Pályázatibeszámoló
Állományvédelmi fejlesztés és eszkózbeszeEés a Tatabányai Múzeum Bányászati és lpari
skanzenjében .. pályázatre

Pályázati azonosító: 3511/03917

A Tatabányai Múzeum ez éVben benyújtott állományvédelmi pályázatán a megítélttámo8atásból

a

Bányászati és lpari skanzen UV szűrős fóliázásának első ütemét tudta megvalósítani.

A múzeum e terúletén kaptak helyet az ipari m(Jnkásság, ill, a bányatisztviselők életmódját bemutató

enteriőr kiállítások és az lskolamúzeum. Az itt található épületek (hatajtós házak, tisztviselői lakás,
MÁK Rt. elemi népiskola rekonstruált épülete) nyílászáróinak UV fénnyel közvettenebbúl érintkezó
része lett tefóliázva, Az lskolamúzeum déli oldala, a hatajtós házak be.iáratiajtói, ill. a bányaigaz8atói
lakás gangja.
A Védelem LLumar NUV65 sR Ps4 típusúfóliáValtörtént, melynek műszaki adatlapját mellékeUúk,
A biztonsá8i fól;át szakképzett, 8yárivizsgával rendelkezó szakember telepítette, A munkavé8zés az

alábbi íotókon
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Pályázati támogatásukat kösZönjíjk

Tisztelettel:
Tatabánya, 2015. december 15,
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HőVédő biztonsági fól]a,

Az EN12600 tesá besorolása a]ap]án alka]nrazásáVal az uveg biztonságosan löírk,

KiVáló UV Védó képessége m alt ideális kiíákatok Vagy múzeumok üVegeinekíó) ázás*a, a
faku ás ütemének csökkentése miatt.
KiVá]ó 0,1% a]atti UV áteresáése Védelmet biztosít a textilek bútorok és mindennemú műtárgy

fakulása el]en
karcraentes bevonatlal rendelkezrk a hosszabb é]eltartam érdekében. ejlenál] a karcoásnak és
más behalásoknak, könnyen tisztítható.
Eíós tapadás az üVeghez, így nöVeVe a b ztonságot bármilyen külsó behatás ellen,
Akr l alapú hóálló, nyomás érzékeny ragaszióréteg gyors kötési képe§ségge],
Belső fel§Zere ésíea]ánloti,
Biztonság fóliát csak szakképzett gyár] VizsgáVal rendelkezó §zakembel telepíthet.
Felszerelése külónleges eljárást igényel
Rendelkezik EN12600 és MABlSZ minősítéssel,
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Állományvédelmi felelősi véleménya Tatabányai Múzeumban
megvalósult NKA állományvédelmi pályázathoz

A Tatabányi Múzeum az NKA-hoz bényújtott pályázaton elnyert ös§zegel a Bányászati
skanzen épüleieinek Uv-íóliával való ellátására használta íel,
A megíiélt tám€atás nem fedezte az ép0letek összes üvegrfelületének íóIiázását, ezal a
prioritási so.rendet k€llett felállítani, amelynek során az alábbi felületek lettek ellátva UVvédelemmeI:
-

A bányatisái lakás leljes felülete

- pE iskolaépület déli hom|okzatának üvegíelületei

A bányászlakások délnyugati honlokzatának üVegfelületei
Az üzlgt§oí délkeleü homlokzatának üVegfelüle,tei
A fóliák elhélyezése megífelel a t4olásbólíakadó legnagyobb Uv-sugártsrhélé§nek, így a
káros sugárás jelentó§ része a fejlesáés segitségéVelkiküszöbölhetóVé vált. A felhelyezett
fólia az állománwédelmi szempontoknak megfeleló. minósíteti, a sugálzás több, mint
99,9%-át kiküszöbölő anyag,
A fejlesztés állományvédelmi szempontbóljól hasznosult, azonban mivel a fóljáást csak
részlegesen, a leginkább napfénynek kitett íelúleteken volt lehetöség megvaló§ítani, a
projeKet minél elöbb íolytatni szükséges, akártovábbi pályázati, akár €yéb források
-

bevonásává

l.

Tala, 20l5, december 14,
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