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Cím: Szentendre, Bogdányi út 41. 

Helyrajzi szám: 1926/1 

Nyilvántartási azonosítója (együttes esetén az alkotórészek nyilvántartási 

azonosítójának felsorolása), műemléki törzsszáma: 7337, 7331 

 

Bevezetés 

A műemlék épület Szentendre Város Önkormányzatának tulajdona. A tulajdonos a 

lakóépület utcai homlokzatának felújítását tervezi. Az alábbi szondázó festő-restaurátori 

kutatási dokumentáció a budapesti műhely kft. (1073 Budapest, Erzsébet krt. 17.) megbízásából 

készült. A munka során helyszíni szemrevételezést és roncsolásos kutatást is végeztem. Az 

épületről Gömöry Judit és Kovács Gergely művészettörténész Építéstörténeti dokumentációt 

készített (2017. november 30.).  

 

 

Az épület rövid története 

 

Forrás Gömöry Judit és Kovács Gergely művészettörténész Építéstörténeti 

dokumentáció:  

’A szakirodalomban az épületnek a 18. század végére, 1800, valamint 1820 körülire 

történő datálása egyaránt olvasható. Jelen helyzetben az 1800 körülire történő keltezést tartjuk 

irányadónak.  

A stíluskritikai vizsgálatot követően kijelenthető, hogy az épület, annak homlokzati 

kialakítása (vö. utcai homlokzat, pilaszterek, konzolok) jellemzően építéskori állapotában 

maradt ránk. A 19. század során tehát minden bizonnyal nem esett át jelentősebb átalakításon.’ 

Ezen felül a Pest Megyei Levéltárban őrzött, Szentendre városának az épületeire vonatkozó 

1940–1944 közötti építési engedélyezési terveket tartalmazó iratanyagban sem szerepel a 

lakóház, ami azt jelenti, hogy a jelzett évkörben sem esett át bővítésen, átalakításon, 

helyreállításon. 

 Az első dokumentált felújítása 1955-ben történt, melynek előzményeként az épület 

korábbi állapotát bemutató felmérési rajzok is elkészültek. A felmérési rajz tanúsága szerint az 

utcai homlokzat 1955 előtt vakolatlan nyerskő lábazattal rendelkezett. Ablakai a jelenlegiekkel 

megegyező, kétszárnyú, szellőzőszárnyas típusúak voltak. Az északtól számított negyedik 

földszinti tengelyben ekkor még nem ablak, hanem az itt működő fodrászüzletbe vezető ajtó, 

valamint nagy felületű kirakatüveg helyezkedett el. 

A lakóépület 1955-ös felújítása elsősorban a homlokzatok helyreállítására terjedt ki. Az 

oldalhomlokzatok és az udvari homlokzat vakolatát mintegy 60%-ban, az utcai homlokzat 

vakolatát teljes egészében leverték, majd régi állapotának megfelelően újravakolták. A 

dokumentációhoz csatolt színezett homlokzati tervrajzról kiderül, hogy ekkor vitték fel a 

jelenlegi bordó-fehér vakolatot, amely a homlokzat eredeti, minden bizonnyal a 19. századig 

visszavezethető színösszetételének felel meg. Különbség viszont a jelenlegi állapothoz képest, 

hogy a rajzon a kettős övpárkány feletti szakasz, valamint az emeleti ablakok húzott 

vakolatsávja közötti zónát is fehérre festették. 
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A homlokzati rajzon látható, hogy az 1955-ös terv szerint az utcai homlokzat 

egységesen kétszárnyú, szellőzőszárnyas, a ma is meglévőkkel azonos típusú ablakokkal 

rendelkezett. Ugyanakkor a helyreállítás során átalakították az északról számított negyedik 

földszinti tengelyt: az itt működő fodrászüzlet üvegkirakatát elbontották, a korábbi keskeny 

típusú helyett pedig szélesebb, egyszárnyú ajtót helyeztek itt el, fölötte FODRÁSZ felirattal. A 

dokumentáció műszaki leírása szerint ekkoriban 80%-os roncsoltsági fokú főkaput szintén 

felújították. Továbbá kicseréltek a tetőzeten 300 db cserepet, illetve 50 db kúpcserepet. A 412. 

helyrajzi számú, helyreállított épületet, amely – a mai állapothoz hasonlóan – már ekkoriban 

három lakást foglalt magában, 1958. január 1-jén miniszteri döntés értelmében műemlékileg 

védetté nyilvánították. 

1966. május 26-án az Országos Műemléki Felügyelőség műemlékvizsgálati 

tevékenysége során felmérte az épületet. Az ekkor kitöltött adatlap szerint a továbbra is 3 

lakásból álló lakóházat 1965-ben „tatarozták”. Műszaki állapota megfelelő. Az adatlaphoz 

mellékelt két fekete-fehér archív fotó közül az udvari homlokzatot ábrázoló felvétel 

egyértelműen az 1955-ös helyreállítás után kialakult, lényegében a ma is láthatóval megegyező 

állapotot dokumentálja’1 

 

 

Az épület jelenlegi állapota 
  

 Az egyemeletes, copf stílusú épület utcai homlokzata jelenleg nagyon rossz állapotú. A 

jelenleg fehér színezésű pilaszterekkel és kétrészes övpárkánnyal és koronázópárkánnyal tagolt 

falsíkok sötétbordó megjelenésűek. A pilaszterek köténydíszeinek bemélyített mezői szintén 

bordó kifestésűek. A vakolt, egyszerű kialakítású ablakkeretek fehér színezésűek. A vakolatból 

kiképzett, egyszerű lábazat szintén sötétbordó festésű, cementadalékú, nagy szemcseszerkezetű 

habarcsból készült.  Helyenként, sötétszürke, erősen cementadalékú vakolattal javítgatták. A 

nedvesedés és a vízoldható sók által okozott vakolat és festékkárosodások keletkeztek az alsó 

lábazati és falszakaszokon, leginkább a vastag, cementvakolatú lábazaton és a felette lévő 

területeken figyelhető meg nagyobb kiterjedésű pusztulás. Az ereszcsatorna hibái miatt a 

kaputól balra eső pilaszter és az északi sarokrész vakolata és festése is nagymértékben 

károsodott. A festékmállásoknál korábbi okkersárga és sziéna színű rétegek maradványai 

figyelhetők meg. A homlokzat szinte teljes felületén a vakolat repedezett, valószínűleg a 

legutóbbi kivitelezés során helytelen technológiai munkafolyamatokból adódóan. A kőkeretes 

kapuzat feletti, jelenleg rózsaszíű timpanonban, fehér színű levélfüzérek és  koszorú látható. A 

kőkeret jelenleg festetlen, a timpanon és a benne lévő díszítőelemek vakolatból kiképzettek, 

vastag festékréteg látható rajtuk. A timpanon bal oldali felső része és a levélfüzér bal oldala 

hiányos. 

  

                                                           
1 Gömöry Judit és Kovács Gergely művészettörténész Építéstörténeti dokumentáció, 2017. november 30. 
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Az utcai homlokzat állapota a kutatás megkezdésekor 

 

 
A lábazati szakasz állapota 
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A bejárati rész körüli vakolat a legrosszabb állapotú 

 

 
A kapuzat kőkerete feletti vakolatból kialakított timpanon állapota a kutatás megkezdésekor 
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A kutatás célja és alkalmazott módszere 

 

A rendelkezésünkre álló adatok alapján megállapítható, hogy az építéssel egykorú, 

összefüggő vakolat már nemigen maradt a homlokzaton. A szondázó festő-restaurátori kutatás 

célja volt annak a kérdésnek a tisztázása, hogy esetlegesen kisebb területeken található-e 

korábbi történeti vakolat és festékréteg (főként a díszítőelemeken és rejtetett helyeken), 

amelyek alapján lehet következtetni a történeti színezésre, illetve támpontot nyújtson az épület 

színtervének elkészítéséhez. 

A szondázó kutatás során a helyszíni szemrevételezéskor a homlokzat közelebbi 

vizsgálatát végeztem el. A roncsolásos vizsgálatok során optimális méretű kutatóablakokat 

nyitottunk, amelyeknél a festékrétegek színét és sorrendjét állapítottam meg.  A szondázó 

falkutatás munkamódszerében a falfelületeken található rétegek száraz-mechanikus eljárással 

történő módszeres lefejtését, a megkutatott területen való elkülönítését alkalmaztam. A 

kutatóablakokról digitális fényképfelvételek készültek, amelyek DVD-mellékletben 

szerepelnek. A dokumentáció kettő darab, DVD-melléklettel is ellátott nyomtatott, és egy darab 

digitális formátumú példányban kerül leadásra. A nyomtatott példányban lévő DVD-k 

tartalmazzák a teljes kinyomtatott anyagot is. 

 

 

Kutatási napló 

A helyszínen festékrétegek roncsolásos vizsgálatát létráról, egy fő segéderő 

részvételével 2018. február 16-án végeztem el. 

Időjárás: felhős, időnként hószállingózás hőmérséklet 5°C.  

Munkálatok: a homlokzaton kutatóablakok készítése, fotózás. 
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A kutatás folyamatának leírása, kutatóablakok ismertetése 
 

A kutatóablakok homlokzati rajzon és a homlokzatról készített fotókon is jelölve vannak 

az elhelyezkedésük pontos azonosítása érdekében. A dokumentációban felhasznált 1:100 

léptékű építészeti felmérést az építész bocsájtotta rendelkezésemre. 

 

 

 

A kutatóablakok jelölése a homlokzati rajzon  
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Kutatóablakok az emeleten 
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1. és 2. kutatóablakok 

Az 1. kutatóablak koronázópárkányzat alsó tagozatán, a 2. kutatóablak a pilaszter 

fejezetének profilján készült (ez a terület létráról már nehezen elérhető volt). A legalul, több 

rétegben törtfehér (sárgásfehér) színű meszelések figyelhetők meg, efelett már színes 

festések (okkersárga, természetes sziéna, égetett sziéna stb.) maradványai láthatók. 

 

 

3. kutatóablak 

A pilaszter fejezetén lévő köténydísz belső 

beugró mezőjében készült. A 

barnászszürke színű, (szemrevételezés 

alapján) mészhabarcsot nagy számú 

festékréteg fedi. 

Rétegek: 

1. fehér meszelés 

2-5. törtfehér, sárgásfehér színű 

mészfestések 

6.  zöldesszürke színű mészfestés 

7.  sötét okkersárga színű mészfestés 

8.  világos okkersárga színű 

9.   sötét természetes sziéna 

10. szürke színű vastagabb réteg 

(gúzolás) 

11. vas-oxidsárga színű (a felette 

lévőtől nehezen szétválasztható) 

12. jelenlegi sötétbordó festés 



- 9 - 
 

 
4. kutatóablak 

A pilaszter fejezetének köténydísz tagozatain, ehhez kapcsolódó ún. guttae és a fejezet alatt, 

közvetlen a pilasztertörzs felületén készült. Az legkorábbi 1-5. rétegben egységesen szintén 

törtfehér, sárgásfehér meszelések maradványai figyelhetők meg a finomszemcsés 

mészvakolaton.  

 

A köténydíszen, a 

guttae és a fejezet 

alatti pilasztertörzs 

felületén 

elkülönített rétegek: 

1.  fehér meszelés 

2-3. sárgásfehér 

meszlések 

4-5. törtfehér 

meszelések 

6. zöldesszürke 

színű mészfestés 

7-8. okkersárga 

színű mészfestések 

9. égetett sziéna 

színű 

11. sárga színű 

12. szürke színű 

vastagabb réteg 

(gúzolás? vagy 

felületkiegyenlítés) 

13-14. sárga színű 

15. jelenlegi 
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5. kutatóablak 

A pilaszterfejezet alatt, hozzávetőlegesen 50 

cm-re, a pilasztertörzs felületén készült. 

 
6. kutatóablak 

A pilaszterfejezet magasságában a beugró 

falsíkon készült. 

 

 
 

7. kutatóablak 

A 6. szonda alatt a beugró falsíkon 

nyitottuk. 

 

Az 5. kutatóablaknál újabb, 

cementadalékú (1955-ös felújításhoz 

köthető) habarcson, sötét vas-oxid 

sárga színű festés nyomai és a jelenlegi 

színezés található. 

 

A 6. és 7. szondáknál legkorábbi, 

törtfehér színű meszelések 

maradványai is megfigyelhetők, 

nehezen feltárhatók (porlékonyak). 

Felette a további, színes rétegek 

azonosíthatók. 
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8. kutatóablak 

A pilaszter és a beugró falmező 

találkozásánál készült.  

A falmező és pilaszter találkozásánál 

korábbi, barnásszürke színű habarcs 

maradványai láthatók. A pilaszter és 

falmező felületén az újabb, cementadalékú 

vakolaton legalsó rétegben vas-oxid sárga, a 

falmezőn égetett sziéna színű festés is 

meghatározható a jelenlegi színezés alatt. 

 
9. kutatóablak 

Az ablaknyílás és a pilaszter közötti falsíkok 

felületén nyitottuk.  

Az ablaknyílás alsó részének magasságában 

korábbi vakolat és festékréteg nem maradt. 

 

 

10. kutatóablak 

Az osztópárkány felett közvetlenül a 

pilasztertörzsön készült. 

Korábbi vakolat és festékréteg nincsen, a 

cementes habarcson vas-oxid sárga színű 

maradványok és a jelenlegi festés 

található. 
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11. kutatóablak 

Az emeleti ablakkeretezés mellett a 

falmező felületén készült. 

A hozzávetőlegesen 3 cm vastag, cementes 

habarcs alatt korábbi, barnásszürke vakolat 

töredékén törtfehér meszelés maradványai 

találhatók. 

 

 
12. és 13. kutatóablakok 

A 12. szonda a vakolt ablakkeretezésen, a 13. kutatóablak az alatta lévő falmező felületén 

készült. Mindkettőnél csak az újabb, cementes vakolat és festékrétegek határozhatók meg. 
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14. kutatóablakok 

Az övpárkány feletti, az ablak 

szélességével megegyező, enyhén 

előreugró vakolatmező melletti 

falsíkon készült. 

Korábbi vakolat nem maradt, a 

cementes habarcson a fenti 

kutatóablakoknál is meghatározott 

vas-oxid sárga és sziéna festékrétegek 

azonosíthatók. 

 

 

15. és 16. kutatóablakok 

Az övpárkány alsó részén és az 

övpárkány alatti kiugró, ablakkal 

megegyező szélességű tábla felületén 

készültek. 

Mindkettőnél csak az újabb habarcs és 

festékrétegek találhatók. 
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Kutatóablakok a földszinten, a kapuzat melletti ablaknyílásnál 
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17. és 18. kutatóablakok 

A 17. szonda az övpárkány alatti 

falmezőn és az ablak körüli, előreugró 

keretezésén nyitottuk. 

A 18. kutatóablak az ablakkeretezés 

melletti falmező felületén készült. 

A XX. századi felújításához köthető 

cementadalékú habarcs és festékrétegek 

azonosíthatók. 

 

 

 
19. kutatóablak 

Az ablaknyílás körüli keretezés és a falmező felületén készült. 

A fentiekhez hasonlóan korábbi vakolat és festékréteg nem található. Az 1955-ös tervek szerint 

korábban itt ajtónyílás volt. Az 1944 előtti fotón viszont ablaknyílás látható ezen a helyen. 
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20. kutatóablak 

Az osztópárkány alatt, a vakolt ablakkeretezés és a falmezők felületén készült. Az újabb, 

cementadalékú habarcson a jelenlegi festés alatt a pilaszteren vas-oxid sárga, a falmezőkön vas-

oxid sárga, felette égetett sziéna festés maradványai azonosíthatók. 

 

 
21. és 22. kutatóablakok 

A 21. szonda az ablakkeretezésen a 22. kutatóablak a falmező felületén készült. Korábbi vakolat 

és festékrétegek nem találhatók. 
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A kapuzat környékén, a timpanon felületén és díszítőelemein készített kutatóablakok 

 
23. kutatóablak 

A kapuzat feletti ablaknyílás vakolt 

keretezésénél készült. A jelenlegi és a 

közelmúltból származó festések alatt 

cementes habarcs található. 

 
24. kutatóablak 

A timpanon felett közvetlenül, a falsíkon 

készült. Szintén csak újabb vakolat és 

festékrétegek figyelhetők meg. 
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25. kutatóablak 

A timpanon jobb oldalon lévő, felső tagozatán és alatta lévő vakolt mezőben készült. A 

timpanon tagozatai újszerűek, csak kevés festékréteg látható (a jelenlegi alatt vas- oxid sárga 

színű), viszont a vakolat mezőben a pilaszterfejezettel megegyező, nagy számú festékréteg 

különíthető el. A barnásszürke vakolaton az alsó, öt rétegben törtfehér meszelések 

azonosíthatók. 

 
26. kutatóablak 

A timpanon középső, koszorú feletti tárcsadíszén nyitottuk. A felső, színes festékrétegek alatt 

legalul többrétegű, törtfehér meszelések találhatók. 
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27. kutatóablak 

A timpanonban a koszorúval 

körbevett mező és a 9-es szám 

felületén készült. 

A fentiekkel megegyezően a 

legkorábbi rétegekben törtfehér 

meszelések azonosíthatók. 

 

 

A vakolatból kialakított, vastag 

festékrétegekkel borított 

koszorú díszítőelemen a 

festékmállásoknál, a legalsó 

rétegekben szintén 

elszennyeződött meszelések 

figyelhetők meg. 
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28. kutatóablak 

A timpanon vakolt felületén, a koszorú és a bal oldali levélfüzér közötti területen készült. A 

legalsó rétegben törtfehér meszelés maradványai tárhatók fel. 

 

 
29. kutatóablak 

A kapuzat kőkerete felett, a timpanon alsó részén található. A legalsó, többrétegű törtfehér 

meszelések jól megfigyelhetők a korábbi meszes habarcs maradványán. 

 



- 21 - 
 

 
30. kutatóablak 

A kapuzat kőkeretének bal oldalán lévő, 

függőleges szára és a vakolt falsík 

találkozásánál készült. 

 
 

 

 

A kőkeret és vakolt felület találkozásánál 

nagy számú festékréteg maradványai 

találhatók.   

Rétegek: 

1-4. törtfehér meszelések 

5. sárgásfehér mészfestés nyomai 

6. okkersárga színű mészfestések 

7. természetes sziéna színű (szürke 

fátyolszerű réteggel) mészfestések 

8-10. világos okkersárga színű 

mészfestések maradványai 
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A kapuzattól számítva, a harmadik pilaszternél és második ablaknál készített kutatóablakok 

 

31., 32. és 33. kutatóablakok 

A kapuzattól számított harmadik 

pilaszter és a falsík találkozásánál 

készült. 

A falsíkokat és a pilaszterek törzsét a 

források alapján az 1955-ös felújítás 

során újravakolták, cementadalékú 

habarccsal. 

 

A pilaszter és a falsík találkozásánál 

korábbi festékrétegek megmaradtak, 

valamint a jelenlegi cementes vakolat 

alatt a korábbi, szürkésbarna színű 

mészvakolat maradványai is 

megfigyelhetők. 
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31. kutatóablak 

 

 
32. kutatóablak 

A pilaszter és a falsík 

találkozásánál a pilaszterfejezetnél 

és a timpanonban is azonosított 

festékrétegek találhatók: 

 

1-5. törtfehér sárgásfehér 

meszelések 

6-12. természetes sziéna és 

okkersárga színű mészfestések 

13. hozzávetőlegesen 0,5 cm 

vastag cementes habarcs 

14. vas-oxid sárga színű 

15. égetett sziéna színű  

16. jelenlegi 

 

A 32. kutatóablaknál is jól 

megfigyelhető, hogy a törtfehér 

meszelésrétegek a falsíkra is 

ráfordulnak. 
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33. kutatóablak 

Szintén a pilaszter és a falsík 

találkozásánál készült. A megmaradt 

legalsó, törtfehér és sárgásfehér 

meszelésrétegeknél egyértelműen jól 

látható, hogy a falsík felületére is 

ráfordulnak. 

 

 

 

34. kutatóablak 

A kapuzattól számítva a második 

ablak vakolat keretezésénél 

készült. 

Az ablakkeretezésen és a falmező 

felületén korábbi vakolat és 

festékréteg nem található. A 

falmezőnél a jelenlegi színezés 

alatt vas-oxid sárga és sziéna 

színű, az ablakkereten vas-oxid 

sárga színű festés nyomai 

található. 
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A kutatási eredmények összegzése és kiértékelése 

 

 A kutatási eredmények alapján megállapítható, hogy az utcai homlokzat vakolatát 

nagyrészt lecserélték. Az építéstörténet is ezt támasztja alá, azaz 1955-ben a vakolat nagy részét 

eltávolíthatták. Azóta 1965-ben történt egy újabb felújítás (’tatarozás’), amely nagy 

valószínűséggel már csak színezés és kisebb javítás, valamint a fodrászüzlet ajtajának 

megszüntetése és a korábbi ablaknyílás visszaállítása lehetett. 

 A kutatás során a koronázópárkányzatnál, a pilaszterfőknél, a falsíkok főpárkányzathoz 

közeli részén, a timpanon díszítőelemein, a kapuzat kőkerete mellett, a pilaszterek és falmezők 

találkozásánál a védettebb területeken, korábbi festékrétegek maradványait lehetett feltárni. 

Ezeken a területeken az alsó rétegekben, hozzávetőlegesen legalább öt darab, törtfehér, 

helyenként sárgásfehér meszelésrétegeket lehetett elkülöníteni. Némelyik egymástól nehezen 

szétválasztható, porlékony, helyenként erősen elszennyeződött (például koszorúk felületén). A 

törtfehér meszelésrétegeket, nagyszámú, színes mészfestések fedik, mint például zöldesszürke, 

okkersárga és természetes sziéna. A legújabb, XX. század második feléhez köthető festések 

már erőteljesebb színezésűek; vas-oxid sárga, égetett sziéna. A pilaszterek és a falsíkok 

találkozásánál a sarokban, kis területen megmaradtak a korábbi festékrétegek. Ezen a részen 

egyértelműen megfigyelhető, hogy a pilasztereken is azonosított törtfehér meszelések a 

falsíkokra is ráfordulnak. Valamint a párkányzathoz közeli területeken, a falsíkokon és a 

timpanon vakolt mezőjében is többrétegű, törtfehér meszelés töredékei találhatók. Ezekből a 

festékmaradványokból arra következtethetünk, hogy a legkorábbi periódusokban az épület 

homlokzata egységes, törtfehér színezésű volt. Feltehetően a XIX. század folyamán (második 

felében) a tulajdonosváltásokhoz köthetően az épületet színesre festhették, majd a XX. század 

során ez a tendencia folytatódott. Tehát az 1955-ös, első dokumentált felújításkor már ezt a 

színezett homlokzatot láthatták. A XX. század második felében a felújítások során az 

ablakkeretezéseket teljesen újrakészítették, a falsíkok és pilaszterek nagyrészét újra vakolták 

cementadalékú habarccsal. 

 

Javaslat a homlokzat színezésére 

Az épület tagozatain és falsíkjain lévő jelenlegi vakolat repedezett, de jó megtartású. 

Helyenként tapasztalható vakolatelválás, főként a hibás ereszcsatornák környékén és az alsó 

lábazati szakasz felett. A pilaszterek vakolata szintén jó megtartású, kivéve a kapuzat melletti 

területeken. A lábazat vakolata nagyon rossz állapotú, mivel felázott, ezért ennek teljes 

eltávolítását javaslom. A pilasztereken és falsíkokon lévő vakolat teljes lecserélése további 

károkozással járhat, ezért lokális javítás és a nagyobb területen károsodott részek újra vakolása 

szükséges. 

A vakolat javítása után a korábbi és javított részek faktúrájának eltérését megfelelő glett 

anyag felhordásával lehet megszüntetni. Mivel szilikátfesték javasolt, ezért ennek megfelelő, 

egységes anyagrendszer használata adhat hosszútávon is tartós eredményt (Pl. kültéri glett, 

mélyalapozó stb). 
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A kapuzat kőkeretezésének, a timpanon és díszítőelemeinek szakszerű helyreállításához 

kő-restaurátor szakember bevonását javaslom. A pilaszterfejezeteken lévő felső, vastag 

festékrétegek eltávolítását javaslom, egy kisebb területű (10x10cm) tanúfelület megőrzésével. 

Ezt a munkafolyamatot szobrász-restaurátor felügyeletével szükséges elvégezni. 

A kutatás eredményei alapján a koronázópárkányzatnál, a pilaszterfőknél, a falsíkok 

főpárkányzathoz közeli részén, a timpanon díszítőelemein és védettebb területeken, a kapuzat 

kőkerete mellett és a pilaszterek és falmezők találkozásánál található legkorábbi, törtfehér 

meszelésrétegek adhatnak támpontot. A homlokzat színezésére egységes, törtfehér festést 

javaslok. A lábazatra (a várható elszennyeződés miatt) középtónusú, meleg szürke festés 

kellene alkalmazni. A színezésre szilikátfesték használata műemléki szempontoknak 

megfelelő.  

A javasolt homlokzatszínezés meghatározásához támpont a következő Keim Exlusiv 

színkártya alapján: 

- homlokzat egységesen KEIM 9078 

- esetleg a lábazat KEIM 9555 

 

A szín pontos meghatározása a helyszínen felfestett színminták alapján lehetséges! 

 

Piliscsaba, 2018. február 26. 

 

Készítette: 

 
Fodor Edina okl. festő-restaurátor  

Oklevél sz.: I-20/1990.  

Műemléki restaurátor szakértői névjegyzék száma:21-0027 

2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 3/B.  

Tel:+36-30-440 3451 

Email: fodoredina1@gmail.com  
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