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       Łódź, 2 lipca 2012 r. 

 

 

 

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 

 

REMONTU ELEWACJI BUDYNKÓW B, C –  

KAMIENICY PRZY UL. GDAŃSKIEJ 43 POWSTAŁEJ WG PROJEKTU IGNACEGO MARKIEWICZA, 

OBECNIE SIEDZIBY MUZEUM SZTUKI W ŁODZI 

wg PROJEKTU REWITALIZACJI ZABYTKOWYCH ELEWACJI BUDYNKÓW MUZEUM SZTUKI W ŁODZI PRZY 

UL. WIĘCKOWSKIEGO 36 PRZYGOTOWANEGO PRZEZ: 

 dypl. kons. zabytków Michała Potza i arch. Mariusza Gaworczyka listopad 2008. 

 

 

ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE 

 

Proponowane działania konserwatorskie mają na celu zachowanie w maksymalnym stopniu oryginalnej dekoracji 

architektonicznej  oraz wyeksponowanie tej wartości poprzez wzmocnienie strukturalne i uzupełnienie ubytków, co przywróci 

elewacjom pierwotny wyraz estetyczny i pełnię cech stylistycznych. 

W ramach prowadzonych prac remontowych elewacja powinna zostać poddana pracom renowacyjnym na 

zasadach obowiązujących dla obiektu zabytkowego – przywrócona zostanie oryginalna forma i kolorystyka. Elewacje 

podwórzowe zachowają oryginalną formę, tj. boniowanie w tynku, gzymsy i kolorystykę zgodną z wykonaną na elewacjach 

pałacowych. W parterze budynku wykonane zostaną podcienia. 

Proponuje się zastosowanie tradycyjnych technik stolarskich, sztukatorskich i malarskich odpowiednich dla 

budynków zabytkowych, zgodnych z XIX wieczną technologią budowlaną, przy użyciu materiałów opartych na naturalnych 

składnikach. Zagwarantuje to budowli spójność technologiczną i właściwe współdziałanie historycznej substancji budowlanej 

ze współcześnie wykonaną konserwacją. 

 

Przemalowania będą usuwane mechanicznie gorącym powietrzem oraz za pomocą środków chemicznych takich 

jak rozpuszczalniki organiczne czy też środki do spulchniania starych warstw farby. 

Prace ciesielsko-stolarskie przy stolarce prowadzone będą techniką zbliżoną do oryginalnej, zastosowanej 

podczas budowy. Większość uzupełnień stolarsko-snycerskich wykonana będzie metodą wklejania tzw."fleków" z drewna 

tożsamego z oryginalnym.  

 

 

PROPONOWANE DZIAŁANIA 

 

Elewacje budynków B, C:  

 

1. Czyszczenie elewacji metodą strumieniowo-cierną przy użyciu agregatu typu Karcher. Proponuje się mycie przegrzaną 

parą wodną, tak aby nie wprowadzać zbyt dużej ilości wody. Niewykluczone jest, że pewne partie elewacji będzie 
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trzeba oczyszczać metodami chemicznymi, stosując preparaty do usuwania starych powłok malarskich 

np. Fassadenreiniger Paste Remmers. Preparaty należy bardzo dokładnie zmyć z powierzchni elewacji. 

2. Doczyszczenie detali sztukatorskich metodą mechaniczną przy użyciu drobnych narzędzi. Zabieg ten należy 

wykonywać bardzo dokładnie, tak aby nie zniszczyć formy rzeźbiarskiej wystroju architektonicznego. 

3. Usunięcie luźnych, odpadających tynków i wzmocnienie tych miejsc preparatem typu Sto Grundex. 

4. Uzupełnienie tynków tynkami z dodatkami trassu – proponuje się tutaj zastosowanie tynków Quick-mix TZM. 

Rekonstrukcja tynków boniowanych na elewacji podwórzowej. 

5. Wzmocnienie wszystkich powierzchni ścian preparatem Sto Grundex. 

6. Wykonanie wzmocnienia rys i pęknięć o układzie pionowych przy użyciu systemu prętów ze stali austenitycznej typu 

Helifix. 

7. Odsalanie miejsc zasolonych m. in. okolic gzymsów przy użyciu kompresów Entsalzungskompresse Remmers. 

8. Dezynfekcja zainfekowanych miejsc preparatem Sto Prim Fungal. 

9. Cyzelowanie i reprofilowanie gzymsów, profili materiałem np. Feinzugmortel Remmers. Do reprofilowania głębszych 

ubytków należy zastosować jako rdzeń zaprawę Grobzugmortel Remmers. 

10. Demontaż zdegradowanych detali sztukatorskich. 

11. Wykonanie rekonstrukcji najbardziej zdegradowanych detali architektonicznych przy użyciu zapraw Stuckmortel 

Remmers. 

12. Wykonanie szpachlowania gładkich partii elewacji tj. bonie i tynki szpachlówkami typu Ispo Klasyk (w strefie cokołowej 

z zatopieniem siatki) 

13. Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej na parapetach, gzymsach oraz wykonanie 

nowych rynien i rur spustowych. 

14. Wykonanie nowych powłok malarskich farbami silikatowymi np. Keim. Proponowana kolorystyka w części rysunkowej. 

Kolorystyka zgodna z wykonaną na elewacjach pałacowych, należy wykonać próby na elewacjach. 

 

Stolarka okienna B, C – okna nowe i do rekonstrukcji 

 

1. Nowe okna wykonać w całości na wzór okien istniejących (odtworzyć również historyczne okucia) zgodnie z częścią 

rysunkową. 

2. Parapety wewnętrzne do renowacji, malowane w kolorze białym; wykorzystać parapety z demontowanych okien klatki 

schodowej; w przypadku złego stanu technicznego do wymiany na nowe na wzór istniejących. 

3. Parapety zewnętrzne z blachy tytanowo-cynkowej. 

 

 

 

UWAGA: 

MATERIAŁY BUDOWLANE PRZYTOCZONE W OPRACOWANIU MAJĄ JEDYNIE CHARAKTER OPISOWO-

INFORMACYJNY I MOGĄ ZOSTAĆ ZASTĄPIONE RÓWNOWAŻNYMI INNYCH PRODUCENTÓW O PARAMETRACH 

NIE GORSZYCH NIŻ POWYŻSZE. 


