
Nowe życie starego 
budownictwa – system 
tynków renowacyjnych 
THERMOPAL®

SCHOMBURG Polska Sp. z o.o. od wie-
lu lat zajmuje się m.in. tematyką renowacji 
obiektów zabytkowych, których na bogatym 
historycznie terenie naszego kraju nie brakuje. 
Wiele spośród wspomnianych obiektów wy-
maga wyjątkowo szczegółowego i fachowego 
podejścia do ich napraw lub odbudowy, aby 
w przyszłości uchronić je od dalszego niszcze-
nia i degradacji, czyli po prostu dać im nowe 
życie. Nasze doświadczenie oraz bardzo wy-
soka jakość materiałów renowacyjnych po-
twierdzona certyfikatem WTA stawia firmę 
SCHOMBURG Polska Sp. z o.o. w pozycji li-
dera renowacji nie tylko na lokalnym rynku, 
ale również w zakresie ogólnoświatowym.

Największym zagrożeniem dla obiektów 
jest woda wchłaniana przez budowlę bezpo-
średnio z otoczenia razem z bardzo szkodli-
wymi solami budowlanymi, które w procesie 
wysychania wędrują wraz z wodą na powierzch-
nię konstrukcji, pozostawiając widoczne ślady 
na elewacji, co w negatywny sposób wpływa 
na wygląd budynku. Szkodliwe związki soli 
również doprowadzają do destrukcji murów, 
złuszczania się tynków i w konsekwencji do 
ich odpadania. Woda podciągana kapilarnie 
powoduje trwałe ślady zawilgoceń w murze 
nawet kilka metrów ponad poziomem grun-
tu, więc w ten sposób uszkodzeniu może ulec 
cała kondygnacja budynku. Dodatkowo woda 
przesiąkająca bezpośrednio do konstrukcji, co 
zaobserwować możemy szczególnie wiosną i je-
sienią podczas roztopów oraz intensywnych 
opadów, zaczyna przenikać przez uszkodzo-
ne lub niezabezpieczone izolacją fundamen-
ty do wnętrza budynku, trwale niszcząc kon-
strukcję oraz elementy architektoniczne. Sole 
podlegające procesowi krystalizacji wielokrot-
nie zwiększają swoją objętość, w efekcie czego 

napierają na ścianki porów, przez co powstaje 
wysokie ciśnienie, które niszczy nawet elementy 
konstrukcyjne. Dodatkowo krystalizujące sole 
w znacznym stopniu zmniejszają właściwości 
dyfuzyjne tynku, ograniczając możliwość wy-
schnięcia muru. Na wilgotnych ścianach roz-
wijają się pleśnie oraz grzyby, które są niebez-
pieczne nie tylko dla konstrukcji murów, ale 
także dla zdrowia osób przebywających w ich 
otoczeniu. Wilgoć zmniejsza również wytrzy-
małość murów, więc aspekt bezpieczeństwa 
powinien mieć również pierwszoplanową ro-
lę, którą często pomijano przy diagnozie sta-
nu technicznego obiektu.

Przed przystąpieniem do prac remon-
towych powinniśmy zawsze dokonać oceny 
technicznej rodzaju obciążenia wodą i jej po-
chodzenia, stopnia zawilgocenia muru, stanu 
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych 
(często są uszkodzone lub ich brak), rodza-
ju występujących w murze soli i ich stężenia 
oraz stopnia porażeń biologicznych.

Na podstawie pobranych próbek mate-
riału budowlanego (cegła, zaprawa murarska), 
poprzez badania przeprowadzane w naszym 
laboratorium, możemy precyzyjnie określić 
stopień stężenia poszczególnych soli w mu-
rze. Gdy stwierdzone zostanie wysokie stę-
żenie powyższych związków, przed nakłada-
niem tynków renowacyjnych THERMOPAL® 
zalecane jest użycie produktu ESCO-FLUAT, 
który wspomaga neutralizację szkodliwych 
soli budowlanych. Dzięki temu preparato-
wi sole występujące w murze zostają prze-
kształcone w sole nierozpuszczalne lub trud-
no rozpuszczalne w wodzie, przez co podczas 
wiązania tynku renowacyjnego w znacznym 
stopniu zostaje ograniczona ich migracja do 
świeżej zaprawy.

Firma Schomburg Polska Sp. z o.o., która działa nieprzerwanie od 1992 roku i prężnie 
rozwija się na terenie naszego kraju, posiada w swojej ofercie wiele skutecznych 
i sprawdzonych technologii odpowiednich dla każdego rodzaju obiektu budowlanego 
oraz występujących w nim problemów technicznych. Nasi klienci wiedzą, a co 
najważniejsze, bardzo cenią fakt, iż do każdego zadania podchodzimy indywidualnie, 
służymy pomocą techniczną w zdiagnozowaniu przyczyn problemu i w efekcie dajemy 
niezawodne rozwiązania.

Schomburg Sp. z o.o.
ul. Sklęczkowska 18a
99-300 Kutno
tel.: 24 254 73 42
www.schomburg.pl
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Właściwości i zalety tynków renowacyj-
nych THERMOPAL® to m.in. wysoka porowa-
tość (wspomaga magazynowanie szkodliwych 
soli budowlanych), dyfuzyjność (pozwala na 
stopniowe wysychanie muru w miarę upływu 
czasu), odporność na działanie soli, odpor-
ność na cykliczne zamrażanie i odmrażanie, 

hydrofobowość oraz możliwość nakładania 
ręcznego i mechanicznego.

W skład tynków renowacyjnych 
THERMOPAL® wchodzi mineralna zaprawa 
o bardzo wysokiej przyczepności do pod-
łoża THERMOPAL-SP, która służy do wyko-
nywania obrzutki półkryjącej, stanowiącej 

Frontowa elewacja przed 
pracami renowacyjnymi.
Fot. archiwum prywatne 
Ł. Kowacz

Frontowa elewacja 
po remoncie. 

Fot. The Snap Shots
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Widok pałacu od strony 
parku po pracach 
renowacyjnych. 
Fot. Ł. Kowacz

Widok pałacu od strony 
parku przed renowacją.

Fot. archiwum prywatne 
Ł. Kowacz
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warstwę szczepną pod właściwe tynki reno-
wacyjne grupy THERMOPAL®. W przypad-
ku dużych nierówności podłoża dodatko-
wo stosujemy podkładowy tynk renowacyjny 
 THERMOPAL-GP11. Jako główną warstwę 
wspomagającą osuszanie stosujemy dyfuzyj-
ną i porowatą zaprawę THERMOPAL-SR24. 
W celu uzyskania gładkiej powierzchni, odpo-
wiedniej do późniejszego wykończenia powło-
kami malarskimi, stosujemy drobnoziarnistą 
szpachlówkę THERMOPAL-FS33. Do wykona-
nia barwnych powłok malarskich w systemie 
renowacji starego budownictwa zalecane jest 
stosowanie wysokiej jakości farby krzemia-
nowej TAGOSIL-PROFI, która charakteryzu-
je się wysoką zdolnością krycia, odpornością 
na wpływy atmosferyczne oraz dyfuzyjnością.

Przed rozpoczęciem prac renowacyjnych 
występuje konieczność wykonania nowej izo-
lacji przeciwwodnej fundamentów, ponie-
waż częstą sytuacją jest fakt, że w momencie 
pierwotnego wykonania obiektu takiego za-
bezpieczenia nie było lub zostało wykonane 
w niewystarczającym stopniu. Po odkopaniu 
fundamentów należy uzupełnić wszelkie ubyt-
ki siarczanoodporną zaprawą ASOCRET-M30, 
która oprócz wysokich parametrów roboczych 
posiada również właściwości izolacji przeciw-
wodnej. Przed nałożeniem bitumicznej powłoki 
uszczelniającej, jaką jest dwukomponentowa 
masa COMBIDIC-2K-CLASSIC, powierzchnię 
ściany należy zagruntować emulsją bitumicz-
ną ASOL-FE. Przy izolacji ścian fundamento-
wych bardzo istotne jest wykonanie przepony 
poziomej, czyli wewnętrznej izolacji poziomej 
muru, która zapobiega kapilarnemu podciąga-
niu wilgoci, co jest jedną z głównych przyczyn 
degradacji obiektów zabytkowych. Przeponę 
poziomą wykonuje się poprzez wprowadzenie 
w mur krzemianowego preparatu AQUAFIN-F.

Firma SCHOMBURG Polska Sp. z o.o. w swo-
jej ofercie posiada również AQUAFIN-i380, któ-
ry jest nowatorskim produktem do wykony-
wania przepon poziomych, w postaci kremu. 
Należy tutaj wyraźnie podkreślić, że produkty 
AQUAFIN-F oraz AQUAFIN-i380 są kompaty-
bilne z tynkami renowacyjnymi THERMOPAL®.

W niedalekim sąsiedztwie firmy 
SCHOMBURG Polska Sp. z o.o., mieści się 
Pałac MALINA, przy którego spektakularnej 
renowacji został wykorzystany kompleksowy 
system tynków renowacyjny THERMOPAL®.

Wieś Malina, w XIX w. również folwark 
w gminie Sójki, po 1918 r. w gminie wiej-
skiej Kutno. To właśnie tam znajduje się je-
den z największych pałaców centralnej Polski. 
Majątek Malina na przestrzeni wieków czę-
sto przechodził z rąk do rąk i gościł w swo-
ich progach wiele nacji. Pierwsza piśmiennicza 
wzmianka o miejscowości Malina datowa-
na jest aż na rok 1452, kiedy to Jan z Maliny 

poręczał zawarcie umowy małżeńskiej mię-
dzy Kucieńskimi a Oporowskimi z Miłonic.

Majątek Malina w XVIII wieku był we wła-
daniu rodu Wittanów herbu Kolumna, przy-
byszów z Kurlandii, którzy w okolicach Kutna 
osiedli już w XVII w.

W roku 1787 Wittanowie sprzedali ma-
jątek w Malinie na rzecz Marcina Leopolda 
Czajkowskiego herbu Jastrzębiec, stolnika 
gostynińskiego – lata później jego zięć za-
dłużył majątek, zaś córka Kassylda zastrze-
gła, że za długi męża Michała Wincentego 
Okólskiego herbu Rawicz – porucznika gwar-
dii wojska polskiego, szefa szwadronu w puł-
ku szwoleżerów gwardii, prowadzącego hu-
laszczy tryb życia – odpowiadać nie będzie. 
W swoim testamencie zapisała majątek sy-
nowi Kazimierzowi. Po jej śmierci dokona-
no spisu inwentaryzacyjnego, w którym to 
opis budynków brzmiał następująco: „Dwór 
murowany, parterowy, kryty blachą o 2 ko-
minach murowanych, z frontu 4 okna we-
neckie i drzwi dwuskrzydłowe podwójne 
z okienkiem, a obok dwa okna wąskie z prę-
tami żelaznymi. Od tyłu dwa okna weneckie 
i wielkie drzwi oszklone z 4 części złożone 
z okiennicą dwuskrzydłową z jednego bo-
ku na dole, 2 okienka u góry, okratowane, 
w parterze 2 okna weneckie i wejście mu-
rowane kryte blachą i drzwi dwuskrzydło-
we, w drugim szczycie podobne okna. Na 
dachu rynny cynkowe o 12 rurach spado-
wych. W ogrodzie stała altana okrągła, kryta 
blachą, z drzewa, stara. Pod nią znajdowa-
ła się stara murowana lodownia. Inne bu-
dynki to lamus murowany, podpiwniczony, 
kryty dranicami, z murowanym kominem, 
stodoła z gliny lepiona, budynek z kamie-
ni i cegły mieścił młocarnię fabryki Evansa, 
sieczkarnię, a obok w szopie maneż 4 kon-
ny, dom folwark i chlewy z cegły, częściowo 
z gliny, karczma zwana Wygodą ze stajnią 
i chlewami murowana i podpiwniczona, 
oberża ze stajnią murowana z piwnicami, 
kryta gontami (znajdowała się przy trasie 
Warszawskiej). Przy oberży kręgielnia, alta-
na i huśtawka drewniana. Natomiast staj-
nie, stodoły, spichrz, dawny browar, 13 cha-
łup ludzi folwarcznych, wiatrak i kuźnia 
były zbudowane z drzewa i kryte słomą. 
Zapewne w tym czasie przebudowywano 
drogę do Oporowa, gdyż tu znajdowały się 
‘koszary rządowe’. Przy dworze znajdował 
się ogród owocowy i warzywny, w którym 
oprócz 200 drzew owocowych były krzewy 
agrestu, malin, porzeczek oraz róże, bzy 
włoskie, leszczyna i drzewa dzikie.”

Z powodu zadłużenia majątek w 1861 ro-
ku wystawiony został na licytację i nabył go 
Aleksander Lentzki, który odsprzedał go od 
razu po zakupie mężowi swojej córki Julianny 
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– Władysławowi Malczowi, od niego w 1869 ro-
ku kupił Malinę Juliusz August Wilhelm Rutsch.

Najważniejszym pod względem architek-
tonicznym okresem dla obiektu jest koniec 
wieku XIX. W roku 1883 majątek Malina nabył 
Naftal Majzner, właściciel cukrowni w Sójkach 
(„Maria”), Łaniętach („Kornelin”) i w powie-
cie ciechanowskim („Izabelin”). To właśnie 
przez niego został wybudowany pałac w sty-
lu francuskiego renesansu, który zachował się 
do dziś. „Piętrowy, podpiwniczony, na planie 
wydłużonego prostokąta. Front dziesięcioosio-
wy w korpusie głównym, w części frontowej 
znajduje się czworoboczna dwupiętrowa wie-
ża. Z prawej strony niższe i węższe skrzydło 
wraz z okrągłą wieżyczką. Na froncie znaj-
duje się trójarkadowy portyk podtrzymujący 
taras. Od tyłu otwarty taras”. Nie nacieszył się 
on jednak długo swoim dziełem, gdyż w 1903 
majątek kupił Ludomir Skotnicki, którego ro-
dzina była właścicielem pałacu do roku 1945, 
kiedy to cały majątek Malina przejął Skarb 
Państwa. W latach 50. w pałacu znajdowała 
się szkoła, potem dom dziecka (1955–1988), 
lata 90. to moment zaniedbania i niszczenia 
pałacu. Dopiero na początku XXI w. trafił on 

w ręce prywatne i do dziś zmieniał właścicie-
li, z których każdy próbował przywrócić mu 
choć odrobinę blasku.

Obecny właściciel – Spółka Planium, re-
nowację i adaptację obiektu rozpoczęła w ro-
ku 2016. Dbając o wysoką jakość materiałów 
użytych przy pracach renowacyjnych, zdecy-
dowała się na produkty marki SCHOMBURG, 
między innymi: system tynków renowacyj-
nych THERMOPAL® – który zabezpiecza naj-
bardziej narażoną część elewacji – pokrycie 
do 150 cm wysokości ścian, czy impregnat 
REMISIL, idealnie nadający się do zabezpie-
czenia wiekowej cegły, która wyeksponowa-
na jest wewnątrz budynku w wielu miejscach.

We wrześniu 2017 roku swoją działalność 
rozpoczął Pałac Malina, gdzie prowadzona jest 
restauracja, centrum konferencyjne oraz po-
koje gościnne. W niedługim czasie oferta zo-
stanie poszerzona również o małe SPA.

Anna Sobczak

Doradca Techniczno-Handlowy

Łukasz Kowacz

Prezes Zarządu PLANIUM Sp. z o.o.
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Wnętrze pałacu w trakcie 
jednego z etapów prac 
renowacyjnych. 
Fot. Ł. Kowacz

Biblioteka – jedno 
z najbardziej urokliwych 
miejsc w Pałacu Malina. 
Fot. The Snap Shots
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Pałac Malina – stan obecny. 
Fot. Ł. Kowacz


