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fără aderenţă, se vor consolida merginile şi se vor retencui cu material
adecvat / Refacere- reparare tencuieli subțiri tip Pietra Rassa la turn, cu
mortar de var cu adaos de praf de cărămidă
10 Intervenţii cu beton/mortar de ciment, inclusiv tencuieli tip
strop - se vor îndepărta dacă este necesar/posibil, dacă au cauzat
degradări și se vor înlocui cu materiale adecvat. Tencuielile cu mortar
de ciment de la baza turnului se vor desface şi se vor înlocui cu tencuieli
subţiri tip Pietra Rassa cu mortar de var cu adaos de praf de cărămidă.
11 Umiditae în zidărie - decaparea tencuielior umede, numai
acolo unde nu s-au identificat picturi şi sub atenta supraveghere a
restauratorului de parament care va trasa zona suprafeţelor de decapat,
uscarea naturală a zidăriei susţinută de măsurile adiacente - trotuar de
gardă, rigole, strat de ventilare adiacent peretelui interior la nivelul
pardoselii
15 Elemente decorative din piatră parțial acoperite de tencuieli
/ zugrăveli - se vor curăța de către restauratorul de piatră, care după
această operație va stabili măsurile de conservare.
16 Zugrăveli deteriorate - straturile de zugrăveli suprapuse atât
de la interior cât şi de la exterior vor fi curăţate îngrijit sub atenta
supraveghere a restauratorului de parament

1 Învelitoare degradată - înlocuire cu ţigle ceramice de format
istoric, producţie manuală, coamele se vor fixa cu mortar
2 Elemente de tinichigerie - jgheaburile şi burlanele propuse
se vor realiza din tablă zinc-titan, tiranţii se vor curăţa de rugină şi se vor
trata cu grund şi vopsea de ulei
4 Crăpături / fisuri în zidărie - se va îndepărta materialul fără
aderenţă, se vor umple golurile cu material identic cu zidărie, injectări,
coaseri cf. detaliilor de structură
5 Rosturi fără mortar - rosturile se vor curăţa de material fără
aderenţă, apoi se vor rostui cu mortar adecvat, iar golurile mai mari de 3
cm se vor umple cu pietre mici
6 Zidărie piatră / cărămidă cu degradări - se vor îndepărta
cărămizile / pietrele fără aderenţă, suprafeţele vor fi curăţate cu peria de
rădăcină, pentru realizarea continuităţii zidăriei se vor realiza ştrepi,
cărămizile şi pietrele (pentru completare) se vor ciopli manual pentru
racordarea la zidăria existentă.
7 Zidărie piatră / cărămidă cu lacune - se vor alege şi ciopli
pietrele/cărămizile pentru umplerea lacunelor (realizând- refăcând
continuitatea paramentului de epocă).
8 Tencuială desprinsă/ cu goluri - suprafeţele se vor curăţa de
materialul fără aderenţă, se vor consolida merginile şi se vor retencui cu
material adecvat / Refacere- reparare tencuieli subțiri tip Pietra Rassa la
turn, cu mortar de var cu adaos de praf de cărămidă
9 Tencuială degradată - suprafeţele se vor curăţa de materialul

etaj 6
+19.91
steag de vânt
deformari la coama
ţigle solzi fixate în mortar

etaj 5

deformări semnificative
ale coamei

+17.94

deformări semnificative
ale coamei
+16.91

+16.44

+14.50

etaj 4

ţigle de format diferit
(coadă de rândunică)

5
1

+13.44

1

etaj 3
+11.01
+10.19

2
+9.54

8 9
etaj 2

2

cornişă
profilată

5

+7.91

4

cornişă profilată

4

2

4

cornisă profilată protejată de ţigle
solzi fixate în mortar

2

+6.99
tirant metalic

sticlă fixată în
profile din
plumb
etaj 1
coborâre
paratrăsnet
+3.64

9

5
10

parter

firida
branaşament
electric

Faţada sud sc. 1/100

±0.00

11

piatră

9
10

16
proeminenţă convexă
în planul zidăriei
portal sud
ancadrament piatră

P

+0.55

9

±0.00

1

2

3

4

5

6

11

învelitoare degradată
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lucrări propuse
refacere învelitoare
înlocuire ţigle / coame degradate
înlocuire, curăţare de
rugină, revopsire
reparaţii conform memoriu de
arh/rez şi expertiză tehnică
umplere cu material similar şi
reţesere cărămizi/pietre - injectare
rostuire cu mortar adecvat, inchiderea
rosturilor >3cm cu pietre mici
desprinderea elementelor degradate
şi înlocuire cu material similar
umplerea golurilor cu material identic
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suprafeţe cu decoraţie
parietală
elemente decorative
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zugrăveli deteriorate

umplerea golurilor,
consolidarea marginilor
îndepărtarea tencuielilor şi
refacerea conform PT
îndepărtarea tencuielilor neadecvate,
retencuire cu mortar conform PT
vezi lucrări recomandate in
descrierea măsurilor propuse
vezi lucrări recomandate in
descrierea măsurilor propuse
tratamente cu soluţii
insecto - fungicide cf. expertiză bio.
conservare conform studiului de
parament
conservare conform studiului de
restaurator piatră
refacerea zugrăvelilor int. şi ext. sub
supravegherea restaurat. de parament
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