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Konserwator, który relacjonował proble-
matykę obiektu, szczegółowo opisywał spo-
sób, w jaki została przeprowadzona napra-
wa i konserwacja murów. Jak się okazuje, do 
naprawy wykorzystano zaprawy na bazie ce-
mentu, którymi zastąpiono pierwotne zapra-
wy wapienne. Obecnie jednak obiekt ulega 
dużej i postępującej destrukcji. Jest to spo-
wodowane słabą dyfuzją wilgoci, która pier-
wotnie miała możliwość migracji poprzez za-
prawy wapienne. Skutki takiego działania są, 
niestety, bardzo negatywne dla całej budow-
li. Ponieważ zaprawa łącząca bloki kamienne 
przestaje spełniać swoje zasadnicze funkcje, 
zagrożona jest cała konstrukcja.

To tyle na temat Świątyni Słońca. Pewnie 
zadają Państwo pytanie, dlaczego piszę wła-
śnie o tym obiekcie. Problemy tej budowli skło-
niły mnie do bardzo poważnych przemyśleń. 
Obiekty historyczne funkcjonują od wielu lat 
w określonych warunkach, dlatego odpowie-
dzialne działania w zakresie konserwacji mają 
dla nich kluczowe znaczenie. Jak się okazuje, 
bardzo istotny wpływ na kondycję budynków 
zabytkowych mają użyte do remontu mate-
riały. Nie tylko zaprawy murarskie, ale także 
wszystkie wyprawy, powinny być tak dobie-
rane, aby nie zakłócać naturalnych warun-
ków, w jakich obiekt funkcjonował do tej po-
ry. Wszelkie zmiany, zwłaszcza nieprzemyśla-
ne, mogą doprowadzić do takiej sytuacji, jaką 
opisałem. Jest to także wyzwanie dla produ-
centów materiałów używanych w konserwa-
cji zabytkowej substancji budowlanej. Chcąc 
spełniać podstawowe założenia dla obszarów 

funkcjonowania obiektów, musimy dokładać 
wszelkich starań, aby materiały były jak naj-
bardziej zgodne z technologią, która zosta-
ła wykorzystana pierwotnie. Korzyści płyną-
ce ze stosowania materiałów na bazie wapna 
są coraz częściej dostrzegane przez architek-
tów, którzy przewidują ich użycie między in-
nymi w strefach piwnicznych, nawet nowo po-
wstających budynków. Naturalna odporność 
na skażenie mikrobiologiczne jest tutaj nie 
do przecenienia. Niejednokrotnie pisałem na 
łamach „Renowacji i Zabytków” o farbach wa-
piennych. Oczywiście, jest to tylko część sys-
temu. Firma Caparol, oferując materiały z li-
nii Histolith, postanowiła uzupełnić ofertę 
materiałową tak, aby była kompletna i zgod-
na z historycznymi recepturami. Tworząc cały 
układ technologiczny nie mogliśmy poprze-
stać tylko i wyłącznie na farbach wapiennych. 
Kolejnym krokiem było uzupełnienie systemu 
o pozostałe części, tak aby technologia wa-
pienna stała się kompleksowa. Już od dłuż-
szego czasu w naszym laboratorium zakłado-
wym w Kleszczowie trwają prace nad wpro-
wadzeniem nowego systemu tynków wapien-
nych. Myśląc odpowiedzialnie o jak najlep-
szym produkcie, postanowiliśmy opracować 
recepturę dwóch rodzajów tynku podkłado-
wego. Będą one oferowane w dwóch warian-
tach – drobniejszy tynk wewnętrzny (WTW) 
oraz tynk zewnętrzny o grubszym uziarnie-
niu (WTU). Obydwa produkty będą oferowa-
ne w kolorze starej bieli (na bazie naturalnych 
zapraw wapiennych). Nie będzie stosowany 
dodatek trasu, aby tynk odpowiadał uwarun-
kowaniom historycznych zapraw na terenach 
Polski. Równolegle do prac prowadzonych 
w fabryce w Kleszczowie oraz laboratorium 
w Niemczech, opracowano nowy rodzaj szpa-
chlówki wapiennej. Będzie ona oferowana na 
rynku pod bardzo wdzięczną nazwą Histolith 
Kalkspachtel Brillant. Uzupełnieniem nasze-
go portfolio produktowego będzie wprowa-
dzenie pełnej gamy produktów wapiennych, 
począwszy od tynków, poprzez szpachlówki, 
na farbach wapiennych kończąc. Dobrze do-
brana technologia pozwoli na odpowiedzial-
ną i korzystną dla obiektu zabytkowego reno-
wację, co przyczyni się do uniknięcia nieod-
wracalnych błędów.

Więcej informacji o ofercie znajdą Państwo na  
www.histolith.pl.

Nowa receptura tynków wapiennych Histolith
Jakiś czas temu w telewizji obejrzałem program poświęcony renowacji 
Świątyni Słońca w Peru. I, niestety, z przykrością muszę przyznać, że  
problem nieodpowiedzialnej i niewłaściwej renowacji dotyczy obiektów  
historycznych niezależnie od szerokości geograficznej, w jakiej się znajdują.
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