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Jacek Olesiak 

Kraków 

zachował unikatowy zespół elewacji w technologii 

cementu romańskiego w stanie pierwotnym 
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Powierzchnie architektoniczne 
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Gzymsy 
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Ornamenty  

i odlewy rzeźb 
  

 



Jacek Olesiak 

Kraków 

zachował 

unikatowy 

zespół elewacji 

wykonanych       

w technologii 

cementu 

romańskiego,         

w stanie 

pierwotnym. 
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Akademia Handlowa – 1904-1906 

Renowacja 2005 - 2007 
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Spękania           

i przebarwienia 

powierzchni 
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Nakładanie tynku 

z cementu 

romańskiego 
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Wysoka wytrzymałość 

długookresowa daje 

sztukateriom doskonałą 

odporność na niszczenie 
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Perspektywy 

 produkt tradycyjny - 

współczesne wymagania       

co do jakości (stała kontrola 

składu margla i cech 

wypalonego cementu) 

 cement romański produkcji 

Remmers obecny od 2007   

na rynku, gotowe mieszanki 

spoiwa z kruszywem 

umożliwiające prace 

sztukatorom, tynkarzom etc. 
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 Niemcy, Hamburg,  

Hanse Viertel,        

realizacja 2007 
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Uzupełnienie ubytków i scalenie 

kolorystyczne farbą 

laserunkową bez bieli tytanowej 

Historic Lasur 



Jacek Olesiak 

 

 

 

  

 Niemcy, Freiburg, katedra 
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Konserwacja spoin                       

z zastosowaniem dobranej 

zaprawy Versetzmörtel RZ,    

na bazie cementu 

romańskiego i wapna jako 

spoiw i odpowiednio 

dobranych wypełniaczy 
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 Norwegia, Oslo, 

Oscar’s Hall,          

arch. Johan Henrik 

Nebelong 
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badania, próby 

technologiczne 2009 
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 Katowice, siedziba 

SARP, 2008 
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Rekonstrukcja dekoracji 

sztukatorskiej                         

z zastosowaniem Fugen und 

Ergänzungsmörtel RZ. 

Obszary przewidziane do 

rekonstrukcji po oczyszczeniu 

były nawilżone. Aby zapewnić 

dobre związanie warstw 

naprawczych z podłożem, 

przed nakładaniem cementu 

romańskiego nakładano 

pędzlem warstwę rzadkiej 

zaprawy z dodatkiem wodnej 

dyspersji kopolimerów 

organicznych Haftfest.  
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Oczyszczenie                   

i zabezpieczenie 

zbrojenia farbą 

antykorozyjną 

Rostschutz EP 2K 

Wypełnienie 

ubytków i spękań 

zaprawą      

Fugen- und 

Ergänzungsmörtel 

RZ.         

Estetyczne 

scalenie                       

i zabezpieczenie 

powierzchni, 

silikonową farbą 

laserunkową 

Historic Lasur. 



Jacek Olesiak 

Zbrojenie 

głębokich 

ubytków 

dekoracji 

sztukatorskiej 
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Nałożenie 

gotowej, cienkiej 

warstwy barwionej            

w masie zaprawy  

opartej na 

cemencie 

romańskim dla 

wyrównania 

estetycznego 

powierzchni. 



Drobnoziarnista zaprawa 

renowacyjna oparta na 

cemencie romańskim               

z dodatkiem wypełniaczy 

kwarcowych, mineralnych 

pigmentów i opóźniacza 

wiązania.                     

Zaprawa Fugen und 

Ergänzungsmörtel RZ 

przygotowana indywidualnie 

„pod obiekt”. 



Hydrofobizacja wodną 

mikroemulsją silikonową 

stosowana (lub nie),    

zgodnie z założeniami 

konserwatorskimi. 

Zabielenia powierzchni 

spowodowane migracją 

wolnego wapna mogą 

nadawać tynkom, 

naturalnego wyglądu zapraw 

opartych na cemencie 

romańskim. 



Oczyszczony detal           

z uzupełnionymi ubytkami 

może być pozostawiony 

bez nakładania kryjących 

powłok malarskich, 

pokazując swą  

postarzoną powierzchnię. 

Dążenie do uzyskania 

wrażenia autentyczności, 

skłania konserwatorów   

do wyboru działań 

zachowawczych              

a nie czysto 

renowacyjnych.  

  

 

 

 



 Kraków, ul.Smoleńsk, 

2011 

Swoisty „przełom”          

w podejściu                  

do konserwacji elewacji 

z zastosowaniem 

cementu romańskiego.      

  









 

Przyszłość! 
 

 

 

 

Osiągnięte dotychczas 
rezultaty w zakresie 
konserwacji elewacji 
wykonanych z cementu 
romańskiego powinny 
skłonić środowisko       
do działań czysto 
konserwatorskich 
mających na celu 
pokazanie autentycznej 
urody cementu 
romańskiego. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
www.rocare.eu 

Szczegółowe 

informacje 

dotyczące 

konserwacji 

wybranych 

elewacji dostępne 

są na stronie 

projektu 



jeśli mają Państwo pytania proszę o kontakt; 

 
jolesiak@remmers.pl 


