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W jubileuszowym roku 25-lecia obecności na ryn-
ku firmy Schomburg Polska z dumą zaprezentowaliśmy 
nasze stoisko na Europejskim Kongresie Informacji 
Renowacyjnej w Krakowie. 

W pierwszym dniu konferencji z ramienia fir-
my Schomburg prelekcję prowadził Krzysztof Knop, 
Przedstawiciel Działu Technicznego Schomburg Polska.

Tematem wykładu była „Rola izolacji bitumicz-
nych w procesie renowacji obiektów budowlanych, 
w tym zabytkowych i sakralnych”. W pierwszej części 
wykładu zostały omówione kluczowe zagadnienia do-
tyczące prawidłowego wykonania izolacji na niejed-
norodnym i nieregularnym podłożu, jakie spotykamy 
w trakcie prac konserwatorskich przy naszych rodzi-
mych zabytkach. Przedstawiono liczne fotografie pra-
widłowo wykonanych zabezpieczeń wodochronnych. 

W drugiej części prelekcji, stosując zasadę „uczmy 
się na błędach”, Krzysztof Knop wskazał najczęściej na-
potykane błędy wykonawcze w przygotowaniu podłoża 
i zastosowanych materiałów hydroizolacji – co wzbudzi-
ło uwagę uczestników konferencji, a następnie przero-
dziło się w żywą dyskusję.

Na stoisku Firmy zaoferowano doradztwo tech-
niczne oraz materiały informacyjne wszystkim zainte-
resowanym.

W trakcie dwudniowych obrad stoisko Schomburg 
Polska było odwiedzane przez grono konserwatorów, 
którzy poszukiwali rozwiązań technicznych aktualnie 
restaurowanych przez siebie obiektów. Wsparciem dla 
zainteresowanych okazały się szeroko prezentowane 
foldery techniczne wraz z próbkami materiałów sto-
sowanych w trakcie prac renowacyjnych. 

Bestselerem EKIR okazał się wydany przez 
Schomburg Polska „Album obiektów sakralnych”, któ-
ry został wzbogacony licznymi fotografiami polskich 
obiektów sakralnych zrewitalizowanych przy użyciu 
technologii Schomburg i zastosowaniu licznych pro-
duktów naszej firmy. Należy nadmienić, iż album roz-
szedł się w całym dostępnym nakładzie, a swoich fa-
nów ma również w sąsiednich krajach, których przed-
stawiciele byli obecni na konferencji.

COMBIDIC®-2K-PREMIUM
Szybciej schnie, szybciej osiąga odporność na deszcz, szybciej
pozwala na zasypanie – już po upływie 24 godzin. Grubowarst-
wowe powłoki bitumiczne są liderami wśród materiałów uszczelni-
ających, gwarantując skuteczną i bezpieczną hydroizolacje.

Niezawodne rozwiązanie.

www.schomburg.pl

Bitumiczna hydroizolacja

Szybka. Mocna.
Efektywna.
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