Exzellent STP – Omítka transportující soli
Reference

EXPERTISE
MASONRY & HISTORICAL BUILDINGS

Vlhké zdivo, vlhké místnosti
nebo odpadávající omítka?

Se všemi druhy těchto poruch se u klasických pozemních staveb, ro
dinných domů, objektů občanské výstavby, ale i u historických objektů
můžeme setkat. Právě tam, kde tyto poruchy jsou způsobeny vlhkostí
a prostupujícími solemi, Vám omítky Exzellent transportující soli (STP)
nabízí dlouhodobé a spolehlivé řešení sanace těchto poruch. Hydrofilní
omítky regulující vlhkost jsou založeny na funkčním mechanismu, který
byl speciálně vyvinut právě pro oblast vysokého zatížení solemi.
Na rozdíl od běžných sanačních omítkových systémů založených na
schopnosti difúze vodních par a možnosti ukládání solí ve struktuře omí
tek, je omítka Exzellent transportující soli založena na jiném funkčním
principu.
Vlhkost společně s rozpuštěnými solemi ze zdiva je prostřednictvím
unikátní maltové matrice založené na principu propojených makropórů
transportována bez omezení na povrch omítky, aniž by vlastní vrstvu
omítky jakýmkoliv způsobem poškodila. Tyto výkvěty solí je pak možné
velice jednoduše z povrchu omítky dle potřeby odstranit.
V této brožuře naleznete výběr z realizovaných projektů, které se lišily
z hlediska požadavků a zadání sanace a bylo potřeba vytvořit indivi
duální koncepty provedení. Ve všech případech vedlo použití omítek
Exzellent STP jednoznačně k trvalému úspěchu sanačního zásahu.
MC Vám nabízí nejenom inovativní systémy našich produktů, ale hlavně
neustálé odborné poradenství a pomoc od fáze plánování až po samotnou
realizaci sanace. Ochrana Vašich staveb a objektů je pro nás vždy na
prvním místě – s požadovanou bezpečností!
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Hohenkammer
Zámek Hohenkammer

Založení zámku Hohenkammer sahá zpět do 8. století. V této době stál již panský kamenný dům „chamara“ na místě,
kde dnes stojí zámek. Z tohoto názvu pochází také jméno pánů von Camer, kteří jako první vlastníci založili zámek
v 11. století. Památkově chráněná budova zámku padla v roce 1648 za oběť ničivému požáru. Poté byl zámek nově
postaven v renesančním stylu. Své aktuální určení obdržel zámek v roce 1973, kdy byl proměněn ve školící centrum.
V roce 2007 byl zámek úplně sanován.
Produkt Exzellent STP dokázal svým výkonem přesvědčit při sanaci náročných a solí a vlhkostí silně zatížených fasád.
Také ve vnitřním dvoře byly fasády chráněny s omítkou Exzellent STP a byly tím ochráněny před dalšími poškozeními.

Použité produkty:
Exzellent STP 540, Exzellent STP 600
Rok výstavby:
11. století
Rok provedení:
2007
4

Frankurt a. M.
Klášter karmelitánů

Klášter karmelitánů ve Frankfurtu je především znám nástěnnými malbami Jörga Ratgeba
provedenými křížovým malováním. Při rozsáhlé sanaci se měla opravit oblast soklu,
která se nacházela pod freskami a která byla poškozena soli. Po odstranění vápenné omítky
se postaraly aplikované sanační omítky především o kapilární transport solí do fresek.
Cenné malby z 16. století byly akutně ohrožené.
Toto bylo možné odstranit s omítkou Exzellent, takže soli mohou být dodnes bez poškození
ve spodní části soklu cíleně transportovány ven. Také ve venkovní oblasti se spoléhá na
transport soli a vlhkosti prostřednictvím omítky Exzellent.

Použité produkty:
Exzellent STP 540, Exzellent STP 600
Rok výstavby:
13. století
Rok provedení:
2008
5

Utrecht
Zámek Beverweerd
Beverweerd je zámek ze 13. století. V roce 2009
byl komplex zámeckých budov, který leží na
malém ostrůvku ve starém rameni řeky Rýn při
bližně 10 km západně od nizozemského města
Utrecht, komplexně sanován.
Na venkovních cihlových zdech s tloušťkou 1,50 m
vedla vzlínající vlhkost a okolní vlivy v průběhu
desetiletí k silným zatížením solí a k výlomům.
Neustále prováděné renovace s běžnými omít
kovými systémy nebyly schopné silnému zatížení
solí odolat.
Obsáhlé renovační práce byly členěny do tří fází:
Od prosince 2007 až do června 2008 byla kom
pletně omítnuta severní a západní fasáda zvenku
s omítkou Exzellent STP a bylo dostavěna půdní
vestavba. Následně byly do konce roku 2008 nově
omítnuty jižní a východní fasády. V roce 2009
následovaly na závěr vnitřní renovační práce.

Použité produkty:
Exzellent STP 600
Rok výstavby:
13. století
Rok provedení:
2007 - 2009
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Mnichov
Sklep pivovaru Löwenbräu
Tradiční gastronomický podnik pivovaru
Löwenbräu byl zřízen v létech 1882 a 1883 podle
plánů Alberta Schmidta a byl otevřen 14. června
1883 při velkém nahromadění veřejnosti. Od té
doby se podnik vyvinul v moderní centrum pro
pořádání akcí a magnet pro turismus.
V létech 2008 a 2009 byl sklep pivovaru Löwenbräu
nákladně sanován. Sanačními opatřeními bylo
dotčeno také zdivo, které bylo silně zatížené
vlhkostí a solí. V důsledku lokality a struktury zdiva
nebylo komplexní vysoušení budovy realizova
telné. Omítka Exzellent STP dokázala díky svému
spolehlivému transportu soli a vlhkosti úspěšně
a trvale chránit klenbu v místnosti pro hosty
před poškozeními omítky a zdiva v důsledku
krystalizace.

Použité produkty:
Exzellent STP 540, Exzellent STP 600
Rok výstavby:
1883
Rok provedení:
2009

7

Trier
Hlavní celní úřad Koblenz

Někdejší královský hlavní celní úřad ve městě Trier s výhledem na řeku Moselu byl vybudován v roce
1831 Johanem Georgem Wolffem. Hlavní budova s valbovou střechou představuje významný příklad klasi
cismu ve městě Trier. Obě jednopatrové vedlejší budovy s valbovou čtyřhrannou střechou se nacházejí
příslušně po stranách štítů hlavní budovy.
Vzlínající vlhkost společně s rozpuštěnými soli vedla k odlupováním omítky v oblastech soklů stavebních
objektů. Po provedení obsáhlého posouzení stavu byl člověk přesvědčen, že prý soustavnému zanášení vlhkosti a soli do zdiva není možné zabránit. Z tohoto důvodu byly oblasti soklu sanovány pomocí
omítky Exzellent STP, která díky své jedinečné geometrii pórů transportuje soli bez poškození na povrch
omítky. Tam je možné soli bez problémů smýt.

Použité produkty:
Exzellent STP 520, Exzellent STP 600
Rok výstavby:
1831
Rok provedení:
2007
8

Bergrheinfeld
Selský dům Garstadt

Za dobu působení po mnoho let vlhkost a soli silně přičinily historickému selskému domu
v dolnofrancké obci Bergrheinfeld. Rychle bylo zřejmé, že zde pomůže pouze omítka Exzellent pro
transport soli a regulaci vlhkosti. Skutečný rozsah škod bylo možné zjistit při termínu prohlídky
přímo na místě – stará omítka na fasádě a na zahradní zdi se musela kompletně odstranit, takže pod
ní ležící lámaný kámen byl obnažen. Poté se mohla strojně nanést na zdivo bílá omítka Exzellent.
Selský dům je od své přestavby na moderní kancelářskou a obytnou budovu využíván k jinému
účelu, a je trvale chráněn díky transportu soli a vlhkosti omítky Exzellent.

Použité produkty:
Exzellent STP 600
Rok výstavby:
17. století
Rok provedení:
2010
9

Schweinfurt
Bílá věž

Takzvaná „Bílá věž“ se nachází na nejvyšším valu městské zdi ve Schweinfurtu. Jedná se o zbylý, přibližně
5,5 m vysoký pahýl historické věžové stavby s jejími základy, které sahají do země až do hloubky přibližně 4,5 m.
Na základě vysokých tlouštěk zdiva cca 1 metr, není utěsnění takového stavebního objektu většinou usku
tečnitelné.
V tomto případě je Exzellent STP tou správnou omítkou, aby trvale chránila zdivo před poškozeními působením
solí a vlhkosti. Utěsnění není kvůli speciální geometrii pórů a díky tomu realizovatelnému transportu solí a vlhkosti
na povrch nutné. Dodnes je Bílá věž trvale chráněna díky této jedinečné výkonnosti.

Použité produkty:
Exzellent STP 600
Rok výstavby:
15. století
Rok provedení:
2010
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Frankfurt a. M.
Historické muzeum

Uprostřed v srdci města, nedaleko náměstí Römerberg, stojí historické muzeum ve Frankfurtu nad Mohanem. Před obsáhlou
sanací byla na budově na první pohled vidět její 800letá historie. Jak zdivo s obnaženými kameny, tak i stávající omítka
byly extrémně vystaveny působení solí a vlhkosti. Toto platilo také pro sklepní klenbu, která na základě velkých nerovností
částečně vyžadovala strukturu omítky s tloušťkou více než 5 centimetrů.
Omítkový systém Exzellent, který byl nanesen strojně na zdivo, dokázal přesvědčit se svojí schopností odvádění solí a s velmi
vysokým transportem vlhkosti. Estetický bílý povrch bylo možné realizovat bez barevného nátěru, takže soli si dokáží bez
jakékoliv překážky najít svojí cestu na povrch omítky. Také v oblasti venkovního soklu se omítka Exzellent prokázala jako nejlepší řešení. Zdivo s obnaženým kamenem bylo kromě toho možné bezpečně sanovat pomocí speciální spárovací malty.

Použité produkty:
Exzellent STP 540, Exzellent STP 600, Oxal SM TK
Rok výstavby:
12. století
Rok provedení:
2012

11

Reichenschwand
Selský dvůr

Selský dvůr leží v obci Reichenschwand, která je starší více než 775 let. V někdejším krav
ském chlévě bylo zjištěno vysoké zatížení dusičnany, vnější zeď vykazovala vysoký stupeň
promočení. V roce 2013 byly silně poškozené části fasády sanovány pigmentovanou omítkou
transportující soli Exzellent STP.

Použité produkty:
Exzellent STP 700 světlá slonová kost
Rok provedení:
2013

12

Prichsenstadt
Evangelická fara

Malá fara s nápadnými okenicemi byla vystavěna v roce 1615.
Od této doby až do roku 1896 byla užívána jako budova školy. V 18. století byla budova zvětšena
do dnešní podoby domu s valbovou střechou, s farním dvorem, stodolou a zahradou.
Trvalá vlhkost společně s rozpuštěnými soli přičinila soklu stavebního objektu za dobu půso
bení po mnoho let. Po otlučení staré omítky byl tento nově omítnut s omítkou Exzellent STP bez
dodatečných úpravných opatření, a tato tak trvale chrání před dalšími poškozeními.

Použité produkty:
Exzellent STP 520, Exzellent STP 610 bílá
Rok výstavby:
1615
Rok provedení:
2012

13

Großaitingen
Venkovský hostinec „U zeleného věnce“

Přibližně 15 kilometrů jihozápadně od Augsburgu na řece Singold leží venkovský hostinec „U zeleného věnce“.
Po svém postavení v roce 1660 skrývala historická budova ještě pivovar, palírnu, pekárnu a řeznictví. Dnes je
budova pokládána za jednu z nejstarších a nejtradičnějších budov obce Großaitingen.
Oblast soklu stavebního objektu byla v průběhu let silně vystavena společnému utrpení v důsledku půso
bení vzlínající vlhkosti. Aby byl sokl trvale chráněn před dalšími poškozeními, byl tento v souladu s požadavky
památkové péče sanován pomocí soli transportující a vlhkost regulující omítky Exzellent.

Použité produkty:
Exzellent STP 520, Exzellent STP 500
Rok výstavby:
1660
Rok provedení:
2013
14

Ruhpolding
Farní kostel svatého Jiří

Nová stavba působivého farního kostela byla zahájena v roce 1738. Vysoko na kopci u hřbitova „Bergfriedhof“ byl kostel
vysvěcen v roce 1754 biskupem od Chiemského jezera. O tři roky později mohla být také dokončena věž.
Venkovní fasáda z lámaného kamene byla dvorním stavebním mistrem udržována jako jednoduchá. Vnitřek božího
chrámu je obzvlášť působivý na základě spolupůsobení dekorovaných vnitřních stěn a postav světců.
Bohužel byly vnitřní stěny, na základě vzlínající vlhkosti až do výšky dvou metrů, silně poškozené. V dlouhodobé zkoušce
se Exzellent dokázal prosadit proti dvěma konkurentům, a transportuje ještě dnes vlhkost všech vnitřních stěn na
povrch omítky. Použita byla omítka Exzellent v bílém odstínu, která byla ještě natřena vápenným vyhlazovacím nátěrem.

Použité produkty:
Exzellent STP 520, Exzellent STP 610
Rok výstavby:
18. století
Rok provedení:
2012
15

Falkenfels
Poutní kostel svatého Jana

Barokní poutní kostel v obci Falkenfels ve venkovském okrese Straubing-Bogen je položen přímo na kraji lesa a nese
proto ve starých listinách ještě dodatečné označení „u starého dubu“. Stáří stavebního objektu bylo uvnitř kostela
také možné vyčíst z přibývajících poškození působením solí a vlhkosti. Historické struktury stavebních děl často neu
možňují spolehlivá opatření při utěsnění.
Bezpečné a trvalé je naproti tomu zvolené řešení se soli transportující omítkou Exzellent. Oblast soklu ve vnitřní oblasti
byla po otlučení poškozené staré omítky sanována s omítkou Exzellent STP. Dodatečně byla nanesena bílá jemná
omítka Exzellent, aby se vytvořila jemnější struktura povrchu.

Použité produkty:
Exzellent STP 520, Exzellent STP 600,
Exzellent STP 750
Rok provedení:
2011
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Gerolzhofen
Městská nemocnice „Naší milé paní“

K více než 1000leté historii města Gerolzhofen patří také městská nemocnice „Naší milé paní“. Tato se nachází
nedaleko od staré radnice a je dnes sídlem moderní městské knihovny a městského archivu. Ve sklepním podlaží,
v historickém nemocničním sklepě, jsou pravidelně nabízeny degustace s víny z regionu.
Jak schodiště, tak i sokl budovy vykazovaly střední až těžká poškození v důsledku vlhkosti. Sanace,
která proběhla ve třech krocích se základní stříkanou, egalizační a vrchní omítkou byla pro zdivo k cíli vedoucím
řešením. Jako vrchní omítka byla použita pigmentovaná varianta ve světlém slonovinovém odstínu.

Použité produkty:

Rok výstavby:

Exzellent STP 520,

cca 15. století

Exzellent STP 540,
Exzellent STP 700
světlá slonová kost

Rok provedení:
2012
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Greding
Kostel svatého Štefana

Stavba kostela svatého Štefana sahá zpět do 12. století. Od této doby postihlo původně románský kostel
několik přestaveb. Kostelní loď byla v roce 1690 prodloužena a přestavěna v barokním stylu. Ale ani další obsáhlá
opatření při úpravách ve vnitřní a venkovní oblasti nebyla ovšem schopná zabránit postupujícímu poškozené
venkovní omítky.
Podle plánování architektonické kanceláře Berching byl působením solí poškozený venkovní sokl po celém
obvodu zbaven staré omítky a byl sanován s omítkou Exzellent. Pigmentovaná omítka STP ve světle slonovinovém
odstínu vyhovovala přitom představám projektantů ohledně barevného uspořádání fasády.

Použité produkty:

Rok výstavby:

Exzellent STP 520,

12. století

Exzellent STP 540,
Exzellent STP 700
světlá slonová kost
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Rok provedení:
2012

Baierbrunn
Kostel Patrona Bavariae

Podle cibulové kopule člověk pozná filiální kostel Patrona Bavariae, jehož prvopočátky
podle listinných záznamů sahají zpět k roku 776. Během 30leté války byl kostel zničen
švédskými jízdními vojáky, a o 54 let později byl opět nově postaven.
Soli a vlhkost vedly za tu dobu k závažným škodám na historické budově. Při náročné sanaci
oblastí soklu, které byly zatíženy vlhkostí, se důvěřovalo vysoké výkonnosti soli a vlhkost
transportující omítky Exzellent. Tímto způsobem bylo možné trvale chránit vysoce namáhanou
fasádu před dalšími poškozeními.

Použité produkty:
Exzellent STP 610, Exzellent STP 750
Rok výstavby:
cca 8. století
Rok provedení:
2011
19

Günzburg
Zámek Reisensburg

Založení zámku Reisenburg sahá zpět až do 6. století. Zámek se nachází na kopci „Schlossberg“, jehož osídlení
je možné zpětně prokázat dokonce až do doby kamenné. Škodám způsobeným působením solí a vlhkosti není možné
na základě tlustého zdiva prostřednictvím běžně používaných utěsňovacích opatření zabránit.
Proto byla omítka Exzellent vynikajícím řešením, aby bylo zdivo dlouhodobě chráněno před poškozeními v důsledku
působení solí a vlhkosti. Kombinace ze základní stříkané, egalizační a bílé vrchní omítky Exzellent zajišťuje od té doby
trvalý transport solí a vlhkosti na povrch omítky.

Použité produkty:

Rok výstavby:

Exzellent STP 520,

cca 6. století

Exzellent STP 540,
Exzellent STP 600
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Rok provedení:
2011

Augsburg
Obytný dům

Vzlínající vlhkost společně s v ní rozpuštěnými soli byla odpovědná za odloupnutí omítky na celém
soklu stavebního objektu v tomto obytném domě v Augsburgu. Pigmentovaná omítka Exzellent STP ve
světle šedém odstínu, společně se základním nástřikem a egalizací, zajišťuje od doby sanace soklu
trvalou ochranu zdiva. Dodatečně byl znemožněn kapilární transport vlhkosti ve zdivu prostřednictvím
horizontální clony s produktem Oxal HSL v oblasti horní hrany terénu.

Použité produkty:

Rok výstavby:

Exzellent STP 520,

cca 1950

Exzellent STP 540,
Exzellent STP 700
světle šedá,

Rok provedení:
2016

Oxal HSL
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Wasserburg am Inn
Pivnice Meyer

Pivnice Meyer leží na kraji starého města Wasserburg, které je na poloostrově téměř úplně obklopené řekou Inn.
Budova hostince byla silně poškozená posypovými soli na základě své polohy přímo na ulici, které byly zaneseny do
zdiva. Obzvlášť na opěrách oblouků bylo možné dobře vidět škody vzniklé působením mrazu a posypových solí.
Protože neustálému zanášení vlhkosti a solí nebylo možné zabránit, byla omítka Exzellent optimálním řešením
pro silně namáhaný stavební objekt. Fasáda je od doby sanace v roce 2013 trvale chráněna omítkou Exzellent STP
před dalšími poškozeními.

Použité produkty:
Exzellent STP 520, Exzellent STP 540,
Exzellent STP 610
Rok provedení:
2013
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Augsburg
Zámek Wellenburg

Založení zámku Wellenburg, který je dnes užíván jako gastronomický podnik, sahá zpět do 13. století. Zámek je
znám také jako zámek Fugger, a byl v roce 1857 knížetem Leopoldem Fuggerem von Babenhausen přestavěn
v neogotickém stylu. U zámeckých budov se často vyskytující obrazy poškození v důsledku působení vlhkosti a solí
byly také v tomto případě odpovědné za obsáhlé poškození zdiva v oblasti soklu.
Pro komplexní sanaci oblasti soklu byla poškozená stará omítka odstraněna a na zdivo byla aplikována omítka
Exzellent STP metodou ručního nanášení. Vynikající transport solí a vlhkosti se od té doby stará o trvale chráněné
zdivo. Barevné uspořádání zde bylo realizováno prostřednictvím difúzně otevřeného barevného nátěru.

Použité produkty:
Exzellent STP 520, Exzellent STP 610
Rok výstavby:
13. století
Rok provedení:
2013
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Lengdorf
Zeď hřbitova svatého Petra

Vznik Lengdorfského hřbitova hrdinů sahá zpět do roku 1922. V tomto roce byl tento založen pro padlé
farnosti na severní straně farního kostela svatého Petra. Obzvlášť jedinečné jsou kříže z kovaného železa
se jmény padlých, které se nachází okolo impozantní jezdecké sochy svatého Jiří.
V rámci rozsáhlé sanace farního kostela byla také provedena sanace silně zatížené hřbitovní zdi
s omítkou Exzellent STP a tím je trvale chráněna před soli a vlhkostí.

Použité produkty:
Exzellent STP 520, Exzellent STP 540,
Exzellent STP 600
Rok provedení:
2014
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Bergen (Wanzleben-Börde)
Kaple panství
Zvláštní výzvu při sanaci kaple panství, patřící
ke komturství, představovalo uspořádání
povrchu omítky. Poté, co byla provedena sanace
solí a vlhkostí zatíženého zdiva pomocí omítky
Exzellent STP 610, mohla se omítka transportující
soli natřít vysoce difúzně otevřenou barvou
metodou nanášení křížovými pohyby. Uspořádání
povrchu bylo korunováno náročnými malbami
pomocí šablon.
V náročných malbách se zrcadlí dlouhá historie
posledního komturství německého rytířského
řádu. Pozdně románská/raně gotická kaple před
stavuje nejstarší část dvora, neboť tato pochází
pravděpodobně již ze 13. století. Od roku 2012
splňuje omítka Exzellent STP zvláštní požadavky
na ochranu tohoto stavebního objektu.

Použité produkty:
Exzellent STP 610 bílá
Rok výstavby:
13. století
Rok provedení:
2012
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Babensham
Farní kostel svatého Martina

Vybudování gotického kostela svatého Martina je možné na základě základu věže zpětně datovat do pozdního
středověku. Od té doby utvářelo budovu více vlivů architektonických slohů. V roce 1905 byl kostel postaven
nově, zůstala stát pouze věž. Ve své dnešní formě odpovídá farní kostel neogotickému stylu.
V roce 2013 byla silně poškozená stará omítka v oblasti soklu otlučena až do výšky 1,50 m. Soli zatížené zdivo
bylo poté sanováno a chráněno s omítkou Exzellent. Zbytek fasády byl omítnut s vápennou omítkou Oxal. Aby
byla získána drsná struktura povrchu, byly na závěr povrchy omítky upraveny rýhováním.

Použité produkty:
Exzellent STP 520, Exzellent STP 540, Exzellent STP 600 a Oxal Kalkputz
Rok výstavby:
cca 14. století
Rok provedení:
2013
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Prichsenstadt
Evangelický kostel

Soli a vlhkost způsobily značné škody na zdivech a omítce ve vnitřní a venkovní oblasti evangelického kostela
v osadě Bimbach. Záznamy podávají zprávu již v roce 1444 o budově kostela v malé osadě. Po celá léta probíhalo na
památkově chráněné budově mnoho změn, až byla v roce 2013 obsáhle sanována. Kompletní fasáda a sloupy
ve venkovní oblasti a také celý prostor kostelního kůru byly sanovány s omítkou Exzellent. Konečnou povrchovou
úpravu zde tvoří jemná omítka Exzellent STP 750. Zdařilá kombinace z omítky Exzellent ve světle žlutém a bílém
odstínu zde slouží nejen pro uspořádání povrchu, nýbrž poskytuje trvalé řešení pro ochranu zdiva.

Použité produkty:
Exzellent STP 520, Exzellent STP 540, Exzellent STP 610, Exzellent STP
700 světle žlutá (ve venkovní oblasti), Exzellent STP 750
Rok výstavby:
cca 15. století
Rok provedení:
2013
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Bobingen
Chám panny Marie saint Felizitas

Chrám panny Marie patří jako poutní místo ke zcela zvláštním budovám obce v Bobingenu. Jeho historie sahá zpět až
do 15. století. Od té doby prodělal chrám mnoho změn. Původně menší kostel byl rozšířen a několikrát sanován. Tak také
v roce 2013, ve kterém byl sanován sokl, kterému značně přičinily vlhkost a soli ze silnice.
Okolo vnějšího soklu byla vyhloubena jáma, a sokl byl v oblasti, která přichází do styku se zemí, utěsněn, dříve než nad
tím byla aplikována omítka Exzellent STP. Tato se stará dodnes o trvalý transport solí a vlhkosti na povrch omítky.

Použité produkty:
Exzellent STP 520, Exzellent STP 540, Exzellent STP 600
Rok výstavby:
cca 15. století
Rok provedení:
2013
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Donaustauf
Fara svatého Michala

Vzlínání vlhkosti ve fasádě kostela dosáhlo až do výšky 3 metrů, kromě toho bylo zdivo silně zatížené soli.
Výzvou při sanaci s omítkou Exzellent STP bylo zachování originálního stylu kostela. Stavba kostela
sahá zpět do 14. století. Dnes památkově chráněný kostel byl vystaven společnému utrpení válek a katastrof.
Od sanace vnějšího soklu s omítkou Exzellent STP září v novém světle.

Použité produkty:
Exzellent STP 520, Exzellent STP 540, Exzellent STP 600
Rok výstavby:
cca 14. století
Rok provedení:
2013
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Velburg
Fara svatého Willibalda

Fara svatého Willibalda leží v malé osadě Oberwiesenacker ve Velburgu. Původ církevní budovy sahá zpět do
13. století. Po zničení budovy kostela byla tato okolo roku 1700 opět nově postavena.
V roce 2013 se projevily závažná poškození omítky na fasádě, obzvlášť v oblasti soklu. Budova byla se speciálně
pro tento stavební záměr pigmentovanou omítkou Exzellent STP 700 co možná nejvěrněji podle originálu sanována
ve světle červeném odstínu, a byla tím trvale chráněna před působením solí a vlhkosti.

Použité produkty:
Exzellent STP 520, Exzellent STP 540, Exzellent STP 700
Rok výstavby:
13. století
Rok provedení:
2013
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Burghausen
Fara svatého Jakuba

Volně stojící budova se sedlovou střechou v Burghausen byla vystavěna v roce 1731 na místě starší budovy
farního dvora z roku 1651. Po poškození, které bylo způsobené požárem v roce 1898, byla budova nově upravena
a konečně v roce 1955 naposled zásadně renovována.
Stopy času bylo možné nalézt také ve fasádě budovy. Tak byla soli poškozená venkovní omítka ve výšce přízemí
a ve vnitřní oblasti na klenutých stropech otlučena a tyto plochy byly nově omítnuty s omítkou Exzellent STP. Od té
doby se stará omítka transportující soli o trvalou ochranu zdiva prostřednictvím transportu solí na povrch omítky.

Použité produkty:
Exzellent STP 520, Exzellent STP 540, Exzellent STP 600
Rok výstavby:
1731
Rok provedení:
2012
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Großkmehlen
Zámek Großkmehlen

Renesanční zámek Großkmehlen, který byl postaven v 16. století, byl přibližně 100 let po svém postavení
na základě rozdělení dědictví rozdělen na dvě části. Teprve v 19. století byly obě poloviny prostřednictvím dvou
průlomů opět společně propojeny.
Obzvlášť nápadný je impozantní, dobře zachovalý zámecký příkop, jehož kruhová zeď byla v roce 2013 sanována
s omítkou Exzellent STP 600 v metodě strojního nanášení. Oblasti v blízkosti styku s vodou byly omítnuty
omítkou Exzellent STP 700 v prašném šedém odstínu. Nejen vzácná substance zámku, nýbrž také okolní budovy
bylo tak možné trvale chránit před poškozeními omítky, která jsou způsobována krystalizací.

Použité produkty:

Rok výstavby:

Exzellent STP 600,

16. století

Exzellent STP 700
prachově šedá
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Rok provedení:
2013

Neuötting
Obytný a pečovatelský dům „Katharinenburg“, nadace svatého Pavla

Po založení nadace svatého Pavla farářem J. F. Bussereau mu byla nabídnuta koupě usedlosti
rodu Riedelů i s jejím domem „Katharinenburg“. Tento byl v roce 1897 dokončen, a slouží od té doby
jako ubytovna pro lidi s postižením.
Venkovní zdi vykazovaly v roce 2013 značná poškození působením solí a vlhkosti. Ve vnitřní oblasti byly
zdi napadeny škůdci. Od doby provedení sanace se stará omítka Exzellent STP jak uvnitř, tak i venku
o trvalou ochranu zdiva před soli a vlhkostí. S vysoce difúzně otevřenou barvou natřený povrch omítky
s otevřenými póry se stará o optimální transport soli.

Použité produkty:

Baujahr

Exzellent STP 520,

1897

Exzellent STP 540,
Exzellent STP 600,
Exzellent STP 700

Rok provedení:
2013
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Quedlinburg
Vila Irma

V roce 1893 byla PhDr. Albertem Baurem postavena luxusní vila ve stylu historického romantizmu na
základě renesance. Známý a vážený chemik investoval do impozantní vily s bohatou hrázděnou konstrukcí,
a nazval jí nakonec „Vila Irma“, podle své ženy, se kterou se ve stejném roce oženil.
Vlhkostí a soli silně napadená fasáda byla v roce 2014 obsáhle sanována s omítkou Exzellent STP 600
a 610. I samotné náročné dekorativní ornamenty byly nově provedeny s omítkou Exzellent. Díky sanaci je
odolnost působivé fasády zajištěna na další léta.

Použité produkty:
Produkt: Exzellent STP 600, Exzellent STP 610
Rok výstavby:
1893
Rok provedení:
2014
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Reichenschwand
Hřbitovní kaple

Evangelická luteránská hřbitovní kaple v Reichenschwandu je protáhlá pískovcová budova se sedlovou střechou
a s pravoúhlým půdorysem. Budova byla postavena v roce 1710 a v roce 1957 byla přestavěna do dnešní nové podoby.
Také z pískovce zděná hřbitovní zeď pochází pravděpodobně z 18. století.
Již v roce 2013 se uskutečnila sanace zvenku s omítkou Exzellent transportující soli. Poté, co produkt prokázal
svoji vysokou odolnost a výkonnost, byla v roce 2016 uvnitř aplikována varianta jemné omítky bez jakéhokoliv obsahu
cementu Exzellent STP historic a Exzellent STP historic.

Rok výstavby:
1710
Použité produkty:
Rok provedení 2013 / zvenku:
Exzellent STP 520 , Exzellent STP 540,
Exzellent STP 600, Exzellent STP 610
Rok provedení 2016 / uvnitř:
Exzellent STP historic,
Exzellent STP historic Feinputz
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Westendorf
Zeď kostela svatého Jiří

Původy fary Westendorf je možné zpětně sledovat až do 7. století. Tehdejší románská stavba kostela stála
pravděpodobně již na dnešním kopci kostela. Tato však za sebou nezanechala sotva nějaké stopy. Vyrytý nápis
do budovy nechal u nové stavby v 17. století odhalit rok 1491 jako rok výstavby gotické následné stavby.
K tomu patřící hřbitovní zeď byla v roce 1953 úplně renovována.
Soli a vlhkost se v průběhu času postaraly o extrémní poškození zdiva a staré omítky. Zeď byla v roce 2017
kompletně sanována s omítkou Exzellent STP. Díky vynikajícímu transportu solí a vlhkosti omítkového systému
je zeď trvale chráněna před podobnými poškozeními.

Použité produkty:
Exzellent STP 520, Exzellent STP 540, Exzellent STP 600
Rok výstavby:
7. století
Rok provedení:
2017
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Luzern
Budova kláštera Rathausen

V roce 2015 byla budova kláštera v Rathausenu obsáhle sanována. Jak uvnitř, tak i venku musela být provedena sanace
značných poškození na omítce a zdivu. Aby bylo zdivo chráněno před soli a vlhkostí, předpokládalo počáteční výběrové řízení
injektáž parafínu a dodatečně aplikaci sanační omítky. Vysoká pracnost a nákladová náročnost hovořily proti této variantě.
Pouze omítka Exzellent byla schopná přesvědčit díky jednoduché aplikaci a inovačnímu konceptu transportu solí a vlhkosti.
Omítka Exzellent transportuje škodící vlhkost včetně v ní rozpuštěných solí na povrch omítky. Díky tomu je možné upustit od
dodatečných opatření jako například od dodatečné horizontální clony.
Každá ze zdí, uvnitř a venku, byla od země až ke spodní hraně oken sanována s omítkou Exzellent. K tomu se musela
nejprve oblast soklu okolo celé budovy zbavit staré omítky. Poté se uskutečnilo vytvoření struktury omítky s omítkou
Exzellent STP 540 jako základní stříkanou omítkou, s omítkou Exzellent STP 500 jako strojně nanesenou vrchní omítkou,
a s omítkou Exzellent STP 750 jako jemnou omítkou.
Nad tím se nacházející fasáda byla částečně sanována, a kompletní fasáda byla opatřena vysoce difúzně otevřeným
barevným nátěrem. Ve vnitřní oblasti byl zabudován „pás omítky Exzellent“ včetně nové podlahy s parotěsnou zábranou.
Od té doby je vlhkost přes oblast v napojení podlahy a stěny regulována prostřednictvím omítky Exzellent STP. Také křížové
malování bylo uvnitř a venku kompletně sanováno. Díky omítce Exzellent a odbornému provedení firmy Knöchel + Pungitore AG
září působivá budova kláštera ve své plné kráse.

Použité produkty:
Exzellent STP 540, Exzellent STP 500, Exzellent STP 750
Rok výstavby:
1731
Rok provedení:
2015/16
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Modrý Kameň
Hrad Modrý Kameň

Nádherný hrad Modrý Kameň ve stejnojmenném a současně nejmenším městě Slovenska, byl kdysi
majetkem župana Ditricha ze Zvolena, který pocházel z rodu slavného rytíře Donče. Dlouhá historie gotickorenesanční zříceniny a barokního sídla vypráví o zničení a obsazení.
Stará omítka na fasádě, která byla vystavena společnému utrpení, byla v roce 2013 v mnoha oblastech
venku a uvnitř otlučena. Po sanaci s omítkou Exzellent STP bylo možné vzácnou stavební substanci trvale
chránit před napadajícími soli a před vlhkostí.

Použité produkty:
Exzellent STP 520, Exzellent STP 540, Exzellent STP 700
Rok výstavby:
cca 12. století
Rok provedení:
2013
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Murnau am Staffelsee
Selský dvůr

Budova selského dvora v Murnau am Staffelsee byla silně napadená vlhkostí a soli. Omítka,
která se nacházela na zdivu, byla již na většině míst odloupnutá a musela se pro ochranu pod ní
se nacházejícího zdiva naléhavě sanovat.
S omítkou Exzellent transportující soli se sanace silně zatížených ploch obsáhle zdařila. Vysoká
výkonnost omítky se stará od té doby o trvalou ochranu vzácné stavební substance budovy.

Použité produkty:
Exzellent STP 520, Exzellent STP 540,
Exzellent STP 600
Rok provedení:
2016
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