
Największy zakres prac prowadzonych 
w obiektach zabytkowych wykonywany jest 
w kamienicach mieszkalnych dużych i mniej-
szych miast i miejscowości. Odbywa się to 
w większości ze środków wspólnot mieszka-
niowych, które w ostatnich latach finansują 
z własnych środków większość remontowa-
nych kamienic.

Trudno jest opisywać wszystkie reali-
zacje, dla przykładu w tym numerze przed-
stawiamy obiekty, nad którymi prowadzo-
no prace w ubiegłym roku, są to kamienica 
w Szczecinie przy ul. Felczaka 17 oraz kamie-
nica w Czaplinku przy Rynku 1.

Baumit Sp. z o.o.
ul. Wyścigowa 56G
53-012 Wrocław
tel.: 71 358 25 00
www.baumit.com

Tematem wiodącym jest województwo zachodnio-pomorskie, gdzie firma Baumit od 
lat jest aktywna na rynku budowlanym. Najbardziej prestiżowym obiektem jest Zamek 
Książąt Pomorskich, którego elewacje i część wnętrz została odremontowana przy 
użyciu materiałów naszej firmy. Takie obiekty zdarzają się raz na wiele lat.

Zabytkowe elewacje 
odremontowane 
materiałami Baumit
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Kamienica przy ul. Felczaka w Szczecinie 
to przykład remontu elewacji zrealizowanego 
przez wspólnotę mieszkaniową z zastosowa-
niem materiałów Baumit. Stare tynki wyma-
gały uzupełnień, dlatego w tych obszarach za-
stosowano tynk wapienno-cementowy Baumit 
LL 66, który parametrami zbliżony jest do tyn-
ków historycznych. Większość nowych współ-
czesnych tynków cementowo-wapiennych jest 
zbyt mocna i szczelna na tego typu obiektach, 
które w większości wykazują także miejscowo 
zwiększone zawilgocenie podłoża. Zachowane 
tynki wymagały oczyszczenia i wzmocnienia. 

Całość elewacji po uzupełnieniu tynków wy-
magała scalenia – ujednolicenia różnych fak-
tur i chłonności podłoża przed malowaniem. 
Scalanie jest bardzo ważnym zabiegiem, mają-
cym zdecydowany wpływ na trwałość warstwy 
malarskiej i jej zachowanie w czasie. Użyto to-
powy produkt firmy stosowany na większości 
elewacji Baumit MC 55 W. Szpachla scalająca 
jest fabrycznie zbrojona włóknami, w skrajnych 
przypadkach stosuje się także dodatkowe za-
topienie siatki zbrojeniowej Baumit StarTex. 
Ostateczna faktura uzyskana przez ziarno 
1,2 mm przypomina fakturę tynków historycz-
nych. Biały kolor materiału jest idealnym tłem 
dla każdego rodzaju farby. Zastosowana farba 
silikonowa Baumit SilikonColor dzięki swoim 
parametrom gwarantuje ochronę przed szko-
dliwymi warunkami atmosferycznymi na dłu-
gie lata, zapewniając jednocześnie dyfuzyjność 
wymaganą przy starych murach o zwiększo-
nym zawilgoceniu. 
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Kamienica w Czaplinku przy Rynku 1 
to ciekawy obiekt narożny. Jej remont także 
realizowany był przez wspólnotę mieszka-
niową. Wewnętrzny dziedziniec został docie-
plony. Zachowany na frontach elewacji detal 
architektoniczny został pieczołowicie odno-
wiony. Brakujące elementy wraz z reprofila-
cją (wyostrzenie rysunku) wykonano z ele-
wacyjnych materiałów sztukatorskich naszej 
firmy, Baumit SM 86 za pomocą szablonów. 
Brakujące tynki powyżej strefy zawilgocenia 
wykonano tynkami wapiennymi. W miejscach 
zawilgoconych zostały zastosowane jednowar-
stwowe tynki renowacyjne WTA Baumit Sanova 
MonoTrass. Występujące różne materiały tyn-
karskie na elewacji wymagały scalenia faktury 
i wyrównania chłonności. W tym przypadku 
także zastosowano Baumit MC 55 W. Jak przy 
większości obiektów historycznych, elewacja 
została pomalowana farbą silikonową gwaran-
tującą trwałość koloru i ochronę przed szko-
dliwymi czynnikami atmosferycznymi.

Maciej Iwaniec 

Menager Renowacje i Fasady 
 Konserwator Zabytków Architektury
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