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Konserwacja zabytkowych konstrukcji  
szkieletowych
W wielu rejonach Polski wciąż można spotkać budowle o drewnianej 
konstrukcji szkieletowej, zwane szachulcami, przysłupami lub 
murem pruskim. Budynki te o ponad 100 letniej historii są zazwyczaj 
w złym stanie i jest to ostatnia szansa na ich uratowanie. W oparciu 
o badania i doświadczenia firmy REMMERS opracowano system  
renowacji budownictwa szkieletowego.

Ogólne założenia systemu

1. Wtórne zaprawy usunąć, a powierzchnię 
oczyścić urządzeniem Rotec, metodą stru-
mieniowania ściernego. Powłoki dyspersyjne 
i olejne z drewna usunąć chemicznie prepa-
ratem AGE.

2. Do ochrony drewnianej więźby dachowej 
zastosować preparat Multi GS. Zwalcza on  
i długotrwale zapobiega insektom i grzybom. 
Wzmocnienie drewna należy przeprowadzić 
płynnymi impregnatami Holzverfestigung, 
o spoiwie poliuretanowym lub epoksydo-
wym. Ubytki uzupełnić masami o analogicz-
nych spoiwach.

3. Do odtworzenia spoinowania zaleca się uży-
cie miękkiej zaprawy wapiennej Fugenmörtel 
ZF. Uszkodzone cegły wymienić lub wzmocnić 
estrami kwasu krzemowego KSE 300 i napra-
wić barwioną w masie zaprawą renowacyjną 
Restauriermörtel.

4. Wypełnienia gliniane naprawić używając 
gliny lub odtworzyć z użyciem tynku o du-
żej porowatości Fachwerkmörtel lub tyn-
ku termoizolacyjnego Wärmedämmputz. 
Powierzchnię opracować zaprawą wapienną 
Historic Kalkspachtel.

5. Powłokę dekoracyjną na wypełnieniach wy-
konać niehydrofobową farbą krzemianową 
Mineralfarbe OH lub wapienną Historic Kalkfarbe 
o spoiwie z wapna dyspergowanego.

6. Do ochrony i dekoracji drewna zastoso-
wać powłoki kryjące lub laserunkowe. Lazura  
HK-Lasur, dekorując, dodatkowo zapewni ochro-
nę przed grzybami, insektami i porostami.

Przykładem uratowania budynku o kon-
strukcji przysłupowej jest pochodzący z XVII wie-
ku „Dom Zegarmistrza” w Bogatyni. Podczas 
prac renowacyjnych zastosowano tam między 
innymi: HK-Lasur do ochrony i dekoracji be-
lek, Funcosil SNL do zabezpieczenia kamie-
nia, a do hydroizolacji fundamentów system 
Kiesol. Ściany wyklejono mineralnymi płytami 

SLP, przeznaczonymi do wilgotnościowo-ener-
getycznej renowacji budynków od wewnątrz. 
System płyt SLP rozwiązuje problemy konden-
sacji poprzez buforowanie i kapilarne oddawa-
nie wody, a co najważniejsze dla zabytku, nie 
zmienia wyglądu zabytkowej elewacji.

Remmers rozwija system produktów w za-
kresie omawianych zastosowań, posiadając 
liczne referencje w konserwacji drewna i kon-
strukcji mieszanych.
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