
153RENOWACJE
I ZABYTKIII 20

12

Po nadaniu praw miejskich w 1253 roku 
nowe miasto usytuowano na zachodnim brzegu 
Warty, gdzie do czasów obecnych znajduje się 
większość zabudowań miejskich. Wydarzenia 
z historii Polski – m.in. potop szwedzki, wojna 
siedmioletnia, rozbiory, wojny napoleońskie – 
odbiły się znacząco także na losach Poznania. 
Miasto, zwłaszcza jego architektura i założe-
nia urbanistyczne, nosi ślady ostatnich przed 
II wojną pruskich właścicieli. Wiele obiektów 
z tamtych lat zachowało się w doskonałym 
stanie technicznym m.in. dzięki słynnej po-
znańskiej gospodarności. Ciągłość pokoleń 
zamieszkujących dane obiekty sprzyja ich do-
bremu zachowaniu. Moda, która przyszła do 
nas z Zachodu – na mieszkania (apartamen-
ty) oraz biura, lokale w starych, klimatycznych 
kamienicach, uratowała wiele obiektów zabyt-
kowych przed ,,termomodernizacjami”, które 
nieodwracalnie niszczą zabytkowe elewacje. 
Od lat firma Baumit dostarcza materiały do 
prac remontowych, dzięki którym kamienice, 
a zwłaszcza elewacje, odzyskują dawny blask.

Baumit w Poznaniu
Poznań – stolica Wielkopolski – związany jest z początkami 
państwowości polskiej. Był siedzibą pierwszych biskupów i królów 
polskich. Lokalizacja w zlewisku rzek Cybini i Warty, na szlaku  
handlowym, sprzyjała rozwojowi osad, warsztatów rzemieślniczych, 
a potem miasta i przemysłu. W średniowieczu gród książęcy  
Poznań zlokalizowany był na Ostrowie Tumskim.

Baumit Sp. z o.o. 
ul. Sukiennice 6
50-107 Wrocław
tel.: (71) 358 25 00 
www.baumit.com

Poznań – Stary Rynek.
Brovaria, ekskluzywny 
hotel i restauracja  
z minibrowarem piwa. 
Przy renowacji  
zastosowano materiały  
Baumit/Bayosan. 
Produkty: system WTA, 
MC 55W, tynki wapienne 
wewnątrz i na zewnątrz, 
RK 70N, sztukaterie,  
farby. 
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Dzięki stabilnej polityce władz miasta i urzę-
du konserwatora Poznań jest jednym z najle-
piej utrzymanych miast w Polsce, także w stre-
fie zabytkowej. Potencjał rynku budowlanego 
Wielkopolski oraz liczba obiektów nowo powsta-
łych i zabytkowych, były jednymi z kryteriów lo-
kalizacji, otwartej w 2011 r., kolejnej fabryki fir-
my Baumit w Polsce, właśnie w Pobiedziskach 
pod Poznaniem. Bliskość fabryki zapewnia więk-
szą dostępność materiałów, także przy zastoso-
waniu technik silosowych. Baumit, obecny na 
polskim rynku od 1994 r., rok do roku zwiększa 
swoje obroty i rozszerza asortyment produktów. 
Jest bezsprzecznym liderem (najszersza ofer-
ta) na rynku w zakresie tynków renowacyjnych 
WTA, które powinny być stosowane na wszyst-
kich obiektach zabytkowych; podobnie jak ma-
teriały sztukatorskie do prac elewacyjnych, od-
porne na warunki atmosferyczne, które często 
– ze względów finansowych – zastępowane są 
materiałami tańszymi, na spoiwie gipsowym.

Trwałość elewacji zależy głównie od jako-
ści użytych materiałów, wykonawcy oraz termi-
nu wykonania robót. Prace, na które wykonawca 
ma nierealnie krótkie terminy lub wykonywane 
w okresie zimowym, nie rokują trwałości. Powinni 
o tym pamiętać głównie inwestorzy i urzędnicy, 
bo, niestety, większości procesów nie da się przy-
spieszyć, np. wiązania, a woda zamarza w naszym 
klimacie w temperaturze 0oC. Jakość materiałów 
ocenia się kilka lat po ich zastosowaniu; nowe, 
wszystkie wyglądają ładnie. Jednak część z nich 
już po pierwszej zimie lub po 2-3 latach wyka-
zuje zmiany kolorystyczne i jakościowe. Dlatego 
budowle zabytkowe nie powinny być poligonem 
dla ,,nowości”, które, choć sprawdzone na no-
wych, suchych materiałach, nie zawsze wytrzy-
mają zwiększone zawilgocenie, występujące naj-
częściej na murach obiektów historycznych. Tylko 
na nielicznych elewacjach wymieniane są wszyst-
kie tynki, większość ma jedynie uzupełnienia 
w miejscach zniszczeń.

Kompleks budynków 
Państwowej Szkoły 
Baletowej i Polskiego 
Teatru Tańca, Poznań, 
ul. Gołębia. Remont  
elewacji wykonany 
w latach 2005–2007. 
Zastosowano system 
tynków renowacyjnych 
Baumit, miejscowo HiQ 
Top, tynk RK 39,  
szpachlę MC 55W,  
zaprawy sztukatorskie 
i farby silikatowe. 
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Obiekty zespołu  
pojezuickiego   
w Poznaniu, składa-
jące się z budynku  
obecnego Urzędu 
Miasta oraz fary po-
znańskiej  
(cały remont – ok. 
20 tys. m2 elewacji 
wykonany w latach 
1998–2002) zostały 
odrestaurowane  
w materiałach 
Baumit. Zastosowano 
m.in. system Sanova 
WTA, materiały tras-
sowe wapno i cement  
trassowy,  
tynk szpachlowy 
Putzspachtel,  
szpachlówki sztuka-
torskie, farby  
silikatowe. 
W roku 2011 elewacje 
Urzędu Miasta  
zostały ponownie 
umyte i przemalowa-
ne farbami Baumit.
Praca ta uzyskała 
wyróżnienie 
w konkursie Baumit 
Fasada Roku 2011.
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Większość zniszczeń jest spowodowana 
zwiększonym zawilgoceniem, wynikającym 
z różnych źródeł, m.in.: nieszczelności, bra-
ku opierzeń, rozbryzgu wód opadowych, pod-
ciągania kapilarnego z gruntu. Przed praca-
mi tynkarskimi należy bezwzględnie usunąć 
źródło zawilgocenia, dopiero potem można 
wykonywać nowe tynki. Zaleca się wymie-
niać wszystkie tynki w miejscach zawilgoco-
nych; ich powierzchnia powinna być dobrze 
oczyszczona, łącznie z wyskrobaniem fug na 
głębokość 1,5-2 cm. Dotyczy to głównie partii 
cokołowych, podgzymsowych oraz okolic rur 
spustowych, które często są latami nieszczel-
ne. W górnych partiach, po wykonaniu no-
wych opierzeń i usunięciu przecieków, moż-
na wykonać uzupełnienia tynkami wapienny-
mi, dolne partie cokołowe natomiast zawsze 
szerokoporowatymi tynkami renowacyjnymi 
WTA. Wymiana jedynie fragmentów tynków 

pociąga za sobą konieczność ujednolicenia 
całych powierzchni szpachlami scalającymi. 
Większość z nich jest wewnętrznie zbrojona, 
dodatkowo przy spękanych tynkach można 
w nich zatapiać siatki zbrojeniowe stosowane 
do systemów ociepleń. Występujące pęknięcia 
murów wymagają jednak wcześniejszych kon-
sultacji konstruktora i ewentualnie wzmocnie-
nia, ,,szycia” murów, iniekcji.

Szpachle, poza ujednoliceniem grubości 
ziarna (różne w różnych materiałach), wy-
równują załamanie światła, widoczne zwłasz-
cza przy bocznym ostrym nasłonecznieniu 
i coraz powszechniejszej iluminacji świetlnej. 
Najważniejszą cechą szpachli jest jednak wy-
równanie chłonności różnych materiałów, któ-
ra ma decydujący wpływ na trwałość – przy-
czepność warstwy malarskiej.

Baumit proponuje farby na różnych spo-
iwach w 888 kolorach wg nowo wprowadzo-
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nego kolornika Life. Dla obiektów zabytko-
wych zaleca się użycie farb na spoiwach sili-
katowych, silikonowych, a zwłaszcza nowej 
generacji farb nanoporowych na bazie sili-
katu (samoczyszczących), utrzymujących po-
wierzchnie elewacji w czystości na długie lata. 
Kolorniki dostępne są w formie papierowej, 
elektronicznej ze zintegrowanym nośnikiem 
USB, a także w formie ColorStripes (naklejki 
kolorystyczne) dla projektantów. Istnieje także 
możliwość zamówienia materiału, tynku lub 
farby na próbki do wykonania na budowie. 

Szeroka oferta materiałowa firmy Baumit 
jest w stanie sprostać większości problemów 

występujących zarówno na obiektach zabyt-
kowych, jak i nowo wznoszonych. 

Zapraszamy na stronę www.baumit.com 
i do zapoznania się z ofertą firmy.

Maciej Iwaniec  
Manager Renowacji Zabytków 

Fotografie: materiały własne, archiwum RiZ

Renowacja kamieni-
cy przy ul. 
Matejki 56. 
Produkty: tynki 
WTA (Bayosan),  
RK 39, szpachla 
KBM, zaprawy  
sztukatorskie,  
farby silikatowe 
i silikonowe. 


