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Oprócz walorów dekoracyjnych, far-
by do œcian wewnêtrznych i sufitów

powinny charakteryzowaæ siê trwa³oœci¹
barw i znikom¹ emisj¹ szkodliwych sub-
stancji, a tak¿e zapewniaæ mo¿liwoœæ ³at-
wego zmywania zabrudzeñ. 

Podobnie jak w grupie farb elewacyj-
nych, dominuj¹ wœród nich wyroby akry-
lowe o du¿ej zdolnoœci krycia, matowe
b¹dŸ o jedwabistym po³ysku. Zró¿nico-
wanie cenowe w tej rodzinie wyrobów jest
ogromne – farby z pozoru podobne mog¹
ró¿niæ siê cen¹ nawet o kilkaset procent.
Z regu³y produkty o cechach optymal-
nych znajdziemy w œrednim przedziale
cenowym (ok. 8-10 z³ za litr), w asorty-
mencie markowych firm. Farby bardzo
tanie przy pracach remontowych wyma-
gaj¹ najczêœciej wielokrotnego nak³ada-
nia. Ostro¿nie nale¿y równie¿ traktowaæ
farby drogie, reklamowane jako kryj¹ce
przy jednokrotnym malowaniu; w prak-
tyce mo¿liwoœæ taka istnieje, zachodzi
jednak jedynie w przypadku pokrywania
czystego, jednobarwnego pod³o¿a o bar-
dzo wyrównanej ch³onnoœci. 

Jak oceniæ farbê?
Trudno jednoznacznie oszacowaæ ja-

koœæ farby na podstawie informacji han-
dlowych czy te¿ instrukcji zamieszcza-
nych na opakowaniach; nieocenion¹ po-
moc¹ bêdzie tu z pewnoœci¹ opinia do-
œwiadczonego malarza. Fachowcy do-
skonale wiedz¹, które farby przy swojej
umiarkowanej cenie wykazuj¹ zadowala-
j¹ce w³asnoœci. Wiedza ta mo¿e okazaæ siê
dla nas wyj¹tkowo cenna, gdy¿ farba to
produkt, którego wady ujawniaj¹ siê naj-
czêœciej dopiero w trakcie kilkuletniej
eksploatacji wykonanej pow³oki malars-
kiej, a w najlepszym razie tu¿ po pomalo-
waniu œcian. Jeœli jednak jesteœmy zdani
na w³asn¹ decyzjê, za dosyæ dobry wy-
znacznik jakoœci mo¿emy uznaæ cenê
wyrobu. 

W praktyce mo¿na wyró¿niæ trzy
przedzia³y cenowe: farby tanie – w cenie
do 5 z³/litr, w umiarkowanej cenie – do
10 z³/litr i drogie – ok. 20 z³/litr. Farby
z najni¿szej „pó³ki cenowej” ze wzglêdu
na nisk¹ odpornoœæ na wycieranie oraz
niewielk¹ zdolnoœæ krycia nadaj¹ siê ra-
czej do zastosowañ podrzêdnych. Najszer-
sze zastosowanie maj¹ farby ze œredniego
przedzia³u cenowego, które przy malowa-
niu wnêtrz mieszkalnych powinny byæ
podstawowym materia³em do wykoñcze-
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Z ich pomoc¹ mo¿emy niemal dowolnie kreowaæ
wnêtrza naszego domu. Przemalowanie œcian

i sufitów to z pewnoœci¹ najtañszy sposób
na gruntown¹ zmianê wystroju naszego najbli¿szego

otoczenia. Kolory mog¹ pobudziæ zarówno zmys³y,
jak i wyobraŸniê, podsuwaj¹c ca³kiem nowe pomys³y

aran¿acyjne. A wybór jest naprawdê olbrzymi...
Jednak podobnie, jak nie tylko szata zdobi cz³owieka,

tak równie¿ o wyborze farby do wnêtrz nie powinna
decydowaæ jedynie uroda jej odcienia.

Cezary Jankowski

ŻYJ
KOLOROWO

fot. Nobiles
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nia wiêkszoœci pomieszczeñ. Wprawdzie
w obrêbie tego przedzia³u wystêpuj¹ doœæ
znaczne ró¿nice w³asnoœci u¿ytkowych,
jednak pewn¹ gwarancjê da nam nabycie
wyrobu uznanego, sprawdzonego produ-
centa. Farby najdro¿sze natomiast s¹ ra-
czej przeznaczone do wykonywania po-
w³ok malarskich w obiektach u¿ytecznoœci
publicznej, np. hotelach, gdzie warunki
u¿ytkowania wymagaj¹ od nich szczegól-
nej trwa³oœci, a przepisy – spe³nienia rygo-
rystycznych wymogów higienicznych.

Wiêkszoœæ gotowych do u¿ycia farb
przeznaczonych do malowania œcian i su-
fitów to wodne dyspersje tworzyw
sztucznych, komponowane z ró¿nych ¿y-
wic polimerowych, modyfikowanych do-
datkami poprawiaj¹cymi w³asnoœci u¿yt-
kowe. W praktyce przyjmuje siê ogólny
podzia³ na kilka grup wyrobów, zale¿nie
od g³ównego sk³adnika pow³okotwórcze-
go, choæ w rzeczywistoœci farby najczêœ-
ciej zawieraj¹ mieszaninê ró¿nych spoiw.
Dlatego gotowy wyrób mo¿e znacznie od-
biegaæ od w³asnoœci charakterystycznych
dla spoiwa podstawowego i jedynie bada-
nia laboratoryjne pozwalaj¹ na szczegó³o-
we okreœlenie jego parametrów.

Farby do zadañ
specjalnych
Nale¿¹ do nich produkty o szczegól-

nych w³aœciwoœciach, znajduj¹ce zasto-
sowanie wszêdzie tam, gdzie zwyk³a farba
nie zapewni zadowalaj¹cego krycia b¹dŸ
efektu dekoracyjnego, lub te¿ nie sprosta

trudnym warunkom eksploatacyjnym. S¹
wœród nich farby izoluj¹ce – rozpuszczal-
nikowe o spoiwie alkidowym, daj¹ce ma-
tow¹ pow³okê, przeznaczone do likwida-
cji zacieków czy za¿ó³ceñ od nikotyny.
Farby te mog¹ byæ stosowane jako docelo-
we pokrycie lub podk³ad pod standardo-
w¹ pow³okê akrylow¹.

Do pomieszczeñ o specjalnych wymo-
gach przeznaczone s¹ farby o du¿ej odpor-
noœci na sta³e zawilgocenie. Umo¿liwiaj¹
one wielokrotne zmywanie – nawet do
20 000 cykli testuj¹cych. Wytwarza siê je na
bazie wodorozcieñczalnego kopolimeru la-
teksowo-akrylowego. W po³¹czeniu ze
wzmacniaj¹c¹ tapet¹ z w³ókna szklanego
s³u¿¹ do wykañczania tzw. pomieszczeñ
„mokrych”: ³azienek, kuchni, pralni itp. 

Ciekawe efekty dekoracyjne mo¿na
uzyskaæ stosuj¹c farby mozaikowe. Ró¿-
ne tempo wysychania wchodz¹cych w ich
sk³ad komponentów pozwala na mecha-
niczne (przy pomocy wa³ka, szmatki lub
pêdzla) zdejmowanie niezaschniêtych
fragmentów, co umo¿liwia uzyskanie fan-
tazyjnych, wielobarwnych wzorów. 

Na pograniczu farb i tynków klasyfi-
kowane s¹ farby strukturalne 1, nak³a-
dane grub¹ warstw¹ przy u¿yciu szpachli.
Po wstêpnym przeschniêciu powierzch-
niê pow³oki fakturujemy wa³kiem, co na-
daje jej po¿¹dan¹ strukturê.  

Barwa i faktura
Farby do œcian i sufitów dostêpne s¹

najczêœciej w kolorze bia³ym, choæ nie-
które firmy produkuj¹ równie¿ gotowe
wyroby w innych kolorach. Na zamówie-
nie mo¿na uzyskaæ dowolny odcieñ
z niemal nieograniczonej palety barw
zawartej we wzornikach producentów 2.
Farbê o konkretnym kolorze przygotowu-
je siê metod¹ przemys³ow¹ w firmowym
mieszalniku, gdzie do bia³ej farby-bazy
dodawane s¹ pigmenty ze sterowanego
komputerowo dozownika. Zale¿nie od ro-
dzaju farby, pod³o¿a i techniki malowa-
nia, mo¿emy uzyskaæ zró¿nicowane po-
w³oki, od zdecydowanie matowych, przez
lekko b³yszcz¹ce, a¿ po pe³ny lub tzw. sa-
tynowy po³ysk. 

Przy zakupie wiêkszej iloœci farby
przygotowywanej w mieszalniku warto
skorzystaæ z mo¿liwoœci otrzymania
próbki preparatu – maluj¹c nim frag-
ment œciany, mo¿emy sprawdziæ czy wy-
brany kolor nam odpowiada. Ocena bar-
wy jedynie na podstawie wzornika kolo-

rów mo¿e byæ myl¹ca, zarówno ze wzglê-
du na niewielk¹ powierzchniê „listków”
(kolor na du¿ej powierzchni zawsze wy-
daje siê bardziej intensywny), jak i na spe-
cyfikê sklepowego oœwietlenia (u¿ywane
tam powszechnie œwietlówki sprawiaj¹, ¿e
barwa mo¿e znacznie ró¿niæ siê od tej, ja-
k¹ uzyskamy w warunkach oœwietlenia
domowego). Malowanie próbne pozwoli
nam te¿ oceniæ stopieñ po³ysku pow³oki.

Z pomoc¹ barw mo¿emy kreowaæ
wnêtrza naszego domu nie tylko w zakre-
sie stylistyki; kolor i jego odcieñ maj¹
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n polioctanowe – mo¿na nak³adaæ je na cienkie
pow³oki z farb klejowych, wykazuj¹ jednak znaczy
skurcz przy wysychaniu, co przy wielokrotnym ma-
lowaniu mo¿e powodowaæ ³uszczenie siê pow³oki;  
n akrylowe – farby o uniwersalnym zastosowa-
niu; wykazuj¹ dobr¹ elastycznoœæ, przyczepnoœæ
do pod³o¿a oraz wysok¹ zdolnoœæ krycia. Ich zale-
t¹ jest tak¿e wysoka paroprzepuszczalnoœæ. Two-
rz¹ g³adk¹ i trwa³¹ pow³okê; mo¿na nimi malowaæ
wszelkie pomieszczenia domowe;
n lateksowe – charakteryzuj¹ siê du¿¹ odpornoœ-
ci¹ na œcieranie, elastycznoœci¹, a tak¿e wysok¹
paroprzepuszczalnoœci¹. Mo¿na pokrywaæ nimi
œciany wymagaj¹ce czêstego zmywania; szczegól-
nie polecane do pomieszczeñ „mokrych”: kuchni,
³azienek, pralni;
n alkidowe – daj¹ szczeln¹, odporn¹ na wodê po-
w³okê o wysokiej przyczepnoœci do pod³o¿a. Ich
sk³adniki wykorzystywane s¹ g³ównie w farbach
izoluj¹cych (na plamy); farby o spoiwie alkidowym
s³u¿¹ te¿ do wykonywania, w zastêpstwie farb
olejnych, matowych lamperii;
n mineralne (wapienne, metylocelulozowe) –
obecnie rzadko wykorzystywane ze wzglêdu na
nisk¹ trwa³oœæ uzyskiwanych z nich pow³ok; sto-
sowane tylko w pomieszczeniach suchych. Do-
stêpne s¹ w postaci bia³ego proszku rozpuszczal-
nego w wodzie.

Rodzaje farb>>

1 Bardzo interesuj¹ce efekty daje zastosowa-
nie farb strukturalnych (fot. Fox Dekorator)

2 Wzornik u³atwia wybór odpowiedniej
barwy; producenci farb czêsto udostêpniaj¹
pojedyncze paski z kilkoma odcieniami jedne-
go koloru (fot. B.M. Polska)
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bowiem du¿y wp³yw na postrzeganie
przestrzeni w pomieszczeniu. Umiejêtnie
pos³uguj¹c siê kolorami, mo¿na w pew-
nym stopniu zniwelowaæ „defekty”
przestrzenne. Niski sufit „podniesiemy”
maluj¹c go na bia³o, œciany zaœ – na ciem-
no. Jeœli chcemy obni¿yæ optycznie po-
mieszczenie zbyt wysokie, pomalujmy je
w szerokie poziome pasy 3. Ma³y pokój
lepiej wykoñczyæ farb¹ w jasnym kolorze
– ciemne œciany zmniejsz¹ go wizualnie.
Zbyt d³ugie pomieszczenie skrócimy po-
krywaj¹c ciemn¹ pow³ok¹ œcianê naprze-
ciw wejœcia, i odwrotnie – wyd³u¿ymy, je-
¿eli œciana ta bêdzie jaœniejsza ni¿ pozos-
ta³e. U¿ycie farby strukturalnej pozwoli
nam zamaskowaæ drobne nierównoœci
pod³o¿a, natomiast pokrycie go farb¹ da-
j¹c¹ wysoki po³ysk podkreœli wszelkie je-
go niedoskona³oœci. 

Œciœle zwi¹zana z wyborem farby jest
równie¿ koniecznoœæ konserwacji œcian.
Naj³atwiej utrzymaæ w czystoœci pow³o-
ki malarskie o g³adkiej powierzchni –
wolniej gromadzi siê na nich kurz,
a ewentualne zabrudzenia nie wnikaj¹
w drobne nierównoœci. Oczywiœcie, g³ad-
koœæ uzyskanej pow³oki zale¿y te¿ w du-
¿ej mierze od wyrównania pod³o¿a; efekt
idealny uzyskamy jedynie na œcianach
pokrytych g³adzi¹ gipsow¹ lub p³ytami
gipsowo-kartonowymi. 

Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e faktura
œciany zale¿y tak¿e od sposobu nak³adania
farby, jej rozp³ywnoœci oraz gêstoœci. U¿y-
cie wa³ka z d³ugim runem da efekt „skórki
pomarañczy”, maluj¹c zatem „na g³adko”
nale¿y u¿ywaæ wa³ków o krótkim w³osiu.

Najwiêcej zabiegów wymagaj¹ œcia-
ny wykoñczone farbami strukturalnymi.
Efekt zdecydowanej faktury z pewnoœci¹

mo¿e byæ interesuj¹cy, jednak powierzch-
nie takie trzeba systematycznie odkurzaæ,
gdy¿ we wszelkich nierównoœciach i zag³ê-
bieniach gromadzi siê kurz, który z cza-
sem mo¿e trwale przywieraæ do farby. Fak-
turowana powierzchnia wymaga te¿ znacz-
nie wiêkszej iloœci farby przy odnawianiu.

Przygotowanie pod³o¿a
Od starannoœci, z jak¹ przygotujemy

pod³o¿e, w znacznym stopniu zale¿y koñ-
cowy efekt malowania, a tak¿e trwa³oœæ po-
w³oki. Œciany i sufity musz¹ przede wszyst-
kim zostaæ oczyszczone z luŸno przylega-
j¹cych zanieczyszczeñ: kurzu i wszelkiego
rodzaju osadów. Zabrudzenia, które nie da-
j¹ siê usun¹æ przez zmywanie, trzeba przed
malowaniem pokryæ farb¹ izoluj¹c¹, aby
nie przeœwitywa³y przez pow³okê. 

Niema³ych problemów mog¹ przy-
sporzyæ œciany pomalowane uprzednio
farbami klejowymi lub wapiennymi,
gdy¿ przyczepnoœæ tych pow³ok jest zni-
koma, a pod wp³ywem wody zawartej
w k³adzionej na nie nowej farbie pêcznie-
j¹ i odpadaj¹. Dlatego takie pokrycia naj-
lepiej ca³kowicie usun¹æ, zeskrobuj¹c je
po wczeœniejszym nawil¿eniu. Ze wzglê-
du na nieuniknione podczas takiej opera-
cji uszkodzenia tynku, oczyszczone po-
wierzchnie najczêœciej gruntuje siê i za-
ciera g³adzi¹ gipsow¹, co gwarantuje ³ad-
ny wygl¹d odnawianej p³aszczyzny.

Sporego nak³adu pracy wymaga rów-
nie¿ likwidacja tzw. lamperii malowanej

Wyroby o optymalnych cechach do stosowania w pokoju dziennym to farby akrylowe ze „œredniej
pó³ki” cenowej. Sieñ, przedpokój i korytarze, ze wzglêdu na ich intensywne i specyficzne u¿ytkowanie,
najlepiej pokryæ farb¹ umo¿liwiaj¹c¹ czêste zmywanie
œcian, np. akrylowo-lateksow¹. Dobrym rozwi¹zaniem bê-
dzie równie¿ pomalowana pow³ok¹ lateksow¹ tapeta
z w³ókna szklanego. £azienka i kuchnia to miejsca szcze-
gólnie nara¿one na dzia³anie wody i wilgoci; sufit i œciany
niepokryte ok³adzinami ceramicznymi malujemy tu farba-
mi odpornymi na wilgoæ i pozwalaj¹cymi na szorowanie
z u¿yciem œrodków czystoœci. W pomieszczeniach gospo-
darczychh wystarczaj¹ce i ekonomiczne bêdzie zastosowa-
nie tanich farb emulsyjnych, gdy¿ i tak ich œciany wymagaæ

bêd¹ czêstego
odnawiania. Do sypialni zalecane s¹ farby
o wysokiej paroprzepuszczalnoœci; cecha ta
umo¿liwia wch³anianie nadmiaru wilgoci przez œciany i utrzy-
manie we wnêtrzu zdrowego klimatu. Pokoje dzieciêce to, jeœli
chodzi o utrzymanie nieskazitelnej powierzchni pow³ok malars-
kich, miejsca „wysokiego ryzyka”. Poniewa¿ ich œciany trudno
nam bêdzie uchroniæ przed malarskimi zapêdami naszych po-
ciech, dlatego lepiej malowaæ je farbami tanimi, licz¹c siê z ko-
niecznoœci¹ czêstego odnawiania.  

Dobieramy farbê do wnêtrza>>

fot. Degerfot. Vox Industrie

3 Tak pomalowane pomieszczenie wydaje siê ni¿sze i zarazem przytulniejsze (fot. TBD)
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farb¹ olejn¹. Jeœli pow³oka mocno trzyma
siê pod³o¿a, a jej powierzchnia jest dosta-
tecznie g³adka, nale¿y j¹ przeszlifowaæ pa-
pierem œciernym, a nastêpnie pomalowaæ
farb¹ przeznaczon¹ na pod³o¿a malowane
pow³ok¹ olejn¹. Je¿eli natomiast farba
olejna ³uszczy siê, trzeba bêdzie j¹ w ca³o-
œci usun¹æ, co najczêœciej wymaga skucia
wierzchniej warstwy tynku i na³o¿enia no-
wej zaprawy wyrównuj¹cej.

Przed malowaniem konieczne bêdzie
równie¿ uzupe³nienie wszelkich ubyt-
ków tynku, miejsc po wkrêtach i gwoŸ-
dziach, pêkniêæ itp. Na g³adkich tynkach
gipsowych uszkodzenia tego typu ³atwo
naprawiæ gipsem szpachlowym, a nastêp-
nie przeszlifowaæ. Do renowacji tynków
tradycyjnych nale¿y u¿ywaæ gipsu zmie-
szanego z piaskiem, co pozwoli na zacho-
wanie jednolitej faktury na ca³ej po-
wierzchni œciany. K³opotliwe w naprawie
s¹ wystêpuj¹ce g³ównie na stropach pêk-
niêcia, spowodowane przemieszczaniem
siê elementów konstrukcyjnych. Defektu
tego nie mo¿na trwale wyeliminowaæ,
gdy¿ po pewnym czasie rysy znów siê po-
jawiaj¹. W takich miejscach warto spró-
bowaæ wype³nienia poszerzonych wczeœ-
niej rys mas¹ akrylow¹, któr¹ mo¿na ma-
lowaæ, a której elastycznoœæ uchroni
przed ponownym ich powstawaniem.
W ten sposób naprawia siê zarówno pêk-
niêcia na po³¹czeniach p³yt gipsowo-
-kartonowych, jak i te pojawiaj¹ce siê na
tynkach tradycyjnych. 

Technika malowania   
Œciany oraz sufity najlepiej i najwy-

godniej malowaæ wa³kiem 4, zw³aszcza
¿e przy u¿yciu teleskopowego dr¹¿ka
mo¿na bêdzie pokryæ farb¹ ca³e pomiesz-
czenie nie odrywaj¹c stóp od pod³ogi. 

Wiêkszoœæ farb na rynku dostêpna
jest w stanie gotowym do u¿ycia – po do-
k³adnym wymieszaniu mo¿na nak³adaæ je
na œciany. Niekiedy jednak – przy malo-
waniu starych pow³ok – nale¿y je rozcieñ-
czyæ zgodnie z zaleceniami producenta,
co pozwoli na utworzenie dobrze przyle-
gaj¹cej warstwy podk³adowej. 

Pow³okê nak³ada siê najczêœciej
dwuwarstwowo – w odstêpie co najmniej
3-4 godzin. W przypadku farb przezna-
czonych do malowania jednokrotnego na-
le¿y pamiêtaæ o ich du¿ej lepkoœci, która
zwiêksza niebezpieczeñstwo odrywania
siê starej pow³oki od pod³o¿a, co daje
efekt „nawijania siê” jej na wa³ek. Ponad-

to uzyskany rezultat nie zawsze bêdzie za-
dowalaj¹cy. 

Szerokoœæ wa³ka oraz d³ugoœæ jego
runa dobieramy do gêstoœci farby i plano-
wanej g³adkoœci powierzchni. Przy rów-
nych, wyg³adzonych pod³o¿ach wystarczy
prowadzenie wa³ka pionowymi równole-
g³ymi pasami, od góry do do³u. Powierzch-
nie chropowate malujemy metod¹ krzy¿o-

w¹ – najpierw nak³adamy farbê poziomo,
a nastêpnie wyg³adzamy pionowymi ru-
chami wa³ka. Zanim zaczniemy pokrywaæ
du¿¹ p³aszczyznê, pêdzlem lub ma³ym wa³-
kiem malujemy naro¿niki i inne trudno-
dostêpne fragmenty pomieszczenia. 

Na œwie¿ej farbie nie mo¿na wykony-
waæ ¿adnych poprawek, gdy¿ ³atwo wtedy
pow³okê uszkodziæ. Ewentualne uzupe³-
nienia wykonujemy po ca³kowitym wy-
schniêciu œciany.                                     �
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Nowe tynki cementowo-wapienne. Mo¿na je malowaæ nie wczeœniej, ni¿ po 4 tygodniach od po³o¿enia.
Po tym czasie z regu³y nastêpuje pe³ne utwardzenie tynku i obni¿enie jego alkalicz-
nego odczynu. Przed u¿yciem nowoczesnych farb nie wolno wykonywaæ tzw. bia³ko-
wania (nanoszenia na powierzchniê œwie¿ego tynku roztworu wapna). Zabieg ten na-

le¿y zast¹piæ gruntowaniem pod³o¿a preparatem g³êboko penetruj¹cym. Wzmacnia on
tynk, wi¹¿e s³abo przylegaj¹ce cz¹steczki kruszywa i zmniejsza nasi¹kliwoœæ pod³o¿a.
Izoluje te¿ skutecznie od jego alkalicznego odczynu, z którym kontakt dla niektórych ro-

dzajów farb jest niepo¿¹dany. Gruntowanie wykonuje siê jedno-
lub dwukrotnie, zale¿nie od ch³onnoœci tynku. Do malowania mo¿-
na u¿ywaæ dowolnych farb.

Tynki malowane farbami klejowymi i olejnymi. Cienkie i dobrze przylegaj¹ce stare pow³oki maluje
siê farb¹ podk³adow¹ zawieraj¹c¹ ¿ywice alkidowe, a nastêpnie – farb¹ akrylow¹ lub lateksow¹. Pod³o-
¿a z farb klejowych mo¿na równie¿ pokrywaæ bezpoœrednio farbami polioctanowymi.

G³adzie gipsoowe i p³yty gipsowo-kartonowe. Mo¿na je malowaæ dowolnymi farbami po
uprzednim zagruntowaniu pod³o¿a. 

Niezmywalne plamy i zacieki. W miejscach wystêpowania niezmywalnych plam, np.
œladów po po¿arze, przebarwieñ od dymu nikotynowego czy zacieków z rdzy, konieczne
jest na³o¿enie izoluj¹cej farby podk³adowej. S¹ to najczêœciej farby rozcieñczalnikowe na
bazie ¿ywicy alkidowej lub wodorozcieñczalne alkidowo-lateksowe.
Po wyschniêciu izolowan¹ powierzchniê mo¿na malowaæ dowol-
n¹ farb¹ nawierzchniow¹. Przy dwukrotnym malowaniu farba

izoluj¹ca mo¿e równie¿ pe³niæ funkcjê pow³oki nawierzchniowej.
Tapety typu raufaza (do malowania).. Do ich pokrywania nale¿y u¿ywaæ farb

wysokiej jakoœci – akrylowych lub lateksowych o du¿ej gêstoœci. Farbê nak³ada
siê w stanie nierozcieñczonym, gdy¿ nadmiar wody mo¿e doprowadziæ do odspo-
jenia siê tapety. 

Tapety z w³ókna szklanego. Do ich mocowania u¿ywamy farby podk³adowej,
pe³ni¹cej jednoczeœnie funkcjê kleju. Farby te dobiera siê odpowiednio do stopnia

zawilgocenia pomieszczenia – inne przeznaczone s¹ do pomiesz-
czeñ suchych, inne zaœ do „mokrych”. Po przyklejeniu tapetê
z w³ókna szklanego mo¿na malowaæ farb¹ lateksow¹ lub akrylow¹.

Farba a rodzaj pod³o¿a>>

4 Pos³uguj¹c siê takim zestawem bez proble-
mu sami odmalujemy wnêtrza naszego domu
(fot. B.M. Polska)

Akrylowo-lateksowa farba niekapi¹ca

o du¿ej sile krycia (fot. TBD)

Pó³matowa farba lateksowa o du¿ejj

trwa³oœci, przeznaczona do

pomieszczeñ suchych (fot. TBD)

Akrylowa farba nawierzchniowa do wielu

zaastosowañ, m.in. w pomieszczeniach

„mokrych” (fot. Dyrup)

Co, za ile:

– farba emulsyjna popularna 20-35 z³/10 l

– farba akrylowa 70-150 z³/10 l

– farba akrylowo-lateksowa 80-250 z³/10 l

– farba izoluj¹ca 20-25 z³/l   

– farba strukturalna 80-120 z³/10 l

Podajemy ceny brutto

Dane teleadresowe producentów za-
mieszczamy na str. 65
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