
Grupa produktów stosowanych do reno-
wacji obiektów zabytkowych przez lata zacho-
wywała swoje nazwy i wygląd opakowań. Ten 
rok jest jednak przełomowy, dlatego posta-
ram się w skrócie przedstawić produkty i ich 
zastosowanie wraz z nowymi nazwami. Pełne 
informacje i zalecenia producenta zawarte są 
w kartach technicznych, dostępnych na stro-
nie www.baumit.com. Na stronie znajdują 
się także nowe broszury do poszczególnych 
grup produktowych, oferowanych przez fir-
mę Baumit. Od czasu wejścia na rynek pol-
ski jesteśmy liderem w produkcji tynków re-
nowacyjnych, zwanych także tynkami WTA. 
Skrót WTA (Wissenschaftlich-Technische 
Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung 
und Denkmalpflege e. V.) oznacza – Naukowo-
Badawczą Grupę Roboczą ds. Restauracji 
Zabytków i Ochrony Budowli, która po prze-
badaniu danych produktów potwierdza 

Certyfikatami WTA wysoką jakość materia-
łów do renowacji obiektów. Produkty są fa-
brycznie gotowe i wymagają jedynie dodania 
czystej wody, zgodnie z zaleceniami danego 
producenta. WTA to jedyna europejska in-
stytucja określająca standardy i regulacje 
dla renowacji historycznych budynków i ich 
zabezpieczenia. Jej certyfikaty, choć nieobo-
wiązujące, pozwalają konserwatorom na wybór 
najlepszych produktów. A tylko takie powin-
ny być stosowane na często bezcennych dla 
kultury światowej budowlach. Produkty po-
siadające certyfikat WTA i te, które ,,spełnia-
ją” normy WTA lub wykonywane są na budo-
wach przy zastosowaniu różnych ,,dodatków”, 
to jak czekolada i produkt czekoladopodob-
ny. Nigdy nie można ich porównywać ani 
stosować zamiennie. Tynki renowacyjne to 
wyprawy tynkarskie zalecane na powierzch-
nie murów o zwiększonym zawilgoceniu, ob-
ciążone solami stanowiącymi główny czyn-
nik niszczący warstwy malarskie oraz tynki. 
Szerokoporowata budowa tynków renowa-
cyjnych zwiększa powierzchnię odparowa-
nia, umożliwiając krystalizację szkodliwych 
soli. Krystalizacja soli wewnątrz (porów) tyn-
ku renowacyjnego zapobiega zniszczeniu ze-
wnętrznych powłok dekoracyjnych, np. tynku 
lub farby, jak ma to miejsce przy tradycyjnych 
tynkach cementowo-wapiennych. Trwałość 
tynków renowacyjnych zależy od usunięcia 
(odcięcia) źródeł zawilgocenia poprzez wy-
konanie izolacji przeciwwilgociowych pio-
nowych i, jeśli można wykonać, poziomych. 
Ważne jest także kontrolowane (szczelne) od-
prowadzenie wód opadowych z powierzchni 
dachów jak najdalej od murów obiektu, po-
przez kanalizacje burzowe lub studnie chłon-
ne. Niestety wiele remontów elewacji kończy 
się odprowadzeniem wody z dachu nowymi 
rurami spustowymi wprost pod mury funda-
mentowe, zwiększając zawilgocenie murów 
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Choć zmiana nazw produktów odbyła się w 2020 roku, w katalogu widniały jeszcze 
równolegle stare nazwy. Wraz z nowym rokiem i pojawieniem się Katalogu na 2021 rok, 
występują już i obowiązują jedynie nowe nazwy. Firma Baumit, co roku wprowadza 
nowe materiały, głównie do wznoszenia i wykańczana nowych obiektów. 
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Baumit SanovaBar (dawna nazwa Baumit 
SP 63) to mineralny tynk renowacyjny uszczel-
niający do partii murów poniżej poziomu grun-
tu (izolacja pionowa). Prawidłowe działanie 
mineralnej izolacji pionowej wymaga zabez-
pieczenia jej folią kubełkową głęboko tłoczo-
ną. Folia powyżej gruntu, wymaga zabezpie-
czenia od góry systemową listwą okapnikową, 
aby nie dochodziło do spływania wody opado-
wej po elewacji w przestrzeń za folie. Niestety, 
większość zastosowań folii kubełkowej nie jest 
zabezpieczona od góry, co zwiększa zawilgo-
cenie partii murów ,,zabezpieczonej” folią. 

Baumit SanovaPre (dawna nazwa Baumit 
SV 61) to obrzutka renowacyjna zwiększająca 
przyczepność tynków renowacyjnych do mu-
rów, stosowana jedynie na 50% powierzchni. 
Grube kruszywo 0–4 mm obrzutki tworzy mo-
stek czepny dla tynków renowacyjnych, któ-
rych minimalna grubość powinna wynosić co 
najmniej 20 mm. Ze względu na znaczne znisz-
czenia murów obiektów zabytkowych, zwłasz-
cza w partiach cokołowych grubość tynków 
renowacyjnych w przedziale 30–60 mm nie 
jest rzadkością. Spoiwem jest siarczano od-
porny cement, zabezpieczający przed szkodli-
wym wysoleniem na zawilgoconych murach.

Baumit Sanova SP Grano (dawna nazwa 
Baumit SP 64 G) to tynk renowacyjny podkła-
dowy ,,magazynujący” szkodliwe sole. Grube 
kruszywo 0–4 mm tynku renowacyjnego pod-
kładowego tworzy ,,szkielet” konstrukcyjny dla 
tynku renowacyjnego drobnoziarnistego sta-
nowiącego warstwę wykończeniową. Grubość 
tynku podkładowego Baumit Sanova SP Grano 
to 10–30 mm. Dla tynków renowacyjnych, któ-
rych grubości przekraczają 40 mm należy sto-
sować tynk podkładowy Baumit Sanova Por.

Baumit Sanova Por (dawna nazwa Baumit 
SP 68) to tynk renowacyjny podkładowy ,,ma-
gazynujący” szkodliwe sole dla tynków grubo-
ści powyżej 40 mm. Grube kruszywo 0–4 mm 
tynku renowacyjnego podkładowego, tworzy 
,,szkielet” konstrukcyjny dla tynku renowacyj-
nego drobnoziarnistego stanowiącego warstwę 
wykończeniową. Grubość tynku podkładowe-
go Baumit Sanova Por powyżej 40 mm. Przy 
grubościach tynków powyżej 40 mm, w za-
leżności od nośności powierzchni, zalecane 
są siatki kotwione mechanicznie do podło-
ży. Przy średnim ciężarze tynku w granicach 
12 kg/m2 przy 40 mm, mamy 48 kg/m2 masy, 
która może oderwać tynk od słabego podło-
ża. Siatki i sposób kotwienia dobierane są in-
dywidualnie do podłoża.
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Nie ma podziału tynków renowacyjnych 
na wewnętrzne czy zewnętrzne. WSZYSTKIE 
tynki renowacyjne stosowane są na mu-
ry o zwiększonym zawilgoceniu i zasoleniu. 
Dobór grubości tynku i ilość warstw, powinna 
opierać się na wykonanych na etapie projektu 
badaniach na zasolenie i zawilgocenie muru. 
Stosowany jest na całych powierzchniach np. 
cokołu, partii parteru lub piwnic, co najmniej 
metr powyżej stref zawilgocenia. Stosowany 
jedynie punktowo do uzupełnień zniszczo-
nych tynków, przyśpieszy jedynie zniszczenia 
pozostawionych ,,starych” tynków. 

Wszystkie tynki renowacyjne nadają się 
do obróbki maszynowej i ręcznej.

Poza omawianą grubością, która prze-
kłada się na trwałość układów renowacyjnych 
w czasie. Ważny jest także etap przygotowa-
nia powierzchni przed wykonaniem tynków 
renowacyjnych, dokładne oczyszczenie (z wy-
skrobaniem spoin włącznie) z resztek zapraw 
i luźnych niezwiązanych materiałów. Dokładne 
przyleganie tynku do murów, sprzyja migracji 

wilgoci wraz z solami do wewnętrznej poro-
watej budowy tynku renowacyjnego. W innym 
wypadku dochodzi do migracji i krystalizacji 
soli na styku mur (odspojony) tynk. Jeśli już 
decydujemy się na wykonanie tynków reno-
wacyjnych i zależy nam na poprawnym ich 
wykonaniu, warto dokładnie zapoznać się 
z zawartością kart technicznych i zalecenia-
mi producenta. Rutyna i nawyki w tym przy-
padku prowadzą do późniejszych problemów. 

Dokładne opisy produktów, które zmie-
niły nazwy, jak i pozostałych zalecanych do 
renowacji obiektów zabytkowych w kartach 
technicznych dostępnych na stronie www.
baumit.com.

Maciej Iwaniec 

Menager Renowacje i Fasady 
 Konserwator Zabytków Architektury

Baumit Sanova SP Grey (dawna nazwa 
Baumit SP 64 P) to tynk renowacyjny drobno-
ziarnisty nawierzchniowy. Grubość kruszywa 
0–1,2 mm tynku renowacyjnego nawierzchnio-
wego pozwala na dokładne – estetyczne zatar-
cie pod malowanie lub tynk dekoracyjny. Tynk 
nawierzchniowy Sanova SP Grey należy zasto-
sować na wszystkie tynki renowacyjne pod-
kładowe jako warstwę wierzchnią. Można go 
także zastosować jako tynk jednowarstwowy 
(bez podkładowego) przy niewielkim zasole-
niu lub gdy nie ma miejsca na grubość min. 
20 mm. Należy się jednak liczyć z mniejszą 
trwałością takiego tynku.

Trwałość tynków renowacyjnych w czasie 
zależy głównie od ich wewnętrznej pojemności 
na sole. Im tynk renowacyjny grubszy, tym 
bardziej pojemny, a co za tym idzie trwalszy.

Baumit SanovaMonoTrass (dawna na-
zwa Sanova EinlagenTrassputz). To jedyny 
tynk renowacyjny biały, wapienno-trasowy. 
Stosowany głównie jako jednowarstwowy na 
obrzutce renowacyjnej lub bez obrzutki (po-
wierzchnia cegieł). Może być także stosowany 
jako tynk nawierzchniowy na wszystkich tyn-
kach renowacyjnych podkładowych. Wiązanie 
wapienno-trasowe jako mniej trwale zalecane 
jest głównie w jednej warstwie do powierzchni 
o niskim zawilgoceniu i zasoleniu. Rozwiązanie 
z użyciem tynku SanovaMonoTrass stosowa-
ne jest głównie w partiach powyżej cokołu 
na wyższych kondygnacjach. Partie cokołowe 
jak i partie poniżej poziomu gruntu (piwni-
ce), ze względu na duże zawilgocenie i najczę-
ściej wysokie zasolenie, wymagają trwalszych 
układów warstwowych, bazujących na tynkach 
renowacyjnych: Sanova SP Grano, Sanova Por 
i Sanova SP Grey.
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