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Wapień Olandzki - Solidna historia

Spotkać można w zabytkach architektury sakralnej i użyteczności publicznej. Wykorzystywano je jako elementy
budowlane, wykończeniowe na schody, posadzki, płyty nagrobne. Tworzono z nich rzeźby, płaskorzeźby, ołtarze, elementy
dekoracyjno - wykończeniowe. Dlatego obecnie są jednym z najczęściej stosowanych materiałów w konserwacji zabytków.
Wapień olandzki występuje w dwóch podstawowych kolorach:

szary

czerwony

Opis:
Wapień olandzki (skała osadowa) jest zwarty i twardy. Powstawał pomiędzy 450, a 500 milionów lat temu.
Zawiera liczne ślady muszlowatych skamielin i organizmów. Jest przeciętnie dużo starszy niż podobne skały tego
typu w europie. Twardość tej skały i jej odporność na zdzieranie powodują, iż jest to świetny materiał na posadzki i
schody. Kamień jest łatwy w utrzymaniu, trwały, z biegiem lat nabiera szlachetności. Kamień obok cegły jest
najodpowiedniejszym materiałem budulcowym przy renowacji zabytków. Wapień olandzki, ze względu na
uwarunkowania historyczne (szczególnie w rejonie pomorza) jest jednym z najczęściej stosowanych.
DANE TECHNICZNE:
Gęstość objętościowa: 2721 Kg/m3
Wytrzymałość na ściskanie: 165 MPa
Wytrzymałość na zginanie: 16,7 Mpa s
Współczynnik zdzieralności: 14,8 cm3/50cm3
Absorbcja objętościowa: 0,18%

Poza posadzkami z wapieni olandzkich wykonuje się wszelkie elementy wystroju wnętrz tj. blaty kamienne,
parapety, schody, okładziny elewacyjne, płytki wszelkich formatów grubości 2 lub 3 cm, stopnie blokowe wykonane z
masywu lub z płyt dowolnych grubości, elementy rzeźbione w bloku oraz wszelkie inne możliwe frezowane,
zdobione, piaskowane elementy.

Najczęściej stosowane obróbki to:
1. Antyczna (postarzana)
2. Polerowana (błyszcząca)
3. Matowiona (gładka matowa)
W przypadku schodów i podestów wejściowych stosuje się dodatkowe obróbki powierzchni o zwiększonej
antypoślizgowości tj.:
- groszkowanie
- wypalanie
- piaskowanie

Przykładowe realizacje:
Barokowa Kaplica Królewska w Gdańsku

Gotycki kościół NMP w Gdańsku

Późnogotycki zakon pasjonistów w Przasnyszu

Gotycki kościół św. Mikołaja w Gniewie (wystrój rokokowy) – posadzka, mozaika

Gotycki zakon ponorbertański w Żukowie – posadzka i inne
Archikatedra w Oliwie – posadzka i inne
Gotycki kościół Matki Bożej Różańcowej w Koźlinach - posadzka
Gotycki kościółek Apostołów Św. Piotra i Pawła w Trutnowych -posadzka
Gotycki kościółek Św. Walentego w Matarni – posadzka
Oraz wiele innych zabytkowych jak i współczesnych obiektów sakralnych i świeckich.

