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Na stan zachowania zbiorów obiektów zabytkowych, ale także gromadzonych,
przechowywanych i udostępnianych zbiorów muzealnych mają wpływ bardzo
różne czynniki, zarówno warunki klimatu wewnętrznego środowiska, w którym
są przechowywane (temperatura i wilgotność względna powietrza, stężenie
zanieczyszczeń pyłowych, sposób i stopień naświetlenia), jak i indywidualna odporność
przedmiotów.
Najważniejszym parametrem, który należy kontrolować i utrzymywać w ściśle określonych granicach, jest wilgotność względna
powietrza. Duże i gwałtowne zmiany temperatury i wilgotności względnej powietrza
prowadzą do uszkodzeń eksponatów. Normy
konserwatorskie są pod tym względem bardzo restrykcyjne:
TEMPERATURA T [°C]:
• w sezonie grzewczym: +18°C ≤ T ≤ +21°C
• poza sezonem grzewczym: +18°C ≤ T
< +25°C
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA RH [%]:
• W sezonie grzewczym: 35% ≤ RH ≤ 55%
• Poza sezonem grzewczym: 40% ≤ RH ≤ 60%
Gdy wilgotność względna spada poniżej
25%, można obniżać temperaturę do +15°C.
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Parametry warunków mikroklimatycznych
temperatury i wilgotności względnej dotyczą
wszystkich rodzajów obiektów, a w przypadku obiektów wrażliwych lub wymagających
szczególnych warunków, indywidualne normy
są każdorazowo ustalane przez konserwatora.

Warto pamiętać, że wahania tych parametrów
należy minimalizować, a ich dobowe odchylenia nie powinny przekraczać ±2°C w przypadku temperatury i ±8% w przypadku wilgotności względnej.
Szukając optymalnych warunków dla przechowywanych zbiorów, należy brać pod uwagę
ich indywidualne cechy, jak również sposób
użytkowania i przechowywania w ciągu całego okresu ich istnienia, aby uniknąć sytuacji,
gdy przeniesiony przedmiot w nowe miejsce
źle zareaguje na zmiany, ulegając degradacji.
Najlepszym sposobem na zapewnienie w obiektach muzealnych i wystawienniczych wymaganych parametrów powietrza wewnętrznego
przyjmowanych ze względu na przechowywane obiekty jest użycie nowoczesnych materiałów umożliwiających utrzymanie wymaganych
wartości wilgotności i temperatury powietrza
w ściśle określonych granicach, wynikających
z wymagań przedstawianych przez konserwatorów dzieł sztuki.
Istotne znaczenie ma również nowoczesny
system klimatyzacji, który wraz z odpowiednią

izolacją cieplną budynku pomoże utrzymać
stabilny mikroklimat przez cały rok. Należy
zatem zapewnić właściwe zarówno dla ludzi,
jak i dla przedmiotów zabytkowych parametry
wnętrza, choć nie zawsze jest możliwe spełnienie wszystkich, często różniących się od
siebie, wymagań.
Na stan zachowania obiektów zabytkowych
ma wpływ wiele czynników. Możemy je podzielić na czynniki biologiczne (grzyby pleśniowe
– związane z nadmierną wilgotnością powietrza i zawartością wilgoci w budynku; owady
żerujące w grzbietach i w okładkach książek,
gdzie zwykle jest najwięcej kleju) i czynniki
fizykochemiczne zanieczyszczenia powietrza,
w tym gazowe (szczególnie dwutlenek siarki,
tlenki azotu, formaldehyd, ozon) i pyłowe; każdy rodzaj światła, naturalne i sztuczne, lampy
błyskowe podczas wykonywania zdjęć; wilgoć
i ciepło. Nie należy również zapominać o naturalnym starzeniu się materiałów i niszczycielskiej działalności człowieka.
Wśród czynników wpływających negatywnie na stan zachowania obiektów zabytkowych, najczęściej wymienia się następujące zagrożenia:
• działalność i aktywność człowieka,
• niewłaściwa wilgotność względna powietrza,
• niewłaściwa temperatura powietrza,
• nieodpowiednie oświetlenie,
• oddziaływanie zanieczyszczeń gazowych
i pyłowych,
• wpływ materiałów stosowanych na wystawie i w magazynie,
• grzyby pleśniowe, owady, grzyby domowe, gryzonie, ptaki,
• katastrofy i klęski (powódź, pożary).
Wilgotność względna, wymieniona wcześniej jako najważniejszy parametr powietrza,
powoduje zniszczenia zarówno, gdy jej wartość jest zbyt niska (zbyt szybkie wysychanie,

pękanie czy kurczenie się wierzchnich warstw),
jak i zbyt wysoka (rozpulchnienie warstw,
przenikaniem barwników z sąsiednich powierzchni i sprzyjające warunki do rozwoju
pleśni). Gdy jej wartość przekracza 70%, przy
jednocześnie niskiej temperaturze powietrza
bardzo prawdopodobny jest rozwój mikroorganizmów. Użycie właściwych materiałów
termoi zolacyjnych przy pracach renowacyjnych pozwala wyeliminować takie sytuacje.

Termomodernizacja zabytkowych
obiektów z użyciem płyt z pianki
rezolowej Kooltherm® K17 Izolacja
wewnętrzna
• Zamek w Lublinie
Prace obejmowały m.in. remont i termomodernizację części skrzydła północnego, gdzie
zlokalizowane są sale wystawowe i eksponowane są najcenniejsze zbiory muzeum. Użycie
materiałów najwyższej jakości zdecydowanie
poprawiło warunki przechowywania zbiorów,
zwiększyło komfort zwiedzania, a kompleksowo zmodernizowane pomieszczenia wystaw stałych na zamku (ze szczególnym wyeksponowaniem obrazu Unii Lubelskiej Jana
Matejki) zyskały nowy wymiar, co spowoduje lepsze odbieranie sztuki.
• Wikarówka w Zamościu
Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego budynku „Wikarówki”, czyli dawnego Domu Wikariuszy powstałego w 1. poł.
XVII w., miała za zadanie odtworzenie historycznej bryły budynku przy minimalnej ingerencji w wartość obiektu. To bardzo istotne,
bo budynek wchodzi w skład zespołu katedralnego i leży w bezpośrednim sąsiedztwie
katedry. Ściany wewnętrzne zostały poddane zabiegom termomodernizacji z użyciem
płyt z pianki rezolowej Kooltherm® K17 do
izolacji wewnętrznej.

Wikarówka w Zamościu

Budynek szpitalny
przy ul. Radziwiłłowskiej 1
w Lublinie

W odnowionym budynku Wikarówki
prezentowane są zbiory utworzonego w jej
wnętrzach Muzeum Sakralnego Katedry
Zamojskiej. Tworzą one ekspozycję Skarbiec
Historii, Sztuki i Nauki, prezentującą cenne
zabytki gromadzone od początku istnienia
Zamościa i ordynacji – dary kolejnych ordynatów, członków Kapituły, profesorów Akademii
Zamojskiej i szlachty. Użycie płyt z pianki rezolowej Kooltherm® K17 do izolacji wewnętrznej
pozwoliło powiększyć powierzchnię ekspozycji i dało możliwość utworzenia dodatkowych
pomieszczeń do ekspozycji czasowej. Dzięki

Ściana zewnętrzna
z otworem okiennym
(wykończenie ościeży
do góry i pod
parapetem)

Istniejąca ściana
murowana np. z
cegły pełnej lub wyr.
wapienno-piaskowych
Izolacja
przeciwwilgociowa
tylko pod profilem
drewnianym

Kingspan Kooltherm® K17
Izolacja wewnętrzna

Zabezpieczający profil
kątowy dla maksymalnej
ochrony
Izolacja
przeciwwilgociowa

Kingspan Kooltherm® K17
Izolacja wewnętrzna
na wykończenie ościeży
Zastosowanie wentylacji
w ościeżnicy

Elastyczny
uszczelniacz
na styku

ZEWNĄTRZ

WEWNĄTRZ

Kingspan Kooltherm® K17
Izolacja wewnętrzna
na wykończenie ościeży

Izolacja
przeciwwilgociowa
Izolacja
przeciwwilgociowa
tylko pod profilem
drewnianym
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Kingspan Kooltherm® K17
Izolacja wewnętrzna

temu poszerza się oferta tematyczna muzeum
oraz możliwość prowadzenia spotkań i warsztatów muzealnych.
• Budynek szpitalny w Lublinie
przy ul. Radziwiłłowskiej 1
Kompleksowy remont budynku obejmował prace budowlano-instalacyjne, związane
z przebudową pomieszczeń oraz termomodernizacją z użyciem płyt z pianki rezolowej
Kooltherm® K17 do izolacji wewnętrznej. Ich
zastosowanie skutecznie obniża straty ciepła,
eliminuje zjawiska sprzyjające rozwojowi grzybów i pleśni, nie naruszając przy tym fasad,
przy jednoczesnym zachowaniu przyjaznego
mikroklimatu w pomieszczeniach. Dzięki temu poprawiły się warunki użytkowania oraz
obniżyły koszty ogrzewania budynku, a równocześnie zmniejszyło się niekorzystne oddziaływanie na środowisko.
Przy wszystkich obiektach dystrybutorem
materiałów była firma LAPRO Barbara Larisch
z Lublina (www.lapro.com.pl), a prace zostały
powierzone firmie budowlano-konserwatorskiej Lubren Sp. z o.o. z Lublina, specjalizującej się w kompleksowej ochronie i rewitalizacji obiektów zabytkowych. Firma Lubren
działa na rynku od kilkunastu lat. Zatrudnia
kilkudziesięciu wykwalifikowanych pracowników oraz dysponuje posiadającą doświadczenie i stosowne uprawnienia kadrą kierowniczą. Celem działalności firmy jest odbudowa,
renowacja i konserwacja dóbr kultury i sztuki.
Stara się przywracać obiektom dawną świetność, często przy zastosowaniu nowoczesnych
metod konserwacji. Ambicją firmy jest sprostanie wymaganiom klientów o wyrafinowanym spojrzeniu na świat. Dlatego też stara się
doradzać i proponować jak najlepsze rozwiązania na każdym etapie prac. Prowadząc prace renowacyjne Lubren Sp. z o.o. zawsze dba

Przekrój przez płytę
termoizolacyjną
Kingspan Kooltherm® K17
Izolacja wewnętrzna

DANE TECHNICZNE
Wartość współczynnika
przewodzenia ciepła

λD = 0,021 W/(m · K) dla
dN 15 – 44 mm
λD = 0,020 W/(m · K) dla
dN 45 – 120 mm

Gęstość rdzenia płyty

Minimum 35 kg/m3

Odporność na ściskanie (wg
normy EN 826)

≥ 100 kPa

Zawartość cel zamkniętych

min. 90%

Klasa reakcji na ogień

B-s1,d0

Budynek szpitalny
przy ul. Radziwiłłowskiej 1
w Lublinie

o to, aby inwestycja przebiegała sprawnie, pod
nadzorem najlepszych specjalistów, gwarantując tym samym dbałość o wartość architektoniczną i historyczną budowli.

Kingspan Kooltherm® K17 Izolacja
wewnętrzna – rozwiązanie
systemowe

Termomodernizacja to pojęcie bardzo
rozległe, zawierające ocenę parametrów budynku mieszkalnego, zmiany zarówno w systemach ogrzewania oraz wentylacji, jak i w samej
strukturze budynku. Eksperci Kingspan, czerpiąc z wiedzy obiektywnej i własnych doświadczeń zawodowych, dysponują kompleksowym

narzędziem, wspomagającym właściwe podejście do tego typu zadań.
Zapraszamy do współpracy.
Najważniejsze cechy płyt Kingspan Kooltherm® K17 Izolacja
wewnętrzna:
• Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,020 W/m · K
• Klasa reakcji na ogień produktu B-s1,d0
• Płyty zawierają zintegrowaną folię aluminiową zapobiegającą dyfuzji
pary wodnej
• Termoizolacja oraz wykończenie pomieszczenia w jednym – dzięki
zespoleniu izolatora z płytą g-k
• Łatwy, szybki, czysty montaż
• Idealne rozwiązanie zarówno do budynków nowych, jak
i remontowanych
• Szczególnie polecana do termoizolacji obiektów zabytkowych
• Produkt rekomendowany przez Stowarzyszenie Konserwatorów
Zabytków
• Kalkulacje cieplno-wilgotnościowe ściany dla muru izolowanego
od wewnątrz płytami Kingspan Kooltherm® K17 Izolacja wewnętrzna
zwykle nie wykazują ryzyka kondensacji pary wodnej
• Odporność mechaniczna dzięki 12,5 mm GK
• Nie zawierają freonów, niszczących warstwę ozonową
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Kooltherm® K17 to zespolona płyta do
termoizolacji ścian od wewnątrz ze sztywnej
pianki rezolowej zespolona z płytą kartonowo-gipsową o grubości 12,5 mm w jednostronnej
okładzinie z welonu szklanego produkowana w grubościach 20 mm –120 mm z prostymi krawęd ziami.
Ocieplenie ścian wewnętrznych płytami
Kooltherm® to 3 w 1: izolacja cieplna, paro
izolacja i wykończenie ścian płytami g-k.
Produkty Kooltherm® posiadają doskonałe własności pod względem bezpieczeństwa
ogniowego. Mają bardzo ograniczony wpływ
na rozprzestrzenianie ognia i wytwarzają
bardzo małą ilość dymu. Niski współczynnik
przewodzenia ciepła λ (lambda), jeden z najważniejszych parametrów materiałów izolacyjnych, to cecha charakterystyczna produktów Kooltherm®.
Płyty Kooltherm® K17 Izolacja wewnętrzna i sposób ich montowania umożliwiają jak
najmniejszą ingerencję w istniejącą tkankę zabytkową oraz zapewniają możliwość jak najdłuższego istnienia obiektów w niezmienionym stanie. Kompleksowa termomodernizacja
przynosi również korzyści w wymiarze ogólnym. Pozwala także ograniczyć lokalne zanieczyszczenie powietrza i emisję dwutlenku
węgla oraz przyczynia się do spadku zanieczyszczenia powietrza powstałego w następstwie tzw. niskiej emisji.
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