pałac - elewacja południowa, nowe okno I p.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016
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Fot. 40
Częstocice- Pałac - elewacja południowa, nowe drzwi tarasu.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016

Fot. 41
Częstocice- Pałac - elewacja południowa, nowe okno parteru- detal.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016
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Fot. 42
Częstocice- Pałac - stare drzwi po stronie wsch.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016

Fot. 43
Częstocice- Pałac - stare drzwi po stronie wsch.- detal.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016
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Fot. 44
Częstocice- Pałac - schody po stronie wsch.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016

Fot. 45
Częstocice- Pałac - murek po stronie wsch.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016
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Fot. 46
Częstocice- Pałac - cokół po stronie wsch.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016

Fot. 47
Częstocice- Pałac - schody po stronie wsch.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016
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Fot. 48
Częstocice- Pałac - kamienna ławka i nakrywa murku po stronie wsch.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016

Fot. 49
Częstocice- Pałac - kamienna nakrywa murku po stronie wsch..
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016
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Fot. 50
Częstocice- Pałac - boniowany węgar po stronie płn- wsch..
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016

Fot. 51
Częstocice- Pałac - boniowany w ęgar po stronie płn- wsch..
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016

50

PAŁAC WIELOPOLSKICH W CZĘSTOCICACH
SIEDZIBA MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

t-4,

Fot. 52
Częstocice- Pałac - portyk z tarasem.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016

Fot. 53
Częstocice- Pałac - portyk z tarasem.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016
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Fot. 54
Częstocice- Pałac - herb Wielopolskich i Laskich - stan zachowania.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016

Fot. 55
Częstocice- Pałac - herby na attyce.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016
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Fot. 56
Częstocice- Pałac - portyk - stan zachowania.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016

Fot. 57
Częstocice- Pałac - portyk - stan zachowania.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016
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Fot. 58
Częstocice- Pałac - murek przy podjeździe, stan zachowania.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016

Fot. 59
Częstocice- Pałac - murek przy podjeździe, stan zachowania.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016
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Fot. 60
Częstocice- Pałac - schody, stan zachowania.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016

Fot. 61
Częstocice- Pałac - podstawa i baza kolumny z p iaskowca, stan zachowania.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016
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Fot. 62
Częstocice- Pałac - podstawy i bazy kolumn z piaskowca, stan zachowania.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016

Fot. 63
Częstocice- Pałac - zam alowany kapitel z piaskowca, stan zachowania.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016
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Fot. 64
Częstocice- Pałac - zamalowana kolumna z piaskowca, stan zachowania.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016

Fot. 65
Częstocice- Pałac - zamalowana kolumna z piaskowca, stan zachowania.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016
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Fot. 66
Częstocice- Pałac - belkowanie, stan zachowania.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016

Fot. 67
Częstocice- Pałac - balkon na elewacji frontowej, stan zachowania.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016
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Fot. 68
Częstocice- Pałac - narożnik płn-zach, stan zachowania.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016

Fot. 69
Częstocice- Pałac - schody od str. zach, stan zachowania.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016
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Fot. 70
Częstocice- Pałac - drzwi od str. zach, stan zachowania.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016

Fot. 71
Częstocice- Pałac - drzwi od str. zach, stan zachowania.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016
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Fot. 72
Częstocice- Pałac - murek od str. zach, stan zach owania.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016

Fot. 73
Częstocice- Pałac - cokół od str. zach, stan zachowania.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016
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Fot. 74
Częstocice- Pałac - elewacja od str. zach, stan zachowania.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016

Fot. 75
Częstocice- Pałac - elewacja od str. zach, stan zachowania.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016
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Fot. 76
Częstocice- Pałac - drzwi do piwnicy od str. zach, stan zachowania.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016

Fot. 77
Częstocice- Pałac - nadproże drzwi do piwnicy od str. zach, stan zachowania.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016
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Fot. 78
Częstocice- Pałac -drzwi główne, stan zachowan ia.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016

Fot. 79
Częstocice- Pałac - stopnie w wejściu głównym, stan zachowania.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016
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Fot. 80
Częstocice- Pałac - drzwi główne- detal, stan zach owania.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016

Fot. 81
Częstocice- Pałac - drzwi główne- detal, stan zachowania.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016
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Fot. 82
Częstocice- Pałac - hall, stan zachowania.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016

Fot. 83
Częstocice- Pałac - hall, stan zachowania.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016
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Fot. 84
Częstocice- Pałac - salon środkowy, stan zachowania.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016

Fot. 85
Częstocice- Pałac - salon w narożniku płd- zach, stan zachowania.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016
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Fot. 86
Częstocice- Pałac - salon w narożniku płd- wsch, stan zachowania.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016

Fot. 87
Częstocice- Pałac - w idok w stronę klatki schodowej na piętrze, stan zachowania.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016
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Fot. 89
Częstocice- Pałac - pomieszczenie pracowni plastycznej w piwnicy.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016

69

PAŁAC WIELOPOLSKICH W CZĘSTOCICACH
SIEDZIBA MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Fot. 90
Częstocice- Pałac - pomieszczenie pracowni plastycznej w piwnicy, widoczne zawilgocenie ścian.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016

Fot. 91
Częstocice- Pałac - piwnica, widoczne zawilgocenie ścian.
Fot. M.Ratajczyk 03.12.2016
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XII.

ZAŁĄCZNIKI
Mariusz Ratajczyk - kopia dyplomu i zaświadczenia WOSOZ.
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TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI DLA MATERIAŁÓW KONSERWATORSKICH WG
PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH
Uwaga: wszystkie materiały fabryczne określonych producentów, wymienione w programie prac
konserwatorskich, dopuszcza się zamienić na materiały innego producenta o takich samych lub
lepszych parametrach. Wymagana jest akceptacja materiałów przez Inwestora
NAZWA

O PIS W ŁAŚCIW OŚCI

FO BO S

Wielofunkcyjny impregnat do drewna
konstrukcyjnego oraz tarcicy budowlanej,
który zabezpiecza powierzchnie przed
szkodliwym działaniem ognia, owadów,
grzybów domowych i pleśniowych. Dzięki
jego zastosowaniu możliwa jest skuteczna
ochrona drewna przed wszelkiego rodzaju
grzybami i szkodnikami, które niszczą
materiał (preparat skutecznie zabija larwy
owadów). Ponadto uniemożliwia
rozprzestrzenianie się ognia - zabezpiecza
drewno do odpowiedniego stopnia
niezapalności, opóźniając moment
zapalenia oraz przeciwdziałając
rozgorzeniu ognia.
Skład:
- tetraboran disodowy [ zaw. 2,6% wag.]
- czwartorzędowe związki amoniowe,
benzylo-C12-C16- alkilodimetylo, chlorki
[zaw. 1,7% wag.]
-butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu
[zaw. 0,13% wag.]

Optosan
TrassKalk

Zastosowanie:
Stosuje się go do ochrony elementów
podpodłogowych, ścian konstrukcyjnych i
działowych, więźby dachowej oraz
konstrukcji nośnych. Na zewnątrz może być
stosowany bez kontaktu z gruntem, w
warunkach ochrony zaimpregnowanych
powierzchni przed oddziaływaniem wody
oraz opadów atmosferycznych, które
powodują jego wymywanie.
Spoiwo wapienne z trasem.
Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka
w kolorze naturalnej starej bieli wiążącą
hydraulicznie, przeznaczoną do
przygotowania zapraw budowlanych
bezpośrednio na placu budowy, po dodaniu
odpowiedniego kruszywa.
Właściwości:
- Posiada niski skurcz
- Jest bardzo plastyczne
- Wiąże hydraulicznie
- Trass zapobiega powstawaniu wykwitów
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary
wodnej ^: < 9
- Podciąganie kapilarne: W0 szybki
transport wody zależnie od
proporcji mieszanki

PARAM ETRY DLA MATERIAŁÓW
RÓWNOWAŻNYCH
Wielofunkcyjny impregnat do drewna
konstrukcyjnego oraz tarcicy
budowlanej, który zabezpiecza
powierzchnie przed szkodliwym
działaniem ognia, owadów, grzybów
domowych i pleśniowych. Dzięki jego
zastosowaniu możliwa jest skuteczna
ochrona drewna przed wszelkiego
rodzaju grzybami i szkodnikami, które
niszczą materiał (preparat skutecznie
zabija larwy owadów). Ponadto
uniemożliwia rozprzestrzenianie się
ognia - zabezpiecza drewno do
odpowiedniego stopnia niezapalności,
opóźniając moment zapalenia oraz
przeciwdziałając rozgorzeniu ognia.
Zastosowanie:
Stosuje się go do ochrony elementów
podpodłogowych, ścian konstrukcyjnych
i działowych, więźby dachowej oraz
konstrukcji nośnych. Na zewnątrz może
być stosowany bez kontaktu z gruntem,
w warunkach ochrony
zaimpregnowanych powierzchni przed
oddziaływaniem wody oraz opadów
atmosferycznych, które powodują jego
wymywanie
Zamienny produkt powinien mieć
akceptacje inwestora i projektanta
(przedstawić komplet kart technicznych
z parametrami i atestami)
Spoiwo wapienne z trasem.
Fabrycznie przygotowana sucha
mieszanka w kolorze naturalnej starej
bieli wiążącą hydraulicznie,
przeznaczoną do przygotowania zapraw
budowlanych bezpośrednio na placu
budowy, po dodaniu odpowiedniego
kruszywa.
Właściwości:
- Posiada niski skurcz
- bardzo plastyczne
- Wiąże hydraulicznie
- Trass zapobiega powstawaniu
wykwitów
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary
wodnej ^: < 9
- Podciąganie kapilarne: W0 szybki

- Grubość warstwy 10 - 20 mm
Skład:
- spoiwo hydrauliczne klasy HL 3,5 wg PNEN459-1 oraz dodatek ok. 40% trassu
(naturalna pucolana).
Zastosowanie:
Do wytwarzania wiążących hydraulicznie,
plastycznych, wytrzymałych,
niskoskurczowych, porowatych i
wysokodyfuzyjnych zapraw stosowanych
na zewnątrz i wewnątrz - szczególnie przy
renowacji obiektów zabytkowych.
Nadaje się do samodzielnego
przygotowywania na placu budowy
wysokojakościowych zapraw murarskich,
fugowych, tynków wewnętrznych i
zewnętrznych. Także jako dodatek do
mieszanek w podsypkach dla zabytkowych
okładzin posadzkowych z kamienia,
ceramiki lub kostki brukowej. Zaprawy
przygotowane z użyciem tego produktu
posiadają cechy fizyko-chemiczne i
użytkowe zgodne z zabytkowymi murami i
oryginalnymi zaprawami. Dotyczy to w
szczególności cech kapilarnych i
wytrzymałościowych. Produkt dzięki
zawartości trassu zmniejsza
niebezpieczeństwo powstawania wykwitów
i znacznie zwiększa odporność zapraw.

Optosan
TrassZement

Spoiwo cementowe z trasem.
Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka
w kolorze naturalnej starej bieli wiążącą
hydraulicznie, przeznaczoną do
przygotowania zapraw budowlanych
bezpośrednio na placu budowy, po dodaniu
odpowiedniego kruszywa.
Właściwości:
- W kolorze starej bieli
- Niski skurcz
- Zapobiega powstawaniu wykwitów
- Wysoka wytrzymałość
- Szybkowiążący
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary
wodnej ^: < 9
- Podciąganie kapilarne: W0
- Grubość warstwy 10 - 20 mm
Skład:
- Biały cement portlandzki CEM 52,5 R
zgody z PN-EN 197-1 z dodatkiem ok. 40%

transport wody zależnie od
proporcji mieszanki
- Grubość warstwy 10 - 20 mm
Zastosowanie:
Do wytwarzania wiążących
hydraulicznie, plastycznych,
wytrzymałych, niskoskurczowych,
porowatych i wysokodyfuzyjnych zapraw
stosowanych na zewnątrz i wewnątrz szczególnie przy renowacji obiektów
zabytkowych.
Nadaje się do samodzielnego
przygotowywania na placu budowy
wysokojakościowych zapraw
murarskich, fugowych, tynków
wewnętrznych i
zewnętrznych. Także jako dodatek do
mieszanek w podsypkach dla
zabytkowych
okładzin posadzkowych z kamienia,
ceramiki lub kostki brukowej. Zaprawy
przygotowane z użyciem tego produktu
posiadają cechy fizyko-chemiczne i
użytkowe zgodne z zabytkowymi
murami i oryginalnymi zaprawami.
Dotyczy to w
szczególności cech kapilarnych i
wytrzymałościowych. Produkt dzięki
zawartości trassu zmniejsza
niebezpieczeństwo powstawania
wykwitów i znacznie zwiększa
odporność zapraw.
Zamienny produkt powinien mieć
akceptacje inwestora i projektanta
(przedstawić komplet kart technicznych
z parametrami i atestami)
Spoiwo cementowe z trasem.
Fabrycznie przygotowana sucha
mieszanka w kolorze naturalnej starej
bieli wiążącą hydraulicznie,
przeznaczoną do przygotowania zapraw
budowlanych bezpośrednio na placu
budowy, po dodaniu odpowiedniego
kruszywa.
Właściwości:
- W kolorze starej bieli
- Niski skurcz
- Zapobiega powstawaniu wykwitów
- Wysoka wytrzymałość
- Szybkowiążący
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary
wodnej ^: < 9
- Podciąganie kapilarne: W0
- Grubość warstwy 10 - 20 mm
Zastosowanie:
Służy do wytwarzania wiążących

reńskiego trassu (naturalna pucolana).
Zastosowanie:
Służy do wytwarzania wiążących
hydraulicznie, wytrzymałych,
niskoskurczowych i szybkowiążących
zapraw na zewnątrz i do wewnątrz. Dzięki
wysokiej zawartości pucolany nadaje się
szczególnie do samodzielnego
przygotowywania zapraw murarskich i
fugowych dla
mocnych cegieł licowych (np. klinkier) lub
kamienia naturalnego, ponieważ
zmniejsza ryzyko powstawania wykwitów
wapiennych. Także m.in. do zapraw do
układania wrażliwych na przebarwienia
jasnych kamieni naturalnych, wypraw
tynkarskich o wysokiej wytrzymałości i
odporności na warunki zewnętrzne oraz
zapraw do odlewów sztukatorskich

Optoplast
EcoFinish

Drobnoziarnisty tynk mineralny.
Mieszana fabrycznie zaprawa, na bazie
specjalnych kruszyw, cementu i spoiw
hydraulicznych, z dodatkiem środków
poprawiających wiązanie i przyczepność
Właściwości/ Parametry techniczne:
- Plastyczny - doskonały do modelowania.
- Umożliwia naprawy zniszczonych podłoży
- Wysoki stopień białości
- Pozwala uzyskać gładkie powierzchnie
- Reakcja na ogień: A1
- Wytrzymałość na ściskanie Klasa C S III
- Absorpcja wody: W 1
- Przepuszczalność pary wodnej: < 15
- Przyczepność do podłoża > 0,3 N/mm2
- Współczynnik przewodzenia ciepła A:
< 0,46 W/(mK) dla P=50%
< 0,52 W/(mK) dla P=90%
(wartość tab. PN-EN 1745)
- Charakteryzuje się bardzo dobrą
przyczepnością do podłoża,
także do starych powłok malarskich.
- Materiał bardzo lekki w obróbce dający
możliwość zastosowania go do typowych
prac tynkarskich i sztukatorskich.
Zastosowanie:
Świetnie nadaje się do naprawiania i
tynkowania podłoży
mineralnych i renowacji zniszczonych
podłoży, również z użyciem siatki zbrojącej.
Produkt można stosować także do
naprawiania pęknięć włosowatych
na powierzchni tynków mineralnych.
Doskonale sprawdza się jako wierzchni
tynk gładki w systemach ociepleń i na tynku

hydraulicznie, wytrzymałych,
niskoskurczowych i szybkowiążących
zapraw na zewnątrz i do wewnątrz.
Dzięki wysokiej zawartości pucolany
nadaje się
szczególnie do samodzielnego
przygotowywania zapraw murarskich i
fugowych dla
mocnych cegieł licowych (np. klinkier)
lub kamienia naturalnego, ponieważ
zmniejsza ryzyko powstawania
wykwitów wapiennych. Także m.in. do
zapraw do
układania wrażliwych na przebarwienia
jasnych kamieni naturalnych, wypraw
tynkarskich o wysokiej wytrzymałości i
odporności na warunki zewnętrzne oraz
zapraw do odlewów sztukatorskich.
Zamienny produkt powinien mieć
akceptacje inwestora i projektanta
(przedstawić komplet kart technicznych
z parametrami i atestami)
Drobnoziarnisty tynk mineralny.
Mieszana fabrycznie zaprawa, na bazie
specjalnych kruszyw, cementu i spoiw
hydraulicznych, z dodatkiem środków
poprawiających wiązanie i przyczepność
Właściwości/ Parametry techniczne:
- Plastyczny - doskonały do
modelowania.
- Umożliwia naprawy zniszczonych
podłoży
- Wysoki stopień białości
- Pozwala uzyskać gładkie powierzchnie
- Reakcja na ogień: A1
- Wytrzymałość na ściskanie Klasa C S
III
- Absorpcja wody: W 1
- Przepuszczalność pary wodnej: < 15
- Przyczepność do podłoża > 0,3 N/mm2
- Współczynnik przewodzenia ciepła A:
< 0,46 W/(mK) dla P=50%
< 0,52 W/(mK) dla P=90%
(wartość tab. PN-EN 1745)
- Charakteryzuje się bardzo dobrą
przyczepnością do podłoża,
także do starych powłok malarskich.
- Materiał bardzo lekki w obróbce dający
możliwość zastosowania go do
typowych prac tynkarskich i
sztukatorskich.
Zastosowanie:
Świetnie nadaje się do naprawiania i
tynkowania podłoży
mineralnych i renowacji zniszczonych
podłoży, również z użyciem siatki
zbrojącej.

podkładowym

Optogrunt SiliMal

Grunt pod farby silikatowe
Środek gruntujący na bazie potasowego
szkła wodnego.
Właściwości/ Parametry techniczne:
- Polepsza przyczepność
- Nie blokuje procesu silifikacji
- Wydajny i łatwy w nanoszeniu
- Gęstość 1,0 g/cm3
- Odczyn pH ok 8,8
- Wyrównuje i ogranicza chłonność
podłoża.
- Paroprzepuszczalny.
- Zwiększa wydajność farb silikatowych.
- Wydajny i łatwy w aplikacji.
- Środek wodorozcieńczalny, o neutralnym
zapachu.
- Nie zawiera lotnych związków
organicznych.
Zastosowanie:
Przeznaczony do wewnątrz i na zewnątrz
budynków. Wzmacniania piaszczące,
osypujące się lub kredujące podłoża
mineralne, wzmacnia stare silikatowe
powłoki malarskie. Zwiększa przyczepność
wyprawy tynkarskiej, ogranicza i wyrównuje
chłonność podłoża.
Dzięki penetracji w głąb struktury podłoża
wzmacnia ją czyniąc możliwym nakładanie
tynków silikatowych lub malowanie farbami
silikatowymi. Nie zakłóca procesu sylifikacji.

Optomal Silisan

Silikatowa farba elewacyjna.
Mineralnie matowa, hydrofobowa farba
elewacyjna, na bazie wodnego szkła
potasowego z organicznymi stabilizatorami.
Właściwości/ Parametry techniczne:
- Wysoka odporność na korozję biologiczną
- Trwałe wiązanie z podłożem mineralnym
- Doskonała paroprzepuszczalność
- Kategoria połysku G3 (mat)
- Wielkość ziarna S2 (średnie)

Produkt można stosować także do
naprawiania pęknięć włosowatych
na powierzchni tynków mineralnych.
Doskonale sprawdza się jako wierzchni
tynk gładki w systemach ociepleń i na
tynku podkładowym
Zamienny produkt powinien mieć
akceptacje inwestora i projektanta
(przedstawić komplet kart technicznych
z parametrami i atestami)
Grunt pod farby silikatowe
Środek gruntujący na bazie potasowego
szkła wodnego.
Właściwości/ Parametry techniczne:
- Nie blokuje procesu silifikacji
- Gęstość ok. 1,0 g/cm3
- Odczyn pH ok 8,8
- Wyrównuje i ogranicza chłonność
podłoża.
- Paroprzepuszczalny.
- Zwiększa wydajność farb silikatowych.
- Wydajny i łatwy w aplikacji.
- Środek wodorozcieńczalny, o
neutralnym zapachu.
- Nie zawiera lotnych związków
organicznych.
Zastosowanie:
Przeznaczony do wewnątrz i na
zewnątrz budynków. Wzmacniania
piaszczące, osypujące się lub kredujące
podłoża mineralne, wzmacnia stare
silikatowe powłoki malarskie. Zwiększa
przyczepność wyprawy tynkarskiej,
ogranicza i wyrównuje chłonność
podłoża.
Dzięki penetracji w głąb struktury
podłoża wzmacnia ją czyniąc możliwym
nakładanie
tynków silikatowych lub malowanie
farbami silikatowymi. Nie zakłóca
procesu sylifikacji.
Zamienny produkt powinien mieć
akceptacje inwestora i projektanta
(przedstawić komplet kart technicznych
z parametrami i atestami)
Silikatowa farba elewacyjna.
Mineralnie matowa, hydrofobowa farba
elewacyjna, na bazie wodnego szkła
potasowego z organicznymi
stabilizatorami.
Właściwości/ Parametry techniczne:
- Wysoka odporność na korozję
biologiczną
- Trwałe wiązanie z podłożem
mineralnym

- Względny opór dyfuzyjny powłoki Sd ok.
0,06m
- Przepuszczalność wody W2 (średnie >0,1
<0,5)
- Grubość powłoki E3 (>100<200^m)
- Gęstość farby ok. 1,5kg/dm3
- Pokrywanie rys A1 (>100^m) pH ok. 12
- Poziom odporności na UV Color Magic
CD R A
- Charakteryzuje się bardzo wysoką
dyfuzyjnością
- Odporna na korozję biologiczną oraz
działanie warunków atmosferycznych
- Doskonała siła krycia.
- Dzięki reakcji krzemianowania (sylifikacji)
doskonale wiąże z podłożem mineralnym
tworząc niezwykle trwałą i odporną na
złuszczenie powłokę.
- Produkt zgodny PN-EN 1062-1:2005 i DIN
18363
Zastosowanie:
Farba elewacyjna przeznaczona na
podłoża mineralne, takie jak
tynki wapienne, lub wapienno-cementowe,
kamienie naturalne, zarówno w nowym
budownictwie jak i w renowacji zabytków.

Optosan
StuckoGrob

Zaprawa sztukatorska podkładowa.
Właściwości/ Parametry techniczne:
- Krótki czas wiązania
- Wysoka przyczepność
- Niski ciężar objętościowy
- Ziarno: poniżej 2,0 mm
- Grubość warstwy od 10 mm do 50 mm w
jednej warstwie.
- Wytrzymałość na ściskanie: > 3,5 N/mm2
- Przyczepność > 0,2 N/mm2
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary
wodnej ^: < 15
- Podciąganie kapilarne: W1 (C < 0,4 kg/m2
* min05 )
- Zaprawa po związaniu jest odporna na
działanie wody przy zachowaniu pełnej
przepuszczalności dla pary wodnej.
- Łatwa w obróbce, posiada wysoką
plastyczność i przyczepność do podłoża.
- Produkt można zakładać w jednym cyklu
w grubości 10-50mm

- Kategoria połysku G3 (mat)
- Wielkość ziarna S2 (średnie)
- Względny opór dyfuzyjny powłoki Sd
ok. 0,06m
- Przepuszczalność wody W2 (średnie
>0,1 <0,5)
- Grubość powłoki E3 (>100<200^m)
- Gęstość farby ok. 1,5kg/dm3
- Pokrywanie rys A1 (>100^m) pH ok.
12
- Poziom odporności na UV Color Magic
CD R A
- Charakteryzuje się bardzo wysoką
dyfuzyjnością
- Odporna na korozję biologiczną oraz
działanie warunków atmosferycznych
- Doskonała siła krycia.
- Dzięki reakcji krzemianowania
(sylifikacji) doskonale wiąże z podłożem
mineralnym tworząc niezwykle trwałą i
odporną na złuszczenie powłokę.
- Produkt zgodny PN-EN 1062-1:2005 i
DIN 18363
Zastosowanie:
Farba elewacyjna przeznaczona na
podłoża mineralne, takie jak
tynki wapienne, lub wapiennocementowe, kamienie naturalne,
zarówno w nowym
budownictwie jak i w renowacji
zabytków.
Zamienny produkt powinien mieć
akceptacje inwestora i projektanta
(przedstawić komplet kart technicznych
z parametrami i atestami)
Zaprawa sztukatorska podkładowa.
Właściwości/ Parametry techniczne:
- Krótki czas wiązania
- Wysoka przyczepność
- Niski ciężar objętościowy
- Ziarno: poniżej 2,0 mm
- Grubość warstwy od 10 mm do 50 mm
w jednej warstwie.
- Wytrzymałość na ściskanie: > 3,5
N/mm2
- Przyczepność > 0,2 N/mm2
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary
wodnej ^: < 15
- Podciąganie kapilarne: W1 (C < 0,4
kg/m2 * min05 )
- Zaprawa po związaniu jest odporna na
działanie wody przy zachowaniu pełnej
przepuszczalności dla pary wodnej.
- Łatwa w obróbce, posiada wysoką
plastyczność i przyczepność do
podłoża.
- Produkt można zakładać w jednym

Skład:
Sucha, fabryczna zaprawa,
wyprodukowaną z użyciem spoiw
wiążących wg PN-EN-459-1 oraz PN-EN197-1, średnioziarnistych frakcjonowanych
kruszyw 0-2 mm, mikrowłókien zbrojących
oraz specjalnych dodatków dla polepszenia
własności produktu zgodnie z
przeznaczeniem.
Zastosowanie:
Produkt służy do wytwarzania
szybkowiążących zapraw sztukatorskich
jako wstępny narzut - podkład, przy
renowacji istniejących, lub rekonstrukcjach
profili architektonicznych oraz innych
elementów dekoracyjnych
małoformatowych na zewnątrz i wewnątrz,
szczególnie w obiektach zabytkowych.

Optosan
StuckoFein

dwuskładnikowa, polimerowo-bitumiczna
masa uszczelniająca (KMB)
zaprawa sztukatorska wierzchnia
Właściwości/ Parametry techniczne:
- Do warstw 2-20 mm w jednym cyklu
- Bardzo wysoka przyczepność
- Zbrojony mikrowłóknami
-Łatwy w obróbce, posiada wysoką
plastyczność i przyczepność do podłoża ( w
tym także stabilnych warstw
dyspersyjnych).
-Produkt można zakładać w jednym cyklu w
grubości 2-20 mm.
- Ziarno: poniżej 0,5 mm
- Grubość warstwy od 2 mm do 20 mm w
jednej warstwie.
- Wytrzymałość na ściskanie: > 2 N/mm2
- Przyczepność > 0,2 N/mm2
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary
wodnej ^: < 15
- Podciąganie kapilarne: W1 [< 0,4 kg/(m2
•min05)]
Skład:
Sucha, fabryczna zaprawą tynkarską,
wyprodukowana z użyciem spoiw
wiążących wg PN-EN-459-1 oraz PN-EN197-1, drobnoziarnistych frakcjonowanych
kruszyw 0-0,4mm, mikrowłókien zbrojących
oraz specjalnych dodatków dla polepszenia

cyklu w grubości 10-50mm
Skład:
Sucha, fabryczna zaprawa,
wyprodukowaną z użyciem spoiw
wiążących wg PN-EN-459-1 oraz PNEN-197-1, średnioziarnistych
frakcjonowanych kruszyw 0-2 mm,
mikrowłókien zbrojących oraz
specjalnych dodatków dla polepszenia
własności produktu zgodnie z
przeznaczeniem.
Zastosowanie:
Produkt służy do wytwarzania
szybkowiążących zapraw sztukatorskich
jako wstępny narzut - podkład, przy
renowacji istniejących, lub
rekonstrukcjach profili
architektonicznych oraz innych
elementów dekoracyjnych
małoformatowych na zewnątrz i
wewnątrz, szczególnie w obiektach
zabytkowych.
Zamienny produkt powinien mieć
akceptacje inwestora i projektanta
(przedstawić komplet kart technicznych
z parametrami i atestami)
Zaprawa sztukatorska wierzchnia
Właściwości/ Parametry techniczne:
- Do warstw 2-20 mm w jednym cyklu
- Bardzo wysoka przyczepność
- Zbrojony mikrowłóknami
-Łatwy w obróbce, posiada wysoką
plastyczność i przyczepność do podłoża
( w tym także stabilnych warstw
dyspersyjnych).
-Produkt można zakładać w jednym
cyklu w grubości 2-20 mm.
- Ziarno: poniżej 0,5 mm
- Grubość warstwy od 2 mm do 20 mm
w jednej warstwie.
- Wytrzymałość na ściskanie: > 2 N/mm2
- Przyczepność > 0,2 N/mm2
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary
wodnej ^: < 15
Skład:
Sucha, fabryczna zaprawą tynkarską,
wyprodukowana z użyciem spoiw
wiążących wg PN-EN-459-1 oraz PNEN-197-1, drobnoziarnistych
frakcjonowanych kruszyw 0-0,4mm,
mikrowłókien zbrojących oraz
specjalnych dodatków dla polepszenia
własności produktu zgodnie z
przeznaczeniem.

własności produktu zgodnie z
przeznaczeniem.
Zastosowanie:
Służy do rekonstrukcji, a także do renowacji
istniejących profili architektonicznych na
zewnątrz i wewnątrz w technice ciągnionej.

3V3

środek do usuwania starych powłok
Zastosowanie:
Usuwanie wszelkich jednokomponentowych
powłok wykończeniowych: farb, lakierów,
powłok ochronnych, lazur, tynków, klejów i
szpachlówek
Właściwości:
- Nie zawiera chlorku metylenu.
- Usuwa wszystkie typy
jednokomponentowych farb, lakierów, lazur
i klejów.
- Szybki czas działania.
- Nie niszczy odnawianej powierzchni.
- Żelowa formuła.
- Ulega biodegradacji
- Nie niszczy powierzchni, nie przyciemnia
drewna
-środek na bazie rozpuszczalnika
węglowodorowego

SuperFlex \

Zastosowanie:
Służy do rekonstrukcji, a także do
renowacji istniejących profili
architektonicznych na zewnątrz i
wewnątrz w technice ciągnionej.
Zamienny produkt powinien mieć
akceptacje inwestora i projektanta
(przedstawić komplet kart technicznych
z parametrami i atestami)
środek do usuwania starych powłok
malarskich
Zastosowanie:
Usuwanie wszelkich
jednokomponentowych powłok
wykończeniowych: farb, lakierów,
powłok ochronnych, lazur, tynków,
klejów i szpachlówek
Właściwości:
- Nie zawiera chlorku metylenu.
- Usuwa wszystkie typy
jednokomponentowych farb, lakierów,
lazur i klejów.
- Nie niszczy odnawianej powierzchni.
- Żelowa formuła.
- Nie niszczy powierzchni, nie
przyciemnia drewna
-środek na bazie rozpuszczalnika
węglowodorowego

Elastyczna, dwuskładnikowa masa
uszczelniająca, przeznaczona do trwałego i
niezawodnego uszczelniania budowli.
Materiał nie zawiera rozpuszczalników,
przez co nie wpływa negatywnie na
środowisko.

Zamienny produkt powinien mieć
akceptacje inwestora i projektanta
(przedstawić komplet kart technicznych
z parametrami i atestami)
Elastyczna, dwuskładnikowa masa
uszczelniająca, przeznaczona do
trwałego i niezawodnego uszczelniania
budowli. Materiał nie zawiera
rozpuszczalników, przez co nie wpływa
negatywnie na środowisko.

Właściwości/ Parametry techniczne:
- cechuje się zdolnością mostkowania rys,
- dobrą przyczepnością do podłoża,
- odpornością na starzenie się, wodę i
normalnie występujące w gruncie
agresywne substancje, aż do stopnia
"mocno agresywne" według normy DIN
4030.
- Przyjazny dla środowiska, nie zawiera
rozpuszczalników,
- Elastyczny
- Baza: tworzywa sztuczne, bitum,
wypełniacze
- Rozpuszczalniki: brak
- Kolor: czarny
- Gęstość gotowej do nakładania masy:
ok. 0,7 kg/dm3

Właściwości/ Parametry techniczne:
- cechuje się zdolnością mostkowania
rys,
- dobrą przyczepnością do podłoża,
- odpornością na starzenie się, wodę i
normalnie występujące w gruncie
agresywne substancje, aż do stopnia
"mocno agresywne" według normy DIN
4030.
- nie zawiera rozpuszczalników,
- Elastyczny
- Baza: tworzywa sztuczne, bitum,
wypełniacze
- Rozpuszczalniki: brak
- Kolor: czarny
- Gęstość gotowej do nakładania masy:
ok. 0,7 kg/dm3

Araldit

Optomal
Mineralin

- Obciążalność mechaniczna
(powierzchniowa):0,6 MN/m2
- Temperatura mięknięcia
(metoda pierścienia i kuli):ok. 130°C

- Obciążalność mechaniczna
(powierzchniowa):0,6 MN/m2
- Temperatura mięknięcia
(metoda pierścienia i kuli):ok. 130°C

Zastosowanie:
- do wszystkich podłoży mineralnych,
- do zastosowań na podłożach suchych i
lekko wilgotnych,
- do zastosowań na powierzchniach
pionowych i poziomych,
- może być stosowany na nieotynkowanym
murze

Zastosowanie:
- do wszystkich podłoży mineralnych,
- do zastosowań na podłożach

suchych i lekko wilgotnych,
- do zastosowań na powierzchniach
pionowych i poziomych,

- może być stosowany na
nieotynkowanym murze.

Dwuskładnikowa żywica epoksydowa,
tiksotropowa, przeznaczona do
wykonywania modeli,
uzupełniania ubytków i rekonstrukcji w
drewnie.

Zamienny produkt powinien mieć
akceptacje inwestora i projektanta
(przedstawić komplet kart technicznych
z parametrami i atestami)
Dwuskładnikowa żywica epoksydowa,
tiksotropowa, przeznaczona do
wykonywania modeli,
uzupełniania ubytków i rekonstrukcji w
drewnie.

Właściwości:
- Bardzo łatwe mieszanie składników i mały
ciężar właściwy.
- Po utwardzeniu doskonale nadaje się do
rzeźbienia i ręcznej obróbki.

Właściwości:
- Bardzo łatwe mieszanie składników i
mały ciężar właściwy.
- Po utwardzeniu doskonale nadaje się
do rzeźbienia i ręcznej obróbki.

Właściwości/ Parametry techniczne:
- Najwyższa paroprzepuszczalność
powłoki- brak kondensacji
pary wodnej
- Najwyższa odporność mikrobiologiczna
- Wyłącznie na podłoża mineralne
- Kategoria połysku Mat
- Granulacja- drobna
- Współczynnik kontrastu 1/12 m2
- Odporność na szorowanie na mokro
Klasa2
- Gęstość farby ok. 1,53kg/dm3
- Trwale wiąże się z nowymi podłożami
mineralnymi.

Zamienny produkt powinien mieć
akceptacje inwestora i projektanta
(przedstawić komplet kart technicznych
z parametrami i atestami)
Silikatowa farba wewnętrzna
Właściwości/ Parametry techniczne:
- Najwyższa paroprzepuszczalność
powłoki- brak kondensacji
pary wodnej
- Najwyższa odporność
mikrobiologiczna
- Wyłącznie na podłoża mineralne Kategoria połysku Mat
- Granulacja- drobna
- Współczynnik kontrastu 1/12 m2
- Odporność na szorowanie na mokro
Klasa2
- Gęstość farby ok. 1,53 kg/dm3
- Trwale wiąże się z nowymi podłożami
mineralnymi.

Zastosowanie:
Przeznaczona jest do ścian i sufitów
wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych,
służby zdrowia, oświatowowychowawczych, lokalach użyteczności
publicznej i obiektach do magazynowania,
przetwarzania produktów spożywczych
(bez bezpośredniego kontaktu z żywnością)
Stosować na podłoża cementowo-

Zastosowanie:
Przeznaczona jest do ścian i sufitów
wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych,
służby zdrowia, oświatowowychowawczych, lokalach użyteczności
publicznej i obiektach do
magazynowania, przetwarzania
produktów spożywczych (bez
bezpośredniego kontaktu z żywnością)

Silikatowa farba wewnętrzna

wapienne i wapienne. Stanowi element
systemu Zdrowe ściany. Farbę łatwo się
nakłada: nie chlapie, równo się
rozprowadza. Dostępna w kolorze białym
oraz w innych kolorach

Paraloid B72

naturalna, akrylowa żywica, w której skład
wchodzi metakrylan etylu i akrylan metylu.
Występuje pod postacią twardych,
przezroczystych bryłek. Polecany jako
jeden z najlepszych materiałów
syntetycznych używanych w konserwacji
zabytków.
Właściwości:
- Niewrażliwy na działanie promieni
ultrafioletowych, wody, kwaśnych deszczów
i mikroorganizmów
- Charakteryzuje go dobra przyczepność do
różnych powierzchni. Po wyschnięciu nie
klei się, nie ulega zanieczyszczeniu, nie
żółknie.
- Produkt można rozpuścić w ketonach,
estrach, węglowodorach aromatycznych
(toluen, aceton). Nie ulega rozpuszczeniu w
benzynie lakowej.
- Jest termoplastyczny i łatwo podatny
obróbce. Temperatura zeszklenia wynosi
40°C.
- Cechuje go czystość, przezroczystość i
wysoka odporność na światło (UV) - nie
żółknie.
Zastosowanie:
Stosowany do impregnacji drewna,
utrwalania malowideł ściennych,
wzmacniania tynków. W połączeniu z
wypełniaczem, nadaje się do wypełniania
ubytków, szczelin i pęknięć w kamieniu i
ceramice. Może być też stosowany jako
fiksatywa .

Cosmoloid

Wosk mikrokrystaliczny służący do
zabezpieczania powierzchni przedmiotów
przed czynnikami atmosferycznymi.

Stosować na podłoża cementowowapienne i wapienne. Stanowi element
systemu Zdrowe ściany. Farbę łatwo się
nakłada: nie chlapie, równo się
rozprowadza. Dostępna w kolorze
białym oraz w innych kolorach
Zamienny produkt powinien mieć
akceptacje inwestora i projektanta
(przedstawić komplet kart technicznych
z parametrami i atestami)
naturalna, akrylowa żywica, w której
skład wchodzi
metakrylan etylu
akrylan metylu.
Występuje pod postacią twardych,
przezroczystych bryłek.
jeden z najlepszych materiałów
syntetycznych używanych w konserwacji
zabytków.
Właściwości:
- Niewrażliwy na działanie promieni
ultrafioletowych, wody, kwaśnych
deszczów i mikroorganizmów
- dobra przyczepność do różnych
powierzchni.
Po wyschnięciu
nie klei się,
nie ulega zanieczyszczeniu,
nie żółknie.
- Produkt można rozpuścić w ketonach,
estrach, węglowodorach aromatycznych
(toluen, aceton). Nie ulega
rozpuszczeniu w benzynie lakowej.
- Jest termoplastyczny i łatwo podatny
obróbce. Temperatura zeszklenia
wynosi 40°C.
- Cechuje go czystość, przezroczystość i
wysoka odporność na światło (UV) - nie
żółknie.
Zastosowanie:
Stosowany do impregnacji drewna,
utrwalania malowideł ściennych,
wzmacniania tynków. W połączeniu z
wypełniaczem, nadaje się do
wypełniania ubytków, szczelin i pęknięć
w kamieniu i ceramice. Może być też
stosowany jako fiksatywa .
Zamienny produkt powinien mieć
akceptacje inwestora i projektanta
(przedstawić komplet kart technicznych
z parametrami i atestami)
Wosk mikrokrystaliczny służący do
zabezpieczania powierzchni
przedmiotów przed czynnikami

atmosferycznymi.
Właściwości/ Parametry techniczne:
- tworzy trwałą i elastyczną powłokę
- zalecany do konserwacji monet, marmuru
i stali
- odcina dostęp tlenu do obiektu i
zatrzymuje procesy korozyjne
- zabezpiecza powierzchnię przed
czynnikami atmosferycznymi i
korozjotwórczymi na długie lata
- rozpuszczalny w węglowodorach
alifatycznych i aromatycznych (np. benzyna
lakowa)
- sprzedawany w postaci białych kulek

Winacet

Restauriermortel
(Remmers)

Właściwości/ Parametry techniczne:
- tworzy trwałą i elastyczną powłokę
- zalecany do konserwacji monet,
marmuru i stali
- odcina dostęp tlenu do obiektu i
zatrzymuje procesy korozyjne
- zabezpiecza powierzchnię przed
czynnikami atmosferycznymi i
korozjotwórczymi na długie lata
- rozpuszczalny w węglowodorach
alifatycznych i aromatycznych (np.
benzyna lakowa)
- sprzedawany w postaci białych kulek.

Produkt na bazie octanu winylu

Zamienny produkt powinien mieć
akceptacje inwestora i projektanta
(przedstawić komplet kart technicznych
z parametrami i atestami)
Produkt na bazie octanu winylu

Zastosowanie:
Produkt stosuje się jako składniki do
wyrobu farb i lakierów, apretur i tworzyw
powłokowych; są często stosowane do
obróbki powierzchniowej skóry, papieru,
tkanin, drewna, betonu oraz wyrobu
sztucznej skóry. Poza tym stosowane są
też jako podstawowe składniki do wyrobu
różnych gatunków klejów o szerokich
zastosowaniach tj. do drewna, papieru,
szkła, skóry i tworzyw sztucznych. Stosuje
się je również jako gotowe kleje o szerokim
zastosowaniu.

Zastosowanie:
Produkt stosuje się jako składniki do
wyrobu farb i lakierów, apretur i tworzyw
powłokowych; są często stosowane do
obróbki powierzchniowej skóry, papieru,
tkanin, drewna, betonu oraz wyrobu
sztucznej skóry. Poza tym stosowane są
też jako podstawowe składniki do
wyrobu różnych gatunków klejów o
szerokich zastosowaniach tj. do drewna,
papieru, szkła, skóry i tworzyw
sztucznych. Stosuje się je również jako
gotowe kleje o szerokim zastosowaniu.

Mineralna zaprawa do uzupełniania
ubytków kamienia, której podstawą są
mineralne składniki (spoiwo i kruszywo)

Zamienny produkt powinien mieć
akceptacje inwestora i projektanta
(przedstawić komplet kart technicznych
z parametrami i atestami)
Mineralna zaprawa do uzupełniania
ubytków kamienia, której podstawą są
mineralne składniki (spoiwo i kruszywo)

Zastosowanie:
- renowacja, uzupełnianie i reprofilacja
podłoży mineralnych takich jak kamień
naturalny, cegła, beton i kamień sztuczny
- reprodukcja dekoracyjnych elementów
wystroju architektonicznego w technologii
odciskania
Właściwości:
- dobra przyczepność
- prawie całkowity brak naprężeń własnych
- zawarte w zaprawie pigmenty odporne na
wapno, cement i światło
- możliwość dobrania indywidualnego
koloru

Zastosowanie:
- renowacja, uzupełnianie i reprofilacja
podłoży mineralnych takich jak kamień
naturalny, cegła, beton i kamień
sztuczny
- reprodukcja dekoracyjnych elementów
wystroju architektonicznego w
technologii odciskania
Właściwości:
- dobra przyczepność

- prawie całkowity brak naprężeń
własnych
- zawarte w zaprawie pigmenty
odporne na wapno, cement i światło
- możliwość dobrania indywidualnego

Parametry fizyko-chemiczne:
- wytrzymałość na ściskanie:
dla zaprawy normalnej <13 N/mm2 (M5)
dla zaprawy miękkiej <8 N/mm2 (M2,5)
- Moduł Younga:
dla zaprawy normalnej ok. 11 kN/mm2
dla zaprawy miękkiej ok. 7 kN/mm2
- wytrzymałość na odrywanie: po 28 dniach
~0,5 N/mm2

Suche pigmenty
(Kremer)

Pigmenty ziemne (kopalne) tlenki lub
nierozpuszczalne sole metali. Zawierają
domieszki glinokrzemianów i kredy.
Zastosowanie:
Doskonałe do barwienia farb olejnych,
akrylowych, akwareli, temper, gwaszy, farb
ściennych; jako domieszka do barwienia
cementu, ceramiki, szkła wodnego, przy
pracach konserwatorskich.

Optosan Fixativ

Spoiwo laserunkowe do farb silikatowych.
Specjalne spoiwo silikatowe do
przygotowywania malarskich efektów
laserunkowych oraz grunt na podłoża
mineralne. Umożliwia uzyskiwanie
różnego stopnia krycia poprzez dowolny
dobór proporcji mieszania z farbą.
Właściwości/ Parametry techniczne:
- Trwałe wiązanie z podłożem
- Nie zmniejsza dyfuzyjności
- Gęstość produktu ok. 1,0 kg/dm3
- Nie zmniejsza paroprzepuszczalności
podłoża.
Zastosowanie:
- Do gruntowania i rozcieńczania farb
silikatowych
- Służy też jako środek gruntujący przy
szczególnie chłonnych lub kredujących
podłożach.

koloru
Parametry fizyko-chemiczne:
- wytrzymałość na ściskanie:
dla zaprawy normalnej <13 N/mm2 (M5)
dla zaprawy miękkiej <8 N/mm2 (M2,5)
- Moduł Younga:
dla zaprawy normalnej ok. 11 kN/mm2
dla zaprawy miękkiej ok. 7 kN/mm2
- wytrzymałość na odrywanie: po 28
dniach ~0,5 N/mm2
Zamienny produkt powinien mieć
akceptacje inwestora i projektanta
(przedstawić komplet kart technicznych
z parametrami i atestami)
Pigmenty ziemne (kopalne) tlenki lub
nierozpuszczalne sole metali.
Zawierają domieszki glinokrzemianów i
kredy.
Zastosowanie:
Doskonałe do barwienia farb olejnych,
akrylowych, akwareli, temper, gwaszy,
farb ściennych; jako domieszka do
barwienia cementu, ceramiki, szkła
wodnego, przy pracach
konserwatorskich.
Zamienny produkt powinien mieć
akceptacje inwestora i projektanta
(przedstawić komplet kart technicznych
z parametrami i atestami)
Spoiwo laserunkowe do farb
silikatowych. Specjalne spoiwo
silikatowe do przygotowywania
malarskich efektów
laserunkowych oraz grunt na podłoża
mineralne. Umożliwia uzyskiwanie
różnego stopnia krycia poprzez dowolny
dobór proporcji mieszania z farbą.
Właściwości/ Parametry techniczne:
- Trwałe wiązanie z podłożem
- Nie zmniejsza dyfuzyjności
- Gęstość produktu ok. 1,0 kg/dm3
- Nie zmniejsza paroprzepuszczalności
podłoża.
Zastosowanie:
- Do gruntowania i rozcieńczania farb
silikatowych
- Służy też jako środek gruntujący przy
szczególnie chłonnych lub kredujących
podłożach.
Zamienny produkt powinien mieć
akceptacje inwestora i projektanta

Optosan A SP
AusgleichsPorengrundputz

Wyrównawczy tynk renowacyjny WTA
Właściwości/ Parametry techniczne:
- Odporność na obecność związków soli
- Bardzo wysoka paroprzepuszczalność i
porowatość
- Szybki transport wody
- Do nakładania ręcznego i maszynowego
- Ziarno: poniżej 2 mm
- Grubość warstwy od 10 mm do 20 mm w
jednej warstwie.
- Wytrzymałość na ściskanie: 4 - 5 N/mm2
- Przyczepność > 0,2 N/mm2
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary
wodnej ^: <9
- Podciąganie kapilarne: Po 24h ok. 1,1
kg/m2
- Może być nakładany jedno lub
wielowarstwowo w grubościach 1 do 2cm
całopowierzchniowo w jednym cyklu.
- Dzięki doskonałej plastyczności i
przyczepności, grubość warstwy tynku
może być zróżnicowana i miejscowo
dochodzić nawet do 4cm.
Skład:
Sucha fabryczna zaprawa wyprodukowana
na bazie spoiw wiążących hydraulicznie wg
PN EN 197-1 oraz PN-EN 459-1, lekkich,
frakcjonowanych kruszyw 0-2mm wg EN
13139 oraz specjalnych dodatków
poprawiających własności użytkowe
produktu zgodnie z przeznaczeniem.
Zastosowanie:
Wysokodyfuzyjna wyprawa tynkarska o
podwyższonej porowatości w systemie
tynków renowacyjnych WTA
przeznaczonych na zawilgocone,
zawierające szkodliwe związki soli
budowlanych podłoża. Może być stosowany
na zewnątrz i do wewnątrz. Stanowi
warstwę wyrównawczą nakładaną przy
większych grubościach tynku, lub wysokim
stężeniu soli zgodnie z wytycznymi
Instrukcji WTA.
Dzięki podwyższonej kapilarności stanowi
zaprawę wypełniającą spoiny w murze jako
część przygotowania podłoża zgodnie z
wytycznymi WTA.

(przedstawić komplet kart technicznych
z parametrami i atestami)
Wyrównawczy tynk renowacyjny WTA
Właściwości/ Parametry techniczne:
- Odporność na obecność związków soli
- Bardzo wysoka paroprzepuszczalność
i porowatość
- Szybki transport wody
- Do nakładania ręcznego i
maszynowego
- Ziarno: poniżej 2 mm
- Grubość warstwy od 10 mm do 20 mm
w jednej warstwie.
- Wytrzymałość na ściskanie: 4 - 5
N/mm2
- Przyczepność > 0,2 N/mm2
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary
wodnej ^: <9
- Podciąganie kapilarne: Po 24h ok. 1,1
kg/m2
- Może być nakładany jedno lub
wielowarstwowo w grubościach 1 do
2cm całopowierzchniowo w jednym
cyklu.
- Dzięki doskonałej plastyczności i
przyczepności, grubość warstwy tynku
może być zróżnicowana i miejscowo
dochodzić nawet do 4cm.
Skład:
Sucha fabryczna zaprawa
wyprodukowana na bazie spoiw
wiążących hydraulicznie wg PN EN 197
1 oraz PN-EN 459-1, lekkich,
frakcjonowanych kruszyw 0-2mm wg EN
13139 oraz specjalnych dodatków
poprawiających własności użytkowe
produktu zgodnie z przeznaczeniem.
Zastosowanie:
Wysokodyfuzyjna wyprawa tynkarska o
podwyższonej porowatości w systemie
tynków renowacyjnych WTA
przeznaczonych na zawilgocone,
zawierające szkodliwe związki soli
budowlanych podłoża. Może być
stosowany na zewnątrz i do wewnątrz.
Stanowi warstwę wyrównawczą
nakładaną przy większych grubościach
tynku, lub wysokim stężeniu soli zgodnie
z wytycznymi Instrukcji WTA.
Dzieki podwyższonej kapilarności
stanowi zaprawę wypełniającą spoiny w
murze jako część przygotowania
podłoża zgodnie z wytycznymi WTA.
Zamienny produkt powinien mieć
akceptacje inwestora i projektanta
(przedstawić komplet kart technicznych

Optosan HSB
SanierVorspritzmortel

Obrzutka renowacyjna WTA
Właściwości/ Parametry techniczne:
- Odporność na obecność związków soli
- Nie uszczelnia podłoża
- Bardzo dobra przyczepność
- Ziarno: 4 mm
- Grubość warstwy ok. 5mm, pokrycie ok
50%
- Wytrzymałość na ściskanie: > 10 N/mm2
- Przyczepność > 0,2 N/mm2
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary
wodnej ^: <12
- Podciąganie kapilarne: po 24h równe całej
warstwie
Skład:
Sucha fabryczna zaprawa wyprodukowana
na bazie spoiw wiążących hydraulicznie wg
PN EN 197-1 oraz PN-EN 459-1,
frakcjonowanych kruszyw 0-4mm wg EN
13139 oraz specjalnych dodatków
poprawiających własności użytkowe
produktu zgodnie z przeznaczeniem.
Zastosowanie:
Produkt jest wyprawą tynkarską stanowiącą
wstępną obrzutkę w
systemie tynków renowacyjnych WTA
przeznaczonych na zawilgocone podłoża
zawierające szkodliwe związki soli
budowlanych. Może być stosowana na
zewnątrz i do wewnątrz. Produkt
charakteryzuje się szybkim czasem
wiązania, bardzo dobrą przyczepnością do
trudnych podłoży oraz szybkim
transportem wody, przez co nie uszczelnia
podłoża. Dzięki temu może być
wykorzystywany jako mostek sczepny dla
tynków wyrównawczych szczególnie
przy pracach renowacyjnych w
zabytkowych murach.

Optosan USP
UniversalSanierputz

z parametrami i atestami)
Obrzutka renowacyjna WTA
Właściwości/ Parametry techniczne:
- Odporność na obecność związków soli
- Nie uszczelnia podłoża
- Bardzo dobra przyczepność
- Ziarno: 4 mm
- Grubość warstwy ok. 5mm, pokrycie ok
50%
- Wytrzymałość na ściskanie: > 10
N/mm2
- Przyczepność > 0,2 N/mm2
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary
wodnej ^: <12
- Podciąganie kapilarne: po 24h równe
całej warstwie
Skład:
Sucha fabryczna zaprawa
wyprodukowana na bazie spoiw
wiążących hydraulicznie wg PN EN 197
1 oraz PN-EN 459-1, frakcjonowanych
kruszyw 0-4mm wg EN 13139 oraz
specjalnych dodatków poprawiających
własności użytkowe produktu zgodnie z
przeznaczeniem.
Zastosowanie:
Produkt jest wyprawą tynkarską
stanowiącą wstępną obrzutkę w
systemie tynków renowacyjnych WTA
przeznaczonych na zawilgocone
podłoża
zawierające szkodliwe związki soli
budowlanych. Może być stosowana na
zewnątrz i do wewnątrz. Produkt
charakteryzuje się szybkim czasem
wiązania, bardzo dobrą przyczepnością
do trudnych podłoży oraz szybkim
transportem wody, przez co nie
uszczelnia podłoża. Dzięki temu może
być
wykorzystywany jako mostek sczepny
dla tynków wyrównawczych szczególnie
przy pracach renowacyjnych w
zabytkowych murach.

Hydrofobowy tynk renowacyjny WTA

Zamienny produkt powinien mieć
akceptacje inwestora i projektanta
(przedstawić komplet kart technicznych
z parametrami i atestami)
Hydrofobowy tynk renowacyjny WTA

Właściwości/ Parametry techniczne:
- Hydrofobowy i mrozoodporny
- Zdolność magazynowania związków soli
- Wysoka paroprzepuszczalność i
porowatość
- Do nakładania ręcznego i maszynowego

Właściwości/ Parametry techniczne:
- Hydrofobowy i mrozoodporny
- Zdolność magazynowania związków
soli
- Wysoka paroprzepuszczalność i
porowatość

- Ziarno: poniżej 2 mm
- Grubość warstwy od 10 mm do 20 mm w
jednej warstwie.
- Wytrzymałość na ściskanie: 3 - 4 N/mm2
- Przyczepność > 0,2 N/mm2
- Współczynnik oporu
dyfuzyjnego pary wodnej ^: <9
- Podciąganie kapilarne: po 24h ok. 0,45
kg/m2
- Penetracja wody po 24h ok 2 mm
- Produkt może być nakładany
jedno lub wielowarstwowo w grubościach 1
do 2cm całopowierzchniowo w jednym
cyklu.
- Dzięki doskonałej plastyczności i
przyczepności grubość warstwy
tynku może być zróżnicowana i miejscowo
wynosić nawet 4cm.
Skład:
Sucha fabryczną, biała zaprawa
wyprodukowana na bazie
spoiw wiążących hydraulicznie wg PN EN
197-1 oraz PN-EN 459-1 ,
frakcjonowanych kruszyw 0-1 mm wg EN
13139 oraz specjalnych dodatków
poprawiających własności użytkowe
produktu.
Zastosowanie:
Wysokodyfuzyjna, hydrofobowa wyprawa
tynkarska o podwyższonej porowatości w
systemie tynków renowacyjnych WTA
Przeznaczona jest na zawilgocone,
zawierające szkodliwe związki soli
budowlane podłoża. Może być stosowana
na zewnątrz i do wewnątrz. Produkt
stanowi główną warstwę magazynującą dla
związków soli budowlanych
krystalizujących wewnątrz struktury tynku.

Piaskowiec
‘'Długopole’’

Materiał znacznie różniący się od innych
polskich piaskowców. W kategoriach czysto
pomiarowych jego parametry techniczne są
dużo lepsze.
Właściwości:
- Barwa jasnożółta,
- Poddaje się polerowaniu,

- Do nakładania ręcznego i
maszynowego
- Ziarno: poniżej 2 mm
- Grubość warstwy od 10 mm do 20 mm
w jednej warstwie.
- Wytrzymałość na ściskanie: 3 - 4
N/mm2
- Przyczepność > 0,2 N/mm2
- Współczynnik oporu
dyfuzyjnego pary wodnej ^: <9
- Podciąganie kapilarne: po 24h ok. 0,45
kg/m2
- Penetracja wody po 24h ok 2 mm
- Produkt może być nakładany
jedno lub wielowarstwowo w
grubościach 1 do 2cm
całopowierzchniowo w jednym cyklu.
- Dzięki doskonałej plastyczności i
przyczepności grubość warstwy
tynku może być zróżnicowana i
miejscowo wynosić nawet 4cm.
Skład:
Sucha fabryczną, biała zaprawa
wyprodukowana na bazie
spoiw wiążących hydraulicznie wg PN
EN 197-1 oraz PN-EN 459-1 ,
frakcjonowanych kruszyw 0-1 mm wg
EN 13139 oraz specjalnych dodatków
poprawiających własności użytkowe
produktu.
Zastosowanie:
Wysokodyfuzyjna, hydrofobowa
wyprawa tynkarska o podwyższonej
porowatości w systemie tynków
renowacyjnych WTA
Przeznaczona jest na zawilgocone,
zawierające szkodliwe związki soli
budowlane podłoża. Może być
stosowana na zewnątrz i do wewnątrz.
Produkt
stanowi główną warstwę magazynującą
dla związków soli budowlanych
krystalizujących wewnątrz struktury
tynku.
Zamienny produkt powinien mieć
akceptacje inwestora i projektanta
(przedstawić komplet kart technicznych
z parametrami i atestami)
Właściwości:
- Barwa jasnożółta,
- Poddaje się polerowaniu,
- Struktura drobnoziarnista,
- Spoiwo krzemionkowe.
Cechy fizyko-mechaniczne
- ciężar właściwy:ok 2,281 kg/dm3

- Struktura drobnoziarnista,
- Spoiwo krzemionkowe.
Cechy fizyko-mechaniczne
- ciężar właściwy: 2,281 kg/dm3
- wytrzymałość na ściskanie: 107,1 MPa
- wytrzymałość na zginanie: 7,8 MPa
- siła wyrywająca kotwę: 1756 N
- gęstość: 2,235 g/cm3
- ścieralność na tarczy Bochnego: 0,193 cm
- porowatość otwarta: 12,5 %
- porowatość łącznie: 13,1 %
- nasiąkliwość: 3,30 %
- odpryskiwanie po nasiąkaniu roztworem
soli: - 1,39 % (brak odprysków i uszkodzeń)
- odpryskiwanie na próbach
mrozoodporności: 0,03 %
- mrozoodporność: całkowita
Zastosowanie:
Wysoka odporność na ścieranie, niska
nasiąkliwość, duża odporność na ściskanie
to parametry pozwalające na stosowanie
piaskowca "Długopole" prawie bez
ograniczeń.

Sopro FF 450

Elastyczna cementowa zaprawa klejowa.
Właściwości:
- Spełnia wymagania C2TE, zgodnie z
normą PN-EN 12004
- Dobre właściwości robocze
- Wysoka stabilność dzięki wzmocnieniu
włóknami
- Długi czas otwartego schnięcia
- Wysoka wydajność
- Do gresów, również do zbiorników wody
pitnej
- W pomieszczeniach i na zewnątrz
Zastosowanie:
-Do płytek i płyt ceramicznych,
kamionkowych i z gresu, klinkierowych płyt
posadzkowych, mozaiki, niewrażliwych na
przebarwienia kamieni naturalnych oraz płyt
betonowych.
-Pomieszczenia mieszkalne, usługowe i
przemysłowe, pomieszczenia wilgotne i
mokre, baseny, sale operacyjne, ciągi
komunikacyjne, balkony i tarasy, fasady,
podłogi ogrzewane.
-Do szpachlowania i wyrównywania małych
powierzchni, do 3 mm grubości warstwy.

- wytrzymałość na ściskanie: ok. 107,1
MPa
- wytrzymałość na zginanie: ok. 7,8 MPa
- siła wyrywająca kotwę: ok. 1756 N
- gęstość: ok. 2,235 g/cm3
- ścieralność na tarczy Bochnego: ok.
0,193 cm
- porowatość otwarta: ok. 12,5 %
- porowatość łącznie:ok 13,1 %
- nasiąkliwość: ok. 3,30 %
- odpryskiwanie po nasiąkaniu
roztworem soli: ok. 1,39 % (brak
odprysków i uszkodzeń)
- odpryskiwanie na próbach
mrozoodporności: 0,03 %
- mrozoodporność: całkowita
Zastosowanie:
Wysoka odporność na ścieranie, niska
nasiąkliwość, duża odporność na
ściskanie to parametry pozwalające na
stosowanie piaskowca prawie bez
ograniczeń.
Zamienny produkt powinien mieć
akceptacje inwestora i projektanta
(przedstawić komplet kart technicznych
z parametrami i atestami)
Elastyczna cementowa zaprawa
klejowa.
Właściwości:
- Spełnia wymagania C2TE, zgodnie z
normą PN-EN 12004
- Dobre właściwości robocze
- Wysoka stabilność dzięki wzmocnieniu
włóknami
- Długi czas otwartego schnięcia
- Do gresów
- W pomieszczeniach i na zewnątrz
Zastosowanie:
-Do płytek i płyt ceramicznych,
kamionkowych i z gresu, klinkierowych
płyt posadzkowych, mozaiki,
niewrażliwych na
przebarwienia kamieni naturalnych oraz
płyt betonowych.
-Pomieszczenia mieszkalne, usługowe i
przemysłowe, pomieszczenia wilgotne i
mokre, ciągi komunikacyjne, balkony i
tarasy, fasady, podłogi ogrzewane.
-Do szpachlowania i wyrównywania
małych powierzchni, do 3 mm grubości
warstwy.
Zamienny produkt powinien mieć
akceptacje inwestora i projektanta
(przedstawić komplet kart technicznych
z parametrami i atestami)

Adolit M flussig
(Remmers)

K S E 300
(Remmers)

Płynny koncentrat środka ochronnego do
zapobiegania przerastaniu grzyba
domowego przez mur.

Płynny koncentrat środka ochronnego
do zapobiegania przerastaniu grzyba
domowego przez mur.

Parametry techniczne:
- Gęstość: ok. 1,04 g/cm3 w temp. +20°C
- Zapach: bez zapachu
- Lepkość: ok. 14 s w kubku Forda 4 mm
- Odczyn pH: 7 - 8
- Kolory: bezbarwny

Parametry techniczne:
- Gęstość: ok. 1,04 g/cm3 w temp. +20°C
- Zapach: bez zapachu
- Lepkość: ok. 14 s w kubku Forda 4 mm
- Odczyn pH: 7 - 8
- Kolory: bezbarwny

Zastosowanie:
Do zwalczania grzyba domowego
w miejscach graniczących z drewnem, w
materiałach takich jak mur,
cegła, cegła wapienno-piaskowa
i kamień naturalny.
Nadaje się również do stosowania
jako sprawdzona pod względem
skuteczności działania grzybobójcza
domieszka do zapraw przygotowywanych
na placu budowy i stosowanych do prac
renowacyjnych w starym budownictwie.

Zastosowanie:
Do zwalczania grzyba domowego
w miejscach graniczących z drewnem, w
materiałach takich jak mur,
cegła, cegła wapienno-piaskowa
i kamień naturalny.
Nadaje się również do stosowania
jako sprawdzona pod względem
skuteczności działania grzybobójcza
domieszka do zapraw
przygotowywanych na placu budowy i
stosowanych do prac renowacyjnych w
starym budownictwie.

Preparat do wzmacniania kamienia
zawierający rozpuszczalniki organiczne
oparty na estrach etylowych kwasu
krzemowego.
Właściwości/ Parametry techniczne:
- Brak szkodliwych dla budowli
produktów ubocznych,
- Wysoka odporność na czynniki
atmosferyczne i promieniowanie
ultrafioletowe,
- Stopień wytrącania żelu ok. 30%.
Dane w momencie dostawy:
- Zawartość substancji czynnej: ok. 99 %
wag.
- System katalizatora: neutralny
- Gęstość przy 20°C: 1,0 g/cm3
- Kolor: bezbarwny, lekko żółtawy
- Zapach: typowy
Dane po wytworzeniu substancji czynnej:
- Ilość wytrąconego żelu: ok. 300 g/l
- Uboczny produkt reakcji: etanol (ulatnia
się)
Zastosowanie:
Przeznaczony do wzmacniania
średnioporowatych, nasiąkliwych,
osłabionych materiałów budowlanych,
przede wszystkim piaskowca.
Do wzmacniania historycznych tynków i
spoin.

Zamienny produkt powinien mieć
akceptacje inwestora i projektanta
(przedstawić komplet kart technicznych
z parametrami i atestami)
Preparat do wzmacniania kamienia
zawierający rozpuszczalniki organiczne
oparty na estrach etylowych kwasu
krzemowego.
Właściwości/ Parametry techniczne:
- Brak szkodliwych dla budowli
produktów ubocznych,
- Wysoka odporność na czynniki
atmosferyczne i promieniowanie
ultrafioletowe,
- Stopień wytrącania żelu ok. 30%.
Dane w momencie dostawy:
- Zawartość substancji czynnej: ok. 99
% wag.
- System katalizatora: neutralny
- Gęstość przy 20°C: 1,0 g/cm3
- Kolor: bezbarwny, lekko żółtawy
- Zapach: typowy
Dane po wytworzeniu substancji
czynnej:
- Ilość wytrąconego żelu: ok. 300 g/l
- Uboczny produkt reakcji: etanol
(ulatnia się)
Zastosowanie:
Przeznaczony do wzmacniania
średnioporowatych, nasiąkliwych,
osłabionych materiałów budowlanych,
przede wszystkim piaskowca.
Do wzmacniania historycznych tynków i

spoin.

Historic Lasur
(Remmers)

Półprzezroczysta farba oparta na
naturalnych składnikach.
Przeznaczona do wykonywania
laserunkowych powłok malarskich przy
zachowaniu naturalnego - mineralnego,
kolorystycznego i fakturalnego
wyglądu podłoża.
Właściwości/ Parametry techniczne:
Dane techniczne w momencie dostawy:
- Spoiwo: kopolimery modyfikowane
związkami krzemoorganicznymi
- Pigmenty: nieorganiczne pigmenty
tlenkowe, odporne na alkalia, absolutnie
światłotrwałe, nie zawierają TiO2
- Wypełniacze: czysto mineralne,
nieorganiczne
- Gęstość: ok. 1,4 g/cm3 w zależności od
koloru
- Lepkość: odpowiednia do nakładania
wałkiem i pędzlem
- Odczyn pH: 8 - 9
Dane techniczne powłoki:
- Przepuszczalność pary
wodnej wg DIN 52 615: sd < 0,10 m
- Współczynnik nasiąkliwości
wg DIN 52 617: w < 0,1 kg/m2
•h0,5
- Stopień połysku: matowy, o charakterze
mineralnym
- Odporność na czynniki atmosferyczne:
bardzo dobra
- Skłonność do brudzenia: niewielka
techniczne:
Zastosowanie:
Do stosowania na obiektach
zabytkowych szczególnie do kamieni
naturalnych.
Ze względu na swoje właściwości, nadaje
się do wykonywania hydrofobowych,
przepuszczalnych dla
pary wodnej powłok laserunkowych na
mineralnych materiałach
budowlanych, np. kamieniach naturalnych i
tynkach.

Fugenmortel

Zaprawa wapienno-cementowa

Zamienny produkt powinien mieć
akceptacje inwestora i projektanta
(przedstawić komplet kart technicznych
z parametrami i atestami)
Półprzezroczysta farba oparta na
naturalnych składnikach.
Przeznaczona do wykonywania
laserunkowych powłok malarskich przy
zachowaniu naturalnego - mineralnego,
kolorystycznego i fakturalnego
wyglądu podłoża.
Właściwości/ Parametry techniczne:
Dane techniczne w momencie dostawy:
- Spoiwo: kopolimery modyfikowane
związkami krzemoorganicznymi
- Pigmenty: nieorganiczne pigmenty
tlenkowe, odporne na alkalia, absolutnie
światłotrwałe, nie zawierają TiO2
- Wypełniacze: czysto mineralne,
nieorganiczne
- Gęstość: ok. 1,4 g/cm3 w zależności
od
koloru
- Lepkość: odpowiednia do nakładania
wałkiem i pędzlem
- Odczyn pH: 8 - 9
Dane techniczne powłoki:
- Przepuszczalność pary
wodnej wg DIN 52 615: sd < 0,10 m
- Współczynnik nasiąkliwości
wg DIN 52 617: w < 0,1 kg/m2
•h0,5
- Stopień połysku: matowy, o
charakterze
mineralnym
- Odporność na czynniki atmosferyczne:
bardzo dobra
- Skłonność do brudzenia: niewielka
techniczne:
Zastosowanie:
Do stosowania na obiektach
zabytkowych szczególnie do kamieni
naturalnych.
Ze względu na swoje właściwości,
nadaje się do wykonywania
hydrofobowych, przepuszczalnych dla
pary wodnej powłok laserunkowych na
mineralnych materiałach
budowlanych, np. kamieniach
naturalnych i tynkach.
Zamienny produkt powinien mieć
akceptacje inwestora i projektanta
(przedstawić komplet kart technicznych
z parametrami i atestami)
Zaprawa wapienno-cementowa

(Remmers)

Funcosil SN L
(Remmers)

Zastosowanie:
- Spoinowanie w obiektach
nowopowstających i naprawa spoin w
budowlach istniejących
- Mury ceglane i z kamienia naturalnego
- Spoiny o szerokości 10 -30 mm

Zastosowanie:
- Spoinowanie w obiektach
nowopowstających i naprawa spoin w
budowlach istniejących
- Mury ceglane i z kamienia naturalnego
- Spoiny o szerokości 10 -30 mm

Właściwości
- Dobra przyczepność do ścianek spoin
- Wytrzymałość na ściskanie:
zaprawa normalna > 10 N/mm2 (M10)
zaprawa miękka > 5 N/mm2 (M5)
- Możliwe nadanie cech hydrofobowych

Właściwości
- Dobra przyczepność do ścianek spoin
- Wytrzymałość na ściskanie:
zaprawa normalna > 10 N/mm2 (M10)
zaprawa miękka > 5 N/mm2 (M5)
- Możliwe nadanie cech hydrofobowych

Bezbarwny roztwór reaktywnych,
oligomerycznych siloksanów w prawie
bezwonnym rozpuszczalniku

Zamienny produkt powinien mieć
akceptacje inwestora i projektanta
(przedstawić komplet kart technicznych
z parametrami i atestami)
Bezbarwny roztwór reaktywnych,
oligomerycznych siloksanów w prawie
bezwonnym rozpuszczalniku

Zastosowanie:
- Preparat przeznaczony do porowatych
materiałów budowlanych, jak
cegła, cegła wapienno-piaskowa, tynki
mineralne, beton komórkowy
i beton lekki
- Może być stosowany na powierzchniach
wcześniej hydrofobizowanych
Właściwości:
- Wysoka hydrofobowość
- Otwarty na dyfuzję pary wodnej
- Doskonała zdolność penetracji
- Nikły zapach
- Odporność na promieniowanie UV, światło
i czynniki atmosferyczne
- Znakomita, długotrwała stabilność

Antik
graphitschwarz
matt
(Eddi Schimied)

Dekoracyjna rustykalna farba grafitowa do
bram, krat, ogrodzeń.
Właściwości:
- Wysokogatunkowa,
- Nawierzchniowa,
- Matowa, do wysokiej jakości wymalowań
zewnętrznych i wewnętrznych.
- Produkowana na bazie żywicy alkidowej z
dodatkiem mieszanek naturalnych grafitów i
pyłów szlachetnych metali.
- Nadaje żelazu antyczny wygląd.
Zastosowanie:

Zastosowanie:
- Preparat przeznaczony do porowatych
materiałów budowlanych, jak
cegła, cegła wapienno-piaskowa, tynki
mineralne, beton komórkowy
i beton lekki
- Może być stosowany na
powierzchniach wcześniej
hydrofobizowanych
Właściwości:
- Wysoka hydrofobowość
- Otwarty na dyfuzję pary wodnej
- Doskonała zdolność penetracji
- Nikły zapach
- Odporność na promieniowanie UV,
światło i czynniki atmosferyczne
- Znakomita, długotrwała stabilność
Zamienny produkt powinien mieć
akceptacje inwestora i projektanta
(przedstawić komplet kart technicznych
z parametrami i atestami)
Dekoracyjna rustykalna farba grafitowa
do bram, krat, ogrodzeń.
Właściwości:
- Wysokogatunkowa,
- Nawierzchniowa,
- Matowa,
do wysokiej jakości wymalowań
zewnętrznych i wewnętrznych.
- Produkowana na bazie żywicy
alkidowej z dodatkiem mieszanek

naturalnych grafitów i pyłów
szlachetnych metali.
- Nadaje żelazu antyczny wygląd.

Szczególnie polecana do wyrobów
kowalstwa artystycznego i konserwacji
zabytków.

Kiesol
(Remmers)

Bezrozpuszczalnikowy koncentrat
krzemionkujący o działaniu wzmacniającym
Właściwości:
- Działa wzmacniająco
- Zwęża pory
- Działa hydrofobizująco
- Hamuje migrację szkodliwych soli w
murze
- Poprawia przyczepność, odporność na
ścieranie oraz wytrzymałość powierzchni
- Zwiększa odporność chemiczną
Zastosowanie:
-Do porowatych, mineralnych materiałów
budowlanych, takich jak cegła, piaskowiec,
cegła wapienno-piaskowa czy tynki
mineralne
-Bezciśnieniowe uszczelnianie istniejącego
muru w przekroju poprzecznym, do stopnia
zawilgocenia 80%
-Niskociśnieniowe uszczelnianie
istniejącego muru w przekroju
poprzecznym, do stopnia zawilgocenia 95%
-Powłoka gruntująca, zabezpieczająca
przed wodą podsiąkającą od spodu
-Do uszlachetniania powierzchni

Zastosowanie:
Szczególnie polecana do wyrobów
kowalstwa artystycznego i konserwacji
zabytków.
Zamienny produkt powinien mieć
akceptacje inwestora i projektanta
(przedstawić komplet kart technicznych
z parametrami i atestami)
Bezrozpuszczalnikowy koncentrat
krzemionkujący o działaniu
wzmacniającym
Właściwości:
- Działa wzmacniająco
- Zwęża pory
- Działa hydrofobizująco
- Hamuje migrację szkodliwych soli w
murze
- Poprawia przyczepność, odporność na
ścieranie oraz wytrzymałość
powierzchni
- Zwiększa odporność chemiczną
Zastosowanie:
-Do porowatych, mineralnych
materiałów budowlanych, takich jak
cegła, piaskowiec, cegła wapiennopiaskowa czy tynki mineralne
-Bezciśnieniowe uszczelnianie
istniejącego muru w przekroju
poprzecznym, do stopnia zawilgocenia
80%
-Niskociśnieniowe uszczelnianie
istniejącego muru w przekroju
poprzecznym, do stopnia zawilgocenia
95%
-Powłoka gruntująca, zabezpieczająca
przed wodą podsiąkającą od spodu
-Do uszlachetniania powierzchni
Zastosowanie:
Szczególnie polecana do wyrobów
kowalstwa artystycznego i konserwacji
zabytków.

Salzspeicherputz
(Remmers)

Tynk wyrównawczy i podkładowy
zawierający włókna, do nakładania w
warstwach o grubości
do 30 mm wg instrukcji WTA 2-9-04/D i EN
998-1.

Zamienny produkt powinien mieć
akceptacje inwestora i projektanta
(przedstawić komplet kart technicznych
z parametrami i atestami)
Tynk wyrównawczy i podkładowy
zawierający włókna, do nakładania w
warstwach o grubości
do 30 mm wg instrukcji WTA 2-9-04/D i
EN 998-1.

Zastosowanie:
Stosowany jako tynk podkładowy,
wyrównawczy i magazynujący sole

Zastosowanie:
Stosowany jako tynk podkładowy,
wyrównawczy i magazynujący sole

podczas prac remontowych w starym
budownictwie i podczas napraw konstrukcji
murowych, zwłaszcza w przypadku
zasolonych i osłabionych podłoży. Do
wypełniania spoin, wypełniania
i wyrównywania ubytków jak również jako
obrzutka w przypadku osłabionych murów.
Właściwości/ Parametry techniczne:
- Gęstość nasypowa: ok. 0,75 kg/dm3
- Kolor: ciemnoszary
- Fabrycznie wymieszana, zawierająca
włókna, sucha zaprawa ze spoiwem
mineralnym, odpornym na siarczany wg
DIN 1164, mineralnym
spoiwem wg DIN 1060 oraz naturalnymi,
mineralnymi kruszywami wg
DIN 4226, uziarnienie do ok. 2,5 mm.
-DIN V 18550, grupa zapraw tynkarskich P
II, wytrzymałość na ściskanie > 2,5 N/mm2,
C S II EN 998-1
- DIN 4102 - odporność ogniowa: niepalny
materiał budowlany, klasa materiału
budowlanego A1
- nasiąkliwość kapilarna w24 > 1,0 kg/m2
- głębokość wnikania wody h > 5 mm
- współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary
wodnej ^ < 18

Grundputz
(Remmers)

Tynk wyrównawczy i porowaty tynk
podkładowy, ubogi w alkalia.
Tynk podkładowy wg instrukcji WTA 2-904/D oraz EN 998-1,
do nakładania w pojedynczych warstwach o
grubości do 40 mm.
Właściwości/ Parametry techniczne:
- Kolor: szary
- Gęstość nasypowa: ok. 1,0 kg/dm3
- Wytrzymałość na ściskanie: C S III
- Nasiąkliwość kapilarna: > 1,0 kg/m2
- Głębokość wnikania wody: > 5 mm
- Porowatość: > 50% obj.
- Reakcja na ogień (EN 998): Euroklasa A 1
Zastosowanie:
- Porowaty tynk podkładowy stosowany
podczas renowacji starych budynków,
zwłaszcza na podłożach obciążonych
solami
- Do przygotowania podłoża pod tynk i
wyrównywania całej powierzchni jeżeli jest
bardzo nierówna

podczas prac remontowych w starym
budownictwie i podczas napraw
konstrukcji murowych, zwłaszcza w
przypadku zasolonych i osłabionych
podłoży. Do
wypełniania spoin, wypełniania
i wyrównywania ubytków jak również
jako obrzutka w przypadku osłabionych
murów.
Właściwości/ Parametry techniczne:
- Gęstość nasypowa: ok. 0,75 kg/dm3
- Kolor: ciemnoszary
- Fabrycznie wymieszana, zawierająca
włókna, sucha zaprawa ze spoiwem
mineralnym, odpornym na siarczany wg
DIN 1164, mineralnym
spoiwem wg DIN 1060 oraz naturalnymi,
mineralnymi kruszywami wg
DIN 4226, uziarnienie do ok. 2,5 mm.
-DIN V 18550, grupa zapraw tynkarskich
P II, wytrzymałość na ściskanie > 2,5
N/mm2, C S II EN 998-1
- DIN 4102 - odporność ogniowa:
niepalny materiał budowlany, klasa
materiału budowlanego A1
- nasiąkliwość kapilarna w24 > 1,0
kg/m2
- głębokość wnikania wody h > 5 mm
- współczynnik oporu dyfuzyjnego dla
pary wodnej ^ < 18
Zamienny produkt powinien mieć
akceptacje inwestora i projektanta
(przedstawić komplet kart technicznych
z parametrami i atestami)
Tynk wyrównawczy i porowaty tynk
podkładowy, ubogi w alkalia.
Tynk podkładowy wg instrukcji WTA 2-904/D oraz EN 998-1,
do nakładania w pojedynczych
warstwach o grubości do 40 mm.
Właściwości/ Parametry techniczne:
- Kolor: szary
- Gęstość nasypowa: ok. 1,0 kg/dm3
- Wytrzymałość na ściskanie: C S III
- Nasiąkliwość kapilarna: > 1,0 kg/m2
- Głębokość wnikania wody: > 5 mm
- Porowatość: > 50% obj.
Zastosowanie:
- Porowaty tynk podkładowy stosowany
podczas renowacji starych budynków,
zwłaszcza na podłożach obciążonych
solami
- Do przygotowania podłoża pod tynk i
wyrównywania całej powierzchni, jeżeli
jest bardzo nierówna
- Zaprawa wypełniająca i wyrównująca

Elastoschlamme
(Remmers)

- Zaprawa wypełniająca i wyrównująca w
murze z kamienia łamanego
- Może być stosowany na wszystkich
mineralnych, nadających się do tynkowania
materiałach ściennych, jak np. cegła
murowa, bloczki wapienno-piaskowe,
beton, beton komórkowy, kamień łamany
oraz tynk
wapienny i cementowy (do zastosowań
wewnętrznych i zewnętrznych)

w murze z kamienia łamanego
- Może być stosowany na wszystkich
mineralnych, nadających się do
tynkowania materiałach ściennych, jak
np. cegła
murowa, bloczki wapienno-piaskowe,
beton, beton komórkowy, kamień
łamany oraz tynk
wapienny i cementowy (do zastosowań
wewnętrznych i zewnętrznych)

Elastyczny szlam uszczelniający,
mostkujący rysy

Zamienny produkt powinien mieć
akceptacje inwestora i projektanta
(przedstawić komplet kart technicznych
z parametrami i atestami)
Elastyczny szlam uszczelniający,
mostkujący rysy

Właściwości/ Parametry techniczne:
- Gęstość nasypowa: ok. 1,5 kg/l
- Uziarnienie: < 1 mm
- Odczyn pH: > 7
- Zawartość ciał stałych: ok. 51 % wag.
- Konsystencja: odpowiednia do
szlamowania, nakładania pędzlem,
natryskiwania i szpachlowania
- Mostkowanie rys: ok. 1 mm (przy grubości
warstwy 2 mm)
- Wodoszczelność: wodoszczelny przy
ciśnieniu 1,5 bar
- Przyczepność do podłoża: ok. 1,5 N/mm2
Zastosowanie:
- Stosowany jest do wykonania
elastycznych powłok hydroizolacyjnych na
budowlach, zgodnie z wymaganiami
wymienionych instrukcji, wewnątrz i na
zewnątrz.

Colorfuge EP
(Remmers)

Właściwości/ Parametry techniczne:
- Gęstość nasypowa: ok. 1,5 kg/l
- Uziarnienie: < 1 mm
- Odczyn pH: > 7
- Zawartość ciał stałych: ok. 51 % wag.
- Konsystencja: odpowiednia do
szlamowania, nakładania pędzlem,
natryskiwania i szpachlowania
- Mostkowanie rys: ok. 1 mm (przy
grubości warstwy 2 mm)
- Wodoszczelność: wodoszczelny przy
ciśnieniu 1,5 bar
- Przyczepność do podłoża: ok. 1,5
N/mm2
Zastosowanie:
- Stosowany jest do wykonania
elastycznych powłok hydroizolacyjnych
na budowlach, zgodnie z wymaganiami
wymienionych instrukcji, wewnątrz i na
zewnątrz.

Barwny materiał do spoinowania oparty na
żywicy epoksydowej.

Zamienny produkt powinien mieć
akceptacje inwestora i projektanta
(przedstawić komplet kart technicznych
z parametrami i atestami)
Barwny materiał do spoinowania oparty
na żywicy epoksydowej.

Właściwości/ Parametry techniczne:
- Bezrozpuszczalnikowa zaprawa do
spoinowania oparta na żywicy
epoksydowej,
- charakteryzująca się wysoką
wytrzymałością na ściskanie
i zginanie oraz dobrą odpornością

Właściwości/ Parametry techniczne:
- Bezrozpuszczalnikowa zaprawa do
spoinowania oparta na żywicy
epoksydowej,
- charakteryzująca się wysoką
wytrzymałością na ściskanie
i zginanie oraz dobrą odpornością

na wodę, wodne roztwory związków
chemicznych, rozcieńczone
kwasy i zasady jak również na zamrażanie i
odmrażanie.
- łatwa i prosta w stosowaniu
- brak migracji pigmentów
- brak wykwitów
- mocna, nie piaszcząca się
powierzchnia
- znakomite, jednolite kolory,
odporne na działanie wilgoci
- hydrofobowa i odporna na
zniszczenie
- wytrzymałość na zginanie po 7 dniach: >
18 N/mm2
- wytrzymałość na odrywanie: > 1,5 N/mm2
Zastosowanie:
Stosowana przy układaniu nowych
płytek i przy pracach remontowych
do spoinowania okładzin podłogowych i
ściennych z płytek ceramicznych, pustaków
szklanych, itp.

Flexkleber
(Remmers)

na wodę, wodne roztwory związków
chemicznych, rozcieńczone
kwasy i zasady jak również na
zamrażanie i odmrażanie.
- łatwa i prosta w stosowaniu
- brak migracji pigmentów
- brak wykwitów
- mocna, nie piaszcząca się
powierzchnia
- znakomite, jednolite kolory,
odporne na działanie wilgoci
- hydrofobowa i odporna na
zniszczenie - wytrzymałość na zginanie
po 7 dniach: > 18 N/mm2
- wytrzymałość na odrywanie: > 1,5
N/mm2
Zastosowanie:
Stosowana przy układaniu nowych
płytek i przy pracach remontowych
do spoinowania okładzin podłogowych i
ściennych z płytek ceramicznych,
pustaków szklanych, itp.

Właściwości/ parametry techniczne:
- Gęstość nasypowa ok. 1,3 kg/dm3
- Kolor: szary
- Wysokie bezpieczeństwo jakości
wykonania prac
- Plastyczny, bardzo łatwy
w stosowaniu.
- Bardzo długi czas otwarty
klejenia.
- Nie osuwa się i ma dobrą
przyczepność.
- Bardzo krótki czas twardnienia.
- Do układania okładzin odpornych na
odkształcenia, wyrównujących naprężenia.
- Wodoodporny, mrozoodporny
i odporny na wysokie temperatury (do
+80°C).

Zamienny produkt powinien mieć
akceptacje inwestora i projektanta
(przedstawić komplet kart technicznych
z parametrami i atestami)
Bardzo elastyczna, szybkowiążąca,
uniwersalna, zaprawa klejowa .
Właściwości/ parametry techniczne:
- Gęstość nasypowa ok. 1,3 kg/dm3
- Kolor: szary
- Wysokie bezpieczeństwo jakości
wykonania prac
- Plastyczny, bardzo łatwy
w stosowaniu.
- Bardzo długi czas otwarty
klejenia.
- Nie osuwa się i ma dobrą
przyczepność.
- Bardzo krótki czas twardnienia.
- Do układania okładzin odpornych na
odkształcenia, wyrównujących
naprężenia.
- Wodoodporny, mrozoodporny
i odporny na wysokie temperatury (do
+80°C).

Zastosowanie:
Do szybkiego układania ceramicznych
okładzin ściennych i podłogowych
wewnątrz i na zewnątrz,

Zastosowanie:
Do szybkiego układania ceramicznych
okładzin ściennych i podłogowych
wewnątrz i na zewnątrz,

Bardzo elastyczna, szybkowiążąca,
uniwersalna, zaprawa klejowa .

w pomieszczeniach suchych i mokrych

Fugenbreit
(Remmers)

Hydraulicznie wiążąca zaprawa spoinowa
do spoin o szerokości od 5 do 20 mm.
Właściwości/ Parametry produktu:
- bardzo plastyczna, łatwa do
rozprowadzania metodą szlamową, w
szczególnych przypadkach można ją
wprowadzaćkielnią do spoinowania
- daje się szybko i łatwo zmyć,
- twardnieje bezskurczowo i ma
bardzo dobrą przyczepność do
ścianek spoin,
- jest odporna na wodę, czynniki
atmosferyczne, zmiany temperatury i
obciążenie zmianami
zamrażanie/rozmrażanie
- gęstość nasypowa: ok. 1,4 kg/dm3
Skład:
Fabrycznie mieszana sucha zaprawa z
cementem portlandzkim wg DIN 1164,
naturalnymi kruszywami mineralnymi wg
DIN 4226, specjalnymi dodatkami,
wysokojakościowymi domieszkami i
pigmentami odpornymi na światło i alkalia.
Zastosowanie:
Do spoinowania okładzin ściennych i
podłogowych

Sanierputzfarbe
(Remmers)

Wysokojakościowa, bezrozpuszczalnikowa
i niskoemisyjna farba wewnętrzna
przeznaczona zwłaszcza do wykonywania
powłok na murach i powierzchniach
naprawionych systemem tynku
renowacyjnego.
Właściwości/ Parametry techniczne:
- Powłoka jest otwarta na dyfuzję pary
wodnej i spełnia wymagania instrukcji WTA

w pomieszczeniach suchych i mokrych
Zamienny produkt powinien mieć
akceptacje inwestora i projektanta
(przedstawić komplet kart technicznych
z parametrami i atestami)
Hydraulicznie wiążąca zaprawa
spoinowa
do spoin o szerokości od 5 do 20 mm.
Właściwości/ Parametry produktu:
- bardzo plastyczna, łatwa do
rozprowadzania metodą szlamową, w
szczególnych przypadkach można ją
wprowadzaćkielnią do spoinowania
- daje się szybko i łatwo zmyć,
- twardnieje bezskurczowo i ma
bardzo dobrą przyczepność do
ścianek spoin,
- jest odporna na wodę, czynniki
atmosferyczne, zmiany temperatury i
obciążenie zmianami
zamrażani e/rozm rażanie
- gęstość nasypowa: ok. 1,4 kg/dm3
Skład:
Fabrycznie mieszana sucha zaprawa z
cementem portlandzkim wg DIN 1164,
naturalnymi kruszywami mineralnymi wg
DIN 4226, specjalnymi dodatkami,
wysokojakościowymi domieszkami i
pigmentami odpornymi na światło i
alkalia.
Zastosowanie:
Do spoinowania okładzin ściennych i
podłogowych
Zamienny produkt powinien mieć
akceptacje inwestora i projektanta
(przedstawić komplet kart technicznych
z parametrami i atestami)
Wysokojakościowa,
bezrozpuszczalnikowa i niskoemisyjna
farba wewnętrzna przeznaczona
zwłaszcza do wykonywania
powłok na murach i powierzchniach
naprawionych systemem tynku
renowacyjnego.
Właściwości/ Parametry techniczne:
- Powłoka jest otwarta na dyfuzję pary

2-2-91 odnoszącej się do tynków
renowacyjnych (sd < 0,20 m).
- Łatwa w stosowaniu farba wewnętrzna o
znakomitym kryciu i wysokiej wydajności.
- Spoiwo: bezrozpuszczalnikowa dyspersja
akrylowa
- Pigment: dwutlenek tytanu
- Gęstość: ok. 1,4 kg/l
- Lepkość: odpowiednia do nakładania
- Rozcieńczalnik: woda
- Stopień połysku: matowy, ok. 6,0 % przy
85°
- Wartość sd: 0,10 m
- Odporność na zmywanie: zgodnie z DIN
53778 WM
- Odporność na ścieranie na mokro wg DIN
13300: klasa 3
Zastosowanie:
Farba przeznaczona jest do wykonywania
kryjących powłok na tynkach
renowacyjnych wewnątrz budynków. Farbę
można także stosować na wszystkich
zwykłych podłożach spotykanych podczas
prac wykończeniowych i renowacyjnych
wewnątrz budynków. Dopuszczalne
podłoża to tynk wapienny i gipsowy, mur z
cegły wapienno-piaskowej, beton, płyty
drewniane i płyty pilśniowe twarde, płyty
gipsowo-kartonowe, tapety.

Sanierputz
(Remmers)

wodnej i spełnia wymagania instrukcji
WTA 2-2-91 odnoszącej się do tynków
renowacyjnych (sd < 0,20 m).
- Łatwa w stosowaniu farba wewnętrzna
o znakomitym kryciu i wysokiej
wydajności.
- Spoiwo: bezrozpuszczalnikowa
dyspersja akrylowa
- Pigment: dwutlenek tytanu
- Gęstość: ok. 1,4 kg/l
- Lepkość: odpowiednia do nakładania
- Rozcieńczalnik: woda
- Stopień połysku: matowy, ok. 6,0 %
przy 85°
- Wartość sd: 0,10 m
- Odporność na zmywanie: zgodnie z
DIN 53778 WM
- Odporność na ścieranie na mokro wg
DIN 13300: klasa 3
Zastosowanie:
Farba przeznaczona jest do
wykonywania kryjących powłok na
tynkach renowacyjnych wewnątrz
budynków. Farbę można także
stosować na wszystkich zwykłych
podłożach spotykanych podczas prac
wykończeniowych i renowacyjnych
wewnątrz budynków. Dopuszczalne
podłoża to tynk wapienny i gipsowy, mur
z cegły wapienno-piaskowej, beton,
płyty drewniane i płyty pilśniowe twarde,
płyty gipsowo-kartonowe, tapety.

Specjalny tynk do stosowania na
zawilgoconych i obciążonych solami
murach wg WTA

Zamienny produkt powinien mieć
akceptacje inwestora i projektanta
(przedstawić komplet kart technicznych
z parametrami i atestami)
Specjalny tynk do stosowania na
zawilgoconych i obciążonych solami
murach wg WTA

Zastosowanie:
- naprawy i renowacje wilgotnych,
obciążonych szkodliwymi solami
powierzchni ścian i murów
- powierzchnie wewnętrzne ścian w
piwnicach i starych budynkach, elewacje
budynków historycznych i zabytkowych
- może być nakładany jednowarstwowo
jako tynk podkładowy i wierzchni

Zastosowanie:
- naprawy i renowacje wilgotnych,
obciążonych szkodliwymi solami
powierzchni ścian i murów
- powierzchnie wewnętrzne ścian w
piwnicach i starych budynkach, elewacje
budynków historycznych i zabytkowych
- może być nakładany jednowarstwowo
jako tynk podkładowy i wierzchni

Właściwości:
- wysoka zdolność magazynowania soli
- kolor : stara biel

Właściwości:
- wysoka zdolność magazynowania
soli

Feinputz
(Remmers)

- wysoka przepuszczalność pary wodnej
- hydrofobizuje pory
- wzmocniony włóknami
- przyspiesza schnięcie
- grubość pojedynczej warstwy może
wynosić do 30mm
- możliwość nakładania maszynowego

- kolor : stara biel
- wysoka przepuszczalność pary
wodnej
- hydrofobizuje pory
- wzmocniony włóknami
- przyspiesza schnięcie
- grubość pojedynczej warstwy może
wynosić do 30mm

Parametry fizyko-chemiczne:
- klasa wytrzymałości na ściskanie:
C S II (śr. 1,5-5,0 N/mm2)
- gęstość nasypowa: ok. 0,9 kg/dm3
- przepuszczalność pary wodnej: ^: <15
- głębokość wnikania wody: h <5mm
- reakcja na ogień: klasa A1
- nasiąkliwość kapilarna w24: > 0,3kg/m2

- możliwość nakładania maszynowego

Mineralna szpachlówka powierzchniowa,
tynk drobnoziarnisty i zaprawa zbrojona
Zastosowanie:
- szpachlówka do wygładzania podłoży
mineralnych oraz mineralnych tynków
wewnątrz i na zewnątrz
- naprawy i renowacje powierzchni elewacji,
cokołów i ścian wewnętrznych w starych,
nowych oraz zabytkowych budowlach
- do uzyskiwania drobnoziarnistej,
zamkniętej powierzchni, nadającej się do
malowania i tapetowania
- naprawa rys z wtapianiem w warstwę
zaprawy wkładki zbrojącej i wykończeniem
powierzchni warstwą tynku
drobnoziarnistego
- gładki tynk drobnoziarnisty na
powierzchniach pokrytych zaprawą
podczas renowacji elewacji
Właściwości produktu:
- bardzo plastyczny, łatwy w nakładaniu,
może być filcowany
- bardzo dobra przyczepność
- może być nakładany w pojedynczych
warstwach gr. 2-5mm
- hydrofobowy
- wysoka przepuszczalność pary wodnej
- odporność na wodę i czynniki
atmosferyczne, mrozoodporność
Parametry fizyko-chemiczne:
- reakcja na ogień: klasa A1
- przyczepność: >0,08 N/mm2 (model

Parametry fizyko-chemiczne:
- klasa wytrzymałości na ściskanie:
C S II (śr. 1,5-5,0 N/mm2)
- gęstość nasypowa: ok. 0,9 kg/dm3
- przepuszczalność pary wodnej: ^: <15
- głębokość wnikania wody: h <5mm
- reakcja na ogień: klasa A1
- nasiąkliwość kapilarna w24: >
0,3kg/m2
Zamienny produkt powinien mieć
akceptacje inwestora i projektanta
(przedstawić komplet kart technicznych
z parametrami i atestami)
Mineralna szpachlówka
powierzchniowa, tynk drobnoziarnisty i
zaprawa zbrojona
- szpachlówka do wygładzania podłoży
mineralnych oraz mineralnych tynków
wewnątrz i na zewnątrz
- naprawy i renowacje powierzchni
elewacji, cokołów i ścian wewnętrznych
w starych, nowych oraz zabytkowych
budowlach
- do uzyskiwania drobnoziarnistej,
zamkniętej powierzchni, nadającej się
do malowania i tapetowania
- naprawa rys z wtapianiem w warstwę
zaprawy wkładki zbrojącej i
wykończeniem powierzchni warstwą
tynku drobnoziarnistego
- gładki tynk drobnoziarnisty na
powierzchniach pokrytych zaprawą
podczas renowacji elewacji

Właściwości produktu:
- bardzo plastyczny, łatwy w
nakładaniu, może być filcowany
- bardzo dobra przyczepność
- może być nakładany w
pojedynczych warstwach gr. 2-5mm
- hydrofobowy
- wysoka przepuszczalność pary
wodnej
- odporność na wodę i czynniki
atmosferyczne, mrozoodporność
Parametry fizyko-chemiczne:

pęknięcia B)
- absorpcja wody spowodowana
podciąganiem kapilarnym W1
- współczynnik przepuszczalności pary
wodnej: ^: <25
- wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach):
CSII ok. 1,5-5,0 N/mm2
- uziarnienie < 0,5mm
Płyty ppoż
Promat

Płyta jest ognioochronną płytą na bazie
krzemianu wapniowego, składającą się z
podłoża z krzemianu wapniowego, cementu
i wypełniaczy mineralnych. Płyta jest koloru
białego
Dostępne grubości plyt od 15 do 50 mm

- przyczepność: >0,08 N/mm2 (model
pęknięcia B)
- absorpcja wody spowodowana
podciąganiem kapilarnym W1
- współczynnik przepuszczalności pary
wodnej: ^: <25
- wytrzymałość na ściskanie (po 28
dniach): C SII ok. 1,5-5,0 N/mm2
- uziarnienie < 0,5mm
jest ognioochronną płytą na bazie
krzemianu wapniowego, składającą się
z podłoża z krzemianu wapniowego,
cementu i wypełniaczy mineralnych.
Płyta jest koloru białego
Dostępne grubości płyt od 15 do 50 mm
Posiada wymagane aprobaty techniczne
w zakresie zabezpieczeń ppoż..

AQUAFIN-1K

Mineralna zaprawa uszczelniająca
Uszczelnienia nowych i istniejących budowli
w obszarze gruntu przed oddziaływaniem
wilgoci gruntowej, wody opadowej
niezalegającej, wody opadowej
zalegającej/wody naporowej (w przypadku
odpowiedniej konstrukcji), jak również
przed działaniem wody naporowej od
wewnątrz.
Dodatkowe uszczelnienie wewnętrzne
przed zewnętrznym oddziaływaniem wilgoci
oraz uszczelnienie poziome w obszarach
ścian i cokołów, a także pod tymi
obszarami.
Przeznaczony do uszczelniania
wystawionych na oddziaływanie czynników
atmosferycznych lub zazielenionych
nieocieplanych dachów betonowych
garaży podziemnych, garaży
prefabrykowanych, zbiorników wody
użytkowej, zbiorników na ścieki i kanałów,
zapór i śluz. Do stosowania w obszarach
ścian i posadzek oraz w przypadku podłoży
nienarażonych na późniejsze powstawanie
rys.
Baza: piasek/cement, modyfikowany
tworzywami sztucznymi
Gęstość gotowej zaprawy: ok. 1,85 g/cm3
Czas obrabialności *): ok. 60 minut
Temperatura podłoża/aplikacji:
+5 °C do +30 °C

INDUCRETBIS5/40

Zaprawa naprawcza P C C do napraw
konstrukcyjnych i nie konstrukcyjnych

Zamienny produkt powinien mieć
akceptacje inwestora i projektanta
(przedstawić komplet kart technicznych
z parametrami i atestami)
Mineralna zaprawa uszczelniająca
Uszczelnienia nowych i istniejących
budowli w obszarze gruntu przed
oddziaływaniem wilgoci gruntowej, wody
opadowej niezalegającej, wody
opadowej zalegającej/wody naporowej
(w przypadku odpowiedniej konstrukcji),
jak również przed działaniem wody
naporowej od wewnątrz.
Dodatkowe uszczelnienie wewnętrzne
przed zewnętrznym oddziaływaniem
wilgoci oraz uszczelnienie poziome w
obszarach ścian i cokołów, a także pod
tymi obszarami.
Przeznaczony do uszczelniania
wystawionych na oddziaływanie
czynników atmosferycznych lub
zazielenionych nieocieplanych dachów
betonowych
garaży podziemnych, garaży
prefabrykowanych, zbiorników wody
użytkowej, zbiorników na ścieki i
kanałów, zapór i śluz. Do stosowania w
obszarach ścian i posadzek oraz w
przypadku podłoży nienarażonych na
późniejsze powstawanie rys
Baza: piasek/cement, modyfikowany
tworzywami sztucznymi
Gęstość gotowej zaprawy: ok. 1,85
g/cm3
Temperatura podłoża/aplikacji:
+5 °C do +30 °C
Zaprawa naprawcza P C C do napraw
konstrukcyjnych i nie konstrukcyjnych

betonu w zakresie grubości od 5 do 40 mm.
Zaprawa o uziarnieniu do 2 mm.

betonu w zakresie grubości od 5 do 40
mm. Zaprawa o uziarnieniu do 2 mm.

zaprawą opartą na spoiwie cementowym do
nakładania na powierzchnie pionowe i
poziome
• gotowa do użycia po wymieszaniu z wodą
• wodoszczelna
• paroprzepuszczalna
• odporna na działanie mrozu i środków
stosowanych do odladzania powierzchni
• zmniejsza głębokość wnikania C O 2
cechuje się wysoką odpornością na
karbonatyzację
• do nakładania maszynowego i ręcznego

zaprawą opartą na spoiwie
cementowym do nakładania na
powierzchnie pionowe i poziome
• gotowa do użycia po wymieszaniu z
wodą
• wodoszczelna
• paroprzepuszczalna
• odporna na działanie mrozu i środków
stosowanych do odladzania powierzchni
• zmniejsza głębokość wnikania C O 2
cechuje się wysoką odpornością na
karbonatyzację
• do nakładania maszynowego i
ręcznego

Dane techniczne:
Kolor: szary
Baza: cement
Uziarnienie: do 2,0 mm
Gęstość nasypowa: 1,6 kg/dm3
Gęstość zaprawy: 2,1 kg/dm3
Zużycie suchej zaprawy: ok. 1,8 kg/m2/mm
grubości warstwy Czas zużycia: ok. 60 min
przy +20°C
Temp. aplikacji: od +5°C do +30°C
Wytrzymałość
na ściskanie: po 24 godz. ok. 14
N/mm2
po 7 dniach ok. 50 N/mm2
po 28 dniach ok. 60 N/mm2
Wytrzymałość
na zginanie: po 24 godz. ok. 4 N/mm2
po 7 dniach ok. 8 N/mm2
po 28 dniach ok. 9 N/mm2
AQUAFIN-2K

Dane techniczne:

Elastyczna, mineralna zaprawa
uszczelniająca

Kolor: szary
Baza: cement
Uziarnienie: do 2,0 mm
Gęstość nasypowa: ok. 1,6 kg/dm3
Gęstość zaprawy: ok. 2,1 kg/dm3
Zużycie suchej zaprawy: ok. 1,8
kg/m2/mm grubości warstwy Czas
zużycia: ok. 60 min przy +20°C
Temp. aplikacji: od +5°C do +30°C
Wytrzymałość
na ściskanie: po 24 godz. ok.
14 N/mm2
po 7 dniach ok. 50 N/mm2
po 28 dniach ok. 60 N/mm2
Wytrzymałość
na zginanie: po 24 godz. ok. 4 N/mm2
po 7 dniach ok. 8 N/mm2
po 28 dniach ok. 9 N/mm2
Elastyczna, mineralna zaprawa
uszczelniająca

bezszwowa i bezspoinowa, mostkująca rysy
elastyczna powłoka uszczelniająca
• do stosowania na wszelkich nośnych,
spotykanych w budownictwie podłożach
• wiążąca hydraulicznie
• łatwa i ekonomiczna w stosowaniu
• może być nanoszona pędzlem, pacą lub
natryskiwana odpowiednim urządzeniem
• wiąże z wilgotnym podłożem bez
wstępnego gruntowania
• dyfuzyjna, odporna na mróz,
promieniowanie UV oraz starzenie
• odporna na działanie gnojowicy
• izolacja budowli zgodnie z DIN 18195Część 2, Tabela 7 i 8

bezszwowa i bezspoinowa, mostkująca
rysy elastyczna powłoka uszczelniająca
• do stosowania na wszelkich nośnych,
spotykanych w budownictwie
podłożach
• wiążąca hydraulicznie
• łatwa i ekonomiczna w stosowaniu
• może być nanoszona pędzlem, pacą
lub natryskiwana odpowiednim
urządzeniem
• wiąże z wilgotnym podłożem bez
wstępnego gruntowania
• dyfuzyjna, odporna na mróz,
promieniowanie UV oraz starzenie
• izolacja budowli zgodnie z DIN 18195-

• odporna na działanie wody agresywnej
zgodnie z DIN 4030
• odporna na obciążenie wodą o
negatywnym ciśnieniu
• sprawdzona przydatność w przypadku
pasmowego uszczelnienia spoin
• świadectwo kontroli wg instrukcji
roboczych DVGW W-347 i W-270
• niskoemisyjna
Wytrzymałość na odrywanie
(przyczepność) wg DIN EN 1542: >0,5
N/mm2
Wytrzymałość na rozrywanie wg DIN
53504: > 0,4 N/mm2 w temp. +23°C
Wydłużenie przy zerwaniu wg DIN 53504:
>8 % w temp. +23 °C
Mostkowanie rys wg DIN 28052-6
(PG MDS), rysa 0,4 mm,24h
: potwierdzono
Wodoszczelnośćzwiązanej warstwy wg
PG MDS/AiV: 2 bary
Wodoszczelność wobec wody o
negatywnym ciśn.: 1,5 bara
Współczynnik przenikania pary wodnej, ^:
ok. 1000
Wartość Sd (opór dyfuzyjny) przy grubości
warstwy po wyschnięciu 2 mm: ok. 2 m
Wartość Sd, CO2 przy grubości warstwy
po wyschnięciu 2 mm: ok. 211m

ASO-FE

Część 2, Tabela 7 i 8
• odporna na działanie wody
agresywnej zgodnie z DIN 4030
• odporna na obciążenie wodą o
negatywnym ciśnieniu
• sprawdzona przydatność w przypadku
pasmowego uszczelnienia spoin
• świadectwo kontroli wg instrukcji
roboczych DVGW W-347 i W-270
• niskoemisyjna
Wytrzymałość na odrywanie
(przyczepność) wg DIN EN 1542: >0,5
N/mm2
Wytrzymałość na rozrywanie wg DIN
53504: > 0,4 N/mm2 w temp. +23°C
Wydłużenie przy zerwaniu wg DIN
53504: >8 % w temp. +23 °C
Mostkowanie rys wg DIN 28052-6
(PG MDS), rysa 0,4 mm,24h
: potwierdzono
Wodoszczelnośćzwiązanej warstwy wg
PG MDS/AiV: 2 bary
Wodoszczelność wobec wody o
negatywnym ciśn.: 1,5 bara
Współczynnik przenikania pary wodnej,
^: ok. 1000

Elastyczna zaprawa do wypełniania spoin o
szerokości 5-20 mm

Wartość Sd (opór dyfuzyjny) przy
grubości warstwy po wyschnięciu 2 mm:
ok. 2 m
Wartość Sd, CO2 przy grubości warstwy
po wyschnięciu 2 mm: ok. 211m
Elastyczna zaprawa do wypełniania
spoin o szerokości 5-20 mm

Uelastyczniona, hydrofobowa, wodo - i
mrozoodporna, szybkotwardniejąca (po ok.
2 godz. można wchodzić na wyspoinowane
powierzchnie).
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz,
na ścianach i podłogach i na
powierzchniach zanurzonych później w
wodzie oraz na systemach ogrzewania
podłogowego.
Do spoinowania płyt z kamionki,

Uelastyczniona, hydrofobowa, wodo i mrozoodporna, szybkotwardniejąca
(po ok. 2 godz. można wchodzić na
wyspoinowane powierzchnie).
Do stosowania wewnątrz i na
zewnątrz, na ścianach i podłogach i na
powierzchniach zanurzonych później w
wodzie oraz na systemach ogrzewania
podłogowego.
Do spoinowania płyt z kamionki,

COMBIDIC-2K

terakoty, kamienia naturalnego i
sztucznego, płytek ceramicznych,
klinkierowych i gresowych w natryskach,
łazienkach, na tarasach, balkonach,
loggiach, elewacjach, a także w basenach.
Kolory:biały, średnioszary,
cementowoszary, antracyt.

terakoty, kamienia naturalnego i
sztucznego, płytek ceramicznych,
klinkierowych i gresowych w
natryskach, łazienkach, na tarasach,
balkonach, loggiach, elewacjach, a także
w basenach.
Kolory:biały, średnioszary,
cementowoszary, antracyt.

2-składnikowa bitumiczna powłoka
grubowarstwowa (PMBC)

2-składnikowa bitumiczna powłoka
grubowarstwowa (PMBC)

zawiera wypełnienie polestrowe
bezszowa, bezspoinowa, mostkująca rysy
izolacja budowli
odpowiednia do stosowana na typowe
podłoża budowlane
nie zawiera rozpuszczalników
prosta i ekonomiczna aplikacja
materiał uszczelniający spełniający
wymagania PN-EN 15814 /DIN18195-2
nadaje się do stosowania jako klej do
płyt izolacyjnych, ochronnych i
drenażowych
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

zawiera wypełnienie polestrowe
bezszowa, bezspoinowa, mostkująca
rysy izolacja budowli
odpowiednia do stosowana na
typowe podłoża budowlane
nie zawiera rozpuszczalników
prosta i ekonomiczna aplikacja
materiał uszczelniający spełniający
wymagania PN-EN 15814 /DIN18195-2
nadaje się do stosowania jako klej do
płyt izolacyjnych, ochronnych i
drenażowych
do stosowania wewnątrz i na
zewnątrz

