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Łanięta to wieś położona w województwie łódzkim na północ od Kutna,
przy drodze między Krośniewicami a Gostyninem. W tej małej
miejscowości znajduje się kościół pw. Najświętszej Maryi Panny.

Prace renowacyjne
przy użyciu technologii
Schomburg

Za rok powstania budowli przyjmuje się 1416,
tak podaje Informator diecezji łowickiej. Jednakże
dokładna data nie jest znana. Początkowo kościółek miał formę drewnianego budynku.
W 1643 roku zyskał formę murowanej świątyni
i tak funkcjonował następne 200 lat. Kolejna
modernizacja została przeprowadzona w roku 1866, w której kościół przybrał obecną formę, w tym czasie został rozbudowany i zyskał
prezbiterium, kruchtę, zakrystię oraz lożę.
Obiekt ten został wpisany przez Narodowy
Instytut Dziedzictwa do rejestru zabytków,
gdzie oprócz samego kościoła w rejestrze znajduje się m.in. dzwonnica, brama oraz strefa
w granicach muru cmentarnego.
W 2017 roku rada parafialna wraz z księdzem proboszczem podjęła decyzję o przeprowadzeniu renowacji tego zabytkowego
obiektu. Renowacja obiektów sakralnych bez
względu na ich wielkość jest zawsze ogromnym wyzwaniem i ma na celu przywrócić ich
dawną świetność. W wyjątkowych przypadkach

wiąże się z powstrzymaniem procesu degradacji obiektu.
We wrześniu 2017 roku rozpoczęły się
pierwsze rozmowy na temat renowacji kościoła. Warto zaznaczyć, że od samego początku
oprócz proboszcza i rady parafialnej uczestniczyli w nich przedstawiciele firmy wykonawczej,
która miała podjąć się kompleksowego zakresu
prac renowacyjnych. Wykorzystując możliwości
techniczne naszej firmy SCHOMBURG-Polska
oraz wieloletnie doświadczenie, działania rozpoczęliśmy od wizji lokalnej i gruntownej diagnostyki obiektu. Na tym etapie rodziły się
już określone koncepcje niezbędnego zakresu prac, o czym na bieżąco była informowana firma wykonawcza. W oparciu o pobrane

było nadanie koloru dla całego kościoła. Przed
fazą malowania został naniesiony specjalny
preparat gruntujący TAGOSIL-G. Po wybraniu
koloru z bazy NCS i pigmentacji rozpoczął się
proces malowania elewacji kościoła z użyciem
farby krzemianowej TAGOSIL-PROFI. Materiał
przeznaczony jest do wykonywania wysokiej
jakości i zarazem trwałych powłok malarskich
na wszystkich podłożach mineralnych oraz
w szczególności zalecany jest w systemach
Renowacji Starego Budownictwa. Wszystkie
prace związane z renowacją obiektu zakończyły
się w listopadzie 2018 roku. W tym przypadku
SCHOMBURG-Polska Sp. z o.o. może pochwalić
się kolejnym ciekawym obiektem, zrealizowanym
w oparciu o przygotowany projekt i kompleksową technologię. Należy szczególnie podkreślić bardzo dobrą współpracę wszystkich,
którzy brali udział w tym „małym” projekcie
dla naszej firmy, ale „wielkim” dla miejscowej
Parafii i całej społeczności wsi Łanięta.
Tomasz Wlaźlak
Doradca Techniczno-Handlowy
SCHOMBURG-Polska
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próbki tynków, cegły oraz zaprawy murarskie
przeprowadziliśmy badania. Analiza próbek pobranych ze ścian z użyciem Spektrofotometru
wykazała bardzo wysoki stopień koncentracji soli w murach. Ich występowanie w konstrukcjach przyczyniało się do powstawania
licznych uszkodzeń w zaprawie tynkarskiej
na elewacji. Dzięki uzyskanym wynikom
z badań laboratoryjnych oraz oczekiwaniom
proboszcza mogliśmy ustalić optymalną technologię w oparciu o wybrane produkty z oferty naszej firmy. Trudno pominąć też fakt, że
w momencie wizji lokalnej stwierdziliśmy brak
wielu rynien odprowadzających wodę z połaci dachu. Zostały one po prostu skradzione
z uwagi na miedź. Ten stan jeszcze bardziej
przyczyniał się do potęgowania zawilgocenia ścian i rozprzestrzeniania się soli. Niska
jakość muru w pasie, gdzie miała zostać odtworzona przepona pozioma, zadecydowała
o jego wzmocnieniu. Zaproponowaliśmy do
tego typu prac jednoskładnikową, cienkowarstwową zaprawę uszczelniającą – A
 QUAFIN-1K.
Stosowana w pasie iniekcji ogranicza całkowicie wypływ preparatu iniekcyjnego poza
obręb konstrukcji. W celu odtworzenia przepony poziomej metodą iniekcji użyto preparatu na bazie krzemianów AQUAFIN-F, który
dzięki niskiej lepkości hydrofobizuje podłoże, a w wyniku reakcji chemicznej zamyka kapilary. Do zaślepiania otworów po pakerach
użyto bezskurczowej zaprawy ASOCRET-BM.
W kolejnym etapie prac można było przystąpić do odnowienia elewacji. W tym celu podczas pierwszej fazy zastosowano preparat
ESCO-FLUAT. Produkt, który po zastosowaniu przekształca szkodliwe sole budowlane
(siarczany i chlorki) w związki nierozpuszczalne lub trudno rozpuszczalne i ogranicza
wnikanie ich w świeże wyprawy z tynków renowacyjnych. Najczęściej stosowany na starych murach po skuciu zniszczonych tynków,
szczególnie pod tynki renowacyjne i powłoki
uszczelniające. Na tak przygotowane podłoże
została narzucona obrzutka półkryjąca, czyli
THERMOPAL-SP – pierwszy produkt z systemu renowacyjnego THERMOPAL. Produkt ten
ma za zadanie zwiększyć przyczepność warstw
tynku renowacyjnego i pokrywa on ok. 50%
powierzchni ściany i grubości do 5 mm. Jako
tynk mineralny z certyfikatem WTA wybraliśmy THERMOPAL-SR24, produkt nakłada się
w jednej warstwie do grubości 30 mm. W celu
nadania odpowiedniej struktury zastosowaliśmy
drobnoziarnistą szpachlę T HERMOPAL-FS33.
Jest to szpachla wapienno-trasowa służąca do uzyskiwania gładkich powierzchni
w kolorze białym. Po nałożeniu warstwy o grubości ok. 3 mm powierzchnia była zacierana pacą
filcową. Szpachlę można również stosować na
tynki tradycyjne. Końcowym etapem renowacji
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