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Rezumat : Invenţia se referă la compoziţii biocide sinergice pentru conservarea integrată a faţadelor
de piatră şi zidărie veche biodeteriorate şi la tehnica neinvazivă de aplicare a acestora în sistem dual de
tratament curativ/preventiv.

Problema tehnică pe care o rezolva inventia este realizarea unor produse eco-eficiente de remediere
a suprafeţelor biodeteriorate şi protecţie cât mai îndelungată împotriva recontaminării biologice a faţadelor
de clădiri şi monumente istorice realizate din materiale de construcţie din categoria pietrei. Se urmăreşte
înlocuirea produselor toxice cu alternative netoxice la produsele chimice utilizate in prezent (ex. compusi
organostanici) interzise in ultimii ani prin reglementari ale legislatiei Uniunii Europene datorita
ecotoxicitatii acestora sau cel puţin micşorarea dozelor de substanţe chimice toxice din formulările existente
prin înlocuire cu principii active din resurse naturale regenerabile. Un alt obiectiv important este
modernizarea metodelor chimice de reabilitare a suprafeţelor neadăpostite prin promovarea mijloacelor
neinvazive si dezvoltarea tehnicilor de conservare integrata a patrimoniului arhitectural.

Noutatea inventiei: Compozitiile biocide curative si preventive sunt realizate prin compatibilizarea
si formularea unor biocide ecologice de sinteza admise de Directiva 98/8 EC cu uleiuri volatile naturale
extrase din plante indigene aromatice, în scopul obţinerii unui spectru larg de acţiune simultan cu scăderea
ecotoxicităţii. Tehnica de aplicare este originală deoarece înlocuieşte metodele agresive de curăţare a
substratelor biodeteriorate care afectează integritate şi aspectul obiectivelor arhitecturale.

Avantaje: Noile produse biocide realizate sunt eco-eficiente, necorozive fata de materialele de
constructie, au spectru larg de actiune impotriva biodeteriogenilor pietrei (alge, mucegaiuri, muschi, licheni)
si remanenta superioara datorita capacitatii de auto-asamblare prin contact cu oxigenul atmosferic şi
eliberare gradata a ingredientelor active din matricea polimerica biodegradabila. Prin aplicarea acestora prin
tehnica neinvazivă şi nedistructivă în sistem dual de tratament se obţine un efect curativ total în maxim 20
de zile de la aplicarea compoziţiilor curative şi peste 27 de luni de protecţie împotriva recontaminării
biologice după aplicarea produselor preventive. Se înlătură astfel pericolul pierderilor de material prin
aplicarea tehnicilor mecanice folosite în prezent pentru curăţarea faţadelor contaminate, cu costuri
rezonabile şi fără afectarea aspectului sau integrităţii obiectivelor arhitecturale.

Domenii de utilizare
Ø Conservarea-restaurarea patrimoniului arhitectural în intervenţii operative
Ø Mentenanţa construcţiilor casnice şi instituţionale

Potenţiali beneficiari
Ø Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional – beneficiar al tehnologiei neinvazive de

aplicare a compoziţiilor biocide curativ preventive
Ø Administratii locale si organisme responsabile de gestionarea patrimoniului arhitectural naţional  -

beneficiari şi utilizatori ai produselor şi tehnologiilor de aplicare
Ø Producători de biocide ecologice- beneficiari ai tehnologiilor de obţinere şi condiţionare a

compoziţiilor originale în vederea fabricării şi valorificării lor
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