Pozvánka
na seminář

Sanace a restaurování 2016
24.2.2016, Brno, Hroznová 82/14 - vila Stiassni (Metodické centrum moderní architektury)
Vážené dámy a pánové,
dovolujeme si Vás pozvat na již třetí ročník odborných seminářů Sanace a restaurování 2016, zaměřených na rekonstrukce a obnovu historických
objektů v České republice a na Slovensku. V letošním roce pořádáme semináře společně s firmou KEIMFARBEN, která má v oblasti výroby stavebních
materiálů pro účely obnovy a rekonstrukce historických objektů dlouholeté zkušenosti i praktické znalosti. Věříme, že tento krok nám pomůže vytvořit
ještě kvalitnější program, který nabídne hodnotný zisk potřebných infomací.
Letošním tématem volně navazujeme na ročníky předešlé, a zaměřujeme se na nejčastěji vyskytující se problémy - tedy problematické části fasád
historických objektů. Doufáme, že semináře poskytnou také prostor pro hodnotnou diskuzi s odborníky z oboru péče o historické objekty, kteří budou
stejně jako loni hlavními představiteli našich seminářů. V průběhu naplánovaných přestávek bude také možné zakoupit odborné publikace od vydavatelství Grada.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Dušan Vybíhal
Mgr. Robert Plaskura
quick-mix k.s.
KEIMFARBEN s.r.o.

Program semináře:
24.2.2016, Brno, Hroznová 82/14 - vila Stiassni (Metodické centrum moderní architektury),
začátek v 9 hodin
• Prezence
• Ing. Jiří Hradil, quick-mix k.s., Mgr. Robert Plaskura, KEIMFARBEN s.r.o.
• Petr Prokeš, quick-mix k.s.
• Ing. Michael Balík, CSc.
• Ing. Pavel Fára, CUBUS, s.r.o.,
• Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.
• Mgr. Robert Plaskura, KEIMFARBEN, s.r.o.
• Ing. Miluše Pospíšilová
• Mgr. Kateřina Konečná
• Diskuze, rozloučení
Předpokládané ukončení semináře je ve 14 hodin.

Prezence účastníků
Úvodní slovo, pozdravení
Použití malt na bázi hydraulického vápna na problematické partie staveb
Možnosti vysušování zdiva na památkově chráněných objektech
Opravy omítaných fasád u památkových objektů - problémové partie
Omítkové malty v podmínkách zatížení solemi a mrazem
Rozdíly v minerálních nátěrech pro historické objekty
Dlouhodobé zkušenosti se sanací vlhkého zdiva historických objektů
Prohlídka vily Stiassni

