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Bogata oferta rynkowa pozwala nam dziœ
wybieraæ spoœród wielu rodzajów farb

elewacyjnych. Do najczêœciej stosowanych
nale¿¹ pow³oki: akrylowe, silikonowe, mi-
neralne i silikatowe (krzemianowe). Ka¿da
z nich, za spraw¹ zró¿nicowanych w³aœci-
woœci, chroni elewacjê budynku w nieco in-

ny sposób. Poniewa¿ jednak wszystkie maj¹
spe³niaæ funkcjê dekoracyjno-ochronnej
pow³oki œcian zewnêtrznych, musz¹ zatem
wykazywaæ du¿¹ odpornoœæ na oddzia³y-
wanie warunków atmosferycznych, za-
chowywaæ trwa³oœæ barw i umo¿liwiaæ
utrzymanie elewacji w czystoœci. 

Farby elewacyjne wykorzystujemy
g³ównie do malowania œcian pokrytych
g³adkim tynkiem b¹dŸ uprzednio malo-
wanych lub otynkowanych tynkiem bar-
wionym w masie. W domach ocieplanych
popularnym systemem BSO (warstwa izo-
lacji cieplnej pokryta tynkiem cienko-
warstwowym) pow³oki malarskie stosuje
siê g³ównie na tynki mineralne, których
paleta barw jest doœæ uboga. Warto tu
wczeœniej rozwa¿yæ ró¿ne ewentualnoœci,
gdy¿ ³¹czny koszt tynku mineralnego
i malowania mo¿e okazaæ siê wy¿szy, ni¿
wykoñczenie elewacji barwionym w ma-

sie tynkiem akrylowym, dostêpnym
w bogatszej gamie kolorów. Wyj¹tkiem
jest sytuacja, w której jako ocieplenie za-
stosowano we³nê mineraln¹; wówczas, ze
wzglêdu na koniecznoœæ zapewnienia
warstwie elewacyjnej wysokiej paroprze-
puszczalnoœci, zastosowanie tynku mine-
ralnego bêdzie konieczne.

W³asnoœci farby zale¿¹ od u¿ytego do
jej produkcji spoiwa, pigmentu nadaj¹-
cego jej barwê oraz rozcieñczalnika
u³atwiaj¹cego nak³adanie. Wiêkszoœæ po-
w³ok zawiera te¿ rozmaite dodatki, np.
zwiêkszaj¹ce przyczepnoœæ, elastycznoœæ,
matuj¹ce, chroni¹ce przed pleœni¹ i po-
rostami.

W³asnymi rêkami
Malowanie elewacji domu jednoro-

dzinnego nie nale¿y do prac szczególnie
skomplikowanych. Dobieraj¹c w³aœciwe
narzêdzia 1, odpowiedni rodzaj pow³oki
i przestrzegaj¹c kilku „¿elaznych” zasad,
czynnoœæ tê z powodzeniem mo¿emy wyko-
naæ samodzielnie, co pozwoli obni¿yæ ca³-
kowity koszt budowy. Warunkiem owego
powodzenia jest jednak dobry stan pod³o¿a
pod farbê; w przeciwnym razie najlepiej zle-
ciæ prace specjalistom. Stan ten ocenimy,
dok³adnie ogl¹daj¹c powierzchniê tynku
(powinna byæ g³adka, równa, bez wykwi-
tów), a tak¿e opukuj¹c j¹ – zró¿nicowany,
zale¿nie od miejsca, odg³os wskazuje na od-
spajanie siê tynku od pod³o¿a.  
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Wybór farby na œciany
zewnêtrzne budynku
to decyzja, któr¹ warto
podejmowaæ z rozwag¹.
Od rodzaju, jakoœci i od-
cienia pow³oki malarskiej
zale¿y nie tylko wygl¹d
œwie¿o ukoñczonego
domu; cechy te decyduj¹
równie¿ o trwa³oœci
elewacji, czyli o tym,
jak nasza siedziba bêdzie
siê prezentowa³a za 10,
15, a nawet 20 lat.

Cezary Jankowski

1 Malowanie œcian domu jednorodzinnego
nie nale¿y do czynnoœci szczególnie skompli-
kowanych. Jednym z warunków powodzenia
jest odpowiedni dobór narzêdzi do pracy

fot. Dyrup

BARWY
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Dok³adny opis metody malowania
zawiera instrukcja u¿ycia wydrukowa-
na na ka¿dym opakowaniu farby, nieza-
le¿nie od jej rodzaju i pochodzenia. Na-
le¿y dok³adnie jej przestrzegaæ, gdy¿ sa-
modzielna modyfikacja zaleceñ mo¿e
negatywnie wp³yn¹æ na jakoœæ i trwa-
³oœæ pow³oki.

Co przede wszystkim? 
Pierwszym etapem prac jest zawsze

staranne przygotowanie pod³o¿a. Polega
ono na usuniêciu zanieczyszczeñ metod¹
zmywania b¹dŸ szczotkowania po-
wierzchni oraz na jej odpyleniu. Jeœli
brud lub stara, s³abo przylegaj¹ca farba,
nie daj¹ siê w ten sposób usun¹æ, trzeba
poddaæ powierzchniê œciany piaskowa-
niu. Skutecznym sposobem na oczyszcze-
nie pod³o¿a jest zmycie powierzchni przy
pomocy myjki wysokociœnieniowej. Nale-
¿y jednak pamiêtaæ, ¿e w przypadku ele-
wacji ocieplonych systemem BSO, aby
nie uszkodziæ tynku, trzeba u¿yæ koñców-
ki daj¹cej delikatniejszy strumieñ wachla-
rzowy.

Wszelkie uszkodzenia powierzchni
tynku najlepiej naprawiaæ przy u¿yciu go-
towych zapraw renowacyjnych. Istotne
jest, by powierzchni w miejscu uzupe³nie-
nia nadaæ fakturê zbli¿on¹ do pozosta³ej
czêœci elewacji; pozwoli to uzyskaæ jedno-
lity odcieñ œciany po jej pomalowaniu. Je-
œli znajdziemy na otynkowanej œcianie
wykwity lub zacieki, które po zamalowa-
niu mog¹ przebijaæ przez warstwê farby
elewacyjnej, nale¿y je wyszorowaæ lub –
je¿eli to nie poskutkuje – zamalowaæ spe-
cjaln¹ farb¹ izoluj¹c¹ 2. Zabieg ten jest
absolutnie konieczny, gdy zaciek powsta³
w wyniku korozji stali, a do malowania
planujemy u¿yæ wodorozcieñczalnej far-
by akrylowej. 

Z malowaniem nie nale¿y siê spie-
szyæ. Farby nie wolno nak³adaæ na mo-
kre, nieca³kowicie utwardzone pod³o¿e.
Zale¿nie od rodzaju tynku i nak³adanej
pow³oki, czas dojrzewania pod³o¿a mo¿e
wynosiæ od 7 do 30 dni. Równie istotne,
jak stopieñ owej dojrza³oœci, s¹ warunki
atmosferyczne, w jakich wykonujemy
prace. Najbardziej sprzyjaj¹ce wystêpuj¹
przy pochmurnej ale bezdeszczowej pogo-
dzie, gdy temperatura powietrza przekra-
cza 15°C. Niedopuszczalne jest – choæ to
nie dla wszystkich oczywiste – wykony-

wanie prac malarskich podczas mrozu.
Prace utrudnia równie¿ bezpoœrednie na-
s³onecznienie malowanej elewacji. Przy-
spiesza ono wprawdzie jej wysychanie, ale
jednoczeœnie komplikuje nak³adanie far-
by, która w silnym s³oñcu czêsto po pro-
stu „schnie pod pêdzlem”. Przy takiej po-
godzie, w efekcie intensywnego parowa-
nia wilgotnego pod³o¿a, pokrywanego
szybko twardniej¹c¹ pow³ok¹ malarsk¹,
na malowanej powierzchni mog¹ poja-
wiaæ siê równie¿ trudne do usuniêcia pê-
cherze. 
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Jakkolwiek kolorystykê budynku wybieramy za-
wsze pod³ug w³asnych upodobañ, warto byœmy podej-
muj¹c decyzjê wziêli pod uwagê kilka niepisanych regu³
i wskazówek technicznych. Pomog¹ one uzyskaæ po¿¹-
dany efekt estetyczny, jak¿e wa¿ny – wszak nasz dom
jest nasz¹ wizytówk¹.
n Kolor œcian powinien harmonizowaæ lub nawi¹zy-
waæ poprzez udany kontrast do barwy pozosta³ych ele-
mentów budynku: pokrycia dachu, stolarki okiennej
i drzwiowej, coko³u, parapetów, rynien itp. 
n Przyjrzyjmy siê budynkom s¹siadów; z pewnoœci¹
wprowadzenie krzykliwego kontrastu w postaci ja-
skrawej, mocnej barwy elewacji nie pos³u¿y otocze-
niu i nie podniesie wartoœci naszej posiad³oœci. Pa-
miêtajmy te¿, ¿e ostre kolory szybciej siê nudz¹,
a przemalowywanie domu w zagospodarowanym ju¿
ogrodzie jest k³opotliwe.
n Dobierzmy taki kolor œcian, który ma szansê d³u¿ej
pozostaæ „optycznie“ czysty. Jeœli jesteœmy szczegól-
nie przywi¹zani do wyobra¿enia œnie¿no bia³ego dom-
ku, pokryjmy elewacjê farb¹ maj¹c¹ zdolnoœæ samooczyszczania.
n Niewielkie próbki koloru, na podstawie których dobieramy odcieñ, potrafi¹ byæ bardzo myl¹ce. Barwa
w „kieszonkowym” formacie sprawia np. wra¿enie znacznie jaœniejszej. Najlepiej po¿yczyæ od producen-

ta wzornik kolorów (maj¹ je te¿ czêsto firmy wyko-
nawcze) i nie szczêdz¹c czasu, znaleŸæ w okolicy dom,
którego kolor chwyci nas za serce. Nastêpnie (za zgo-
d¹ mieszkañców) znaleŸæ w próbniku odpowiedni od-
cieñ, przyk³adaj¹c próbkê bezpoœrednio do œciany
nas³onecznionej i zacienionej.
Uwaga! Ta sama oce-
na dokonana zza p³o-
tu mo¿e daæ ca³kiem
inny, fa³szywy efekt.
n Jeœli wybrali-
œmy ju¿ kolor, a nie
jest on dostêpny jako
farba gotowa, nie mie-

szajmy pigmentu z baz¹ samodzielnie. Bêdziemy potrzebowali du¿ej iloœci far-
by, przy jej barwieniu niezbêdna jest zatem powtarzal-
noœæ i precyzja, a te zapewni tylko „przemys³owe” przy-
gotowanie mieszanki przez producenta.

>>

fot. Eco-House

fot. Unibud

Pigmenty do farb (fot. Inchem)

Wzornik kolorów bêdzie nam bardzo pomocny

pprzy wyborze odcienia elewacji (fot. Caparol)

2 Ekologiczna farba akrylowa do wykonywa-
nia dekoracyjnych i ochronnych pow³ok malar-
skich, a tak¿e do wymalowañ renowacyjnych
(fot. Farby Kabe Polska)

Ten wymarzony kolor...
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Wiêkszoœæ farb, zw³aszcza stosowa-
nych na surowe, dotychczas niemalowane
pod³o¿a, wymaga na³o¿enia warstwy
gruntuj¹cej. Wykorzystuje siê w tym celu
rozcieñczon¹ farbê lub gruntowniki. Za-
gruntowanie zapewnia lepsze przyleganie
pow³oki do pod³o¿a, a tak¿e wyrównuje je-
go ch³onnoœæ, co zapobiega powstawaniu
ró¿nic w zabarwieniu, spowodowanych
nierównomiernym wch³anianiem farby.

Jak malowaæ?
Œciany mo¿na pokrywaæ farb¹ za po-

moc¹ pêdzla, wa³ka lub metod¹ natrysku
hydrodynamicznego (natrysk pneuma-
tyczny nie jest tu wskazany ze wzglêdu na
du¿y stopieñ rozpylenia farby i wra¿liwoœæ
na podmuchy wiatru). Przy nak³adaniu
warstwy gruntuj¹cej oraz impregnatów le-
piej skorzystaæ z pêdzla, który – w porów-
naniu z innymi technikami – zapewni sku-

teczniejsze wtarcie preparatu w po-
wierzchniê pod³o¿a. Farbê przed u¿yciem
nale¿y dok³adnie wymieszaæ – najwygod-
niej wiertark¹ z do³¹czonym mieszad³em –
a nastêpnie, dodaj¹c zalecany rozcieñczal-
nik, nadaæ jej po¿¹dan¹ gêstoœæ. 

Malowanie elewacji rozpoczynamy od
góry. Najskuteczniejsz¹ technik¹ jest me-
toda krzy¿owa, polegaj¹ca na prowadze-
niu pêdzla lub wa³ka najpierw poziomo,
a nastêpnie pionowo. Jeœli wykorzystuje-
my wiêcej ni¿ jeden kolor, powinniœmy
szczególnie zadbaæ o estetykê na po³¹cze-
niu powierzchni o ró¿nych barwach.
Równ¹ granicê pomiêdzy nimi uzyskamy
naklejaj¹c wzd³u¿ wyznaczonej linii ta-
œmê malarsk¹, któr¹ oderwiemy po wy-
schniêciu farby, by pozosta³y fragment
œciany pokryæ innym kolorem.

Malowania nie nale¿y przerywaæ
w po³owie. Jednorazowo pokrywajmy ca³e
fragmenty œcian, ograniczone za³omami 3.
Œciana pomalowana „na dwa etapy” mo¿e
mieæ po wyschniêciu niejednolity odcieñ,

Opakowania farb rzadko opatrzone s¹ konkretnym wskaŸnikiem paroprzepuszczalnoœci; produ-
cenci ograniczaj¹ siê najczêœciej do informacji ogólnikowej typu „farba paroprzepuszczalna”. W prak-
tyce za farby o dobrej paroprzepuszczalnoœci mo¿na uznaæ takie, które umo¿liwiaj¹ uzyskanie oporu
dyfuzyjnego Sd (dla pow³oki o typowej gruboœci) poni¿ej 0,2 m. Trzeba przy tym pamiêtaæ, ¿e kolejne
odnawianie elewacji zmniejsza jej paroprzepuszczalnoœæ, dlatego ju¿ przy pierwszym malowaniu war-
to zastosowaæ produkt o wysokiej trwa³oœci i jednoczeœnie dobrej paroprzepuszczalnoœci. 

O paroprzepuszczalnoœci>>

Do malowania elewacji wykorzystuje siê
g³ównie farby na spoiwie cementowym, akrylo-
wym, silikonowym oraz silikatowym. Ten ogólny
podzia³ tylko w przybli¿eniu okreœla ich walory,
gdy¿ producenci modyfikuj¹ spoiwa, tworz¹c ko-
polimery o znacznie ró¿ni¹cych siê w³asnoœciach.
Porównanie przydatnoœci farb do konkretnych za-
stosowañ mo¿e wiêc okazaæ siê trudne, zw³asz-
cza ¿e doœæ ogólnikowe informacje podawane na
opakowaniach nie definiuj¹ ich wszystkich w³aœci-
woœci. Dlatego przy nietypowych pod³o¿ach lub
w szczególnych warunkach u¿ytkowania warto
skorzystaæ z opinii doœwiadczonego fachowca al-
bo skonsultowaæ problem z przedstawicielem
producenta. 

Nie³atwe porównanie>>

Najwa¿niejsze cechy farby elewacyjnej to:
n zdolnoœæ krycia, od której zale¿y, ile razy bê-
dziemy musieli malowaæ, aby pokryæ ca³kowicie
warstwê podk³adow¹. Zdolnoœæ ta zwi¹zana jest
z rodzajem u¿ytego pigmentu oraz zawartoœci¹
w farbie substancji sta³ych. Farby o wysokiej sile
krycia zawieraj¹ ok. 60% czêœci sta³ych; 
n trwa³oœæ barwy – decyduje, jak d³ugo pow³oka
nie zblednie pod wp³ywem promieniowania UV
oraz dzia³ania substancji chemicznych zawartych
w powietrzu. Trudno jednoznacznie okreœliæ czas
zachowania ¿ywych kolorów, gdy¿ wp³ywa na to
wiele czynników, ale w sprzyjaj¹cych warunkach
tynki pokryte dobr¹ farb¹ nie wymagaj¹ odnawia-
nia nawet przez ponad 20 lat. Warto wiedzieæ, ¿e
nawet w przypadku u¿ycia farby najlepszej jako-
œci barwa ciemna i intensywna zszarzeje szybciej
ni¿ jasna, pastelowa; 
n paroprzepuszczalnoœæ – podobnie jak w tyn-
kach, wp³ywa na zdolnoœæ do odprowadzenia pa-
ry wodnej  przenikaj¹cej przez œcianê. Dlatego na-
le¿y dobraæ farbê o w³asnoœciach odpowiednich
do paroprzepuszczalnoœci tynku, tak by nie zabu-
rzyæ procesu „oddychania” ca³ej elewacji. Szcze-
gólnie wysoka paroprzepuszczalnoœæ powinna ce-
chowaæ farby nak³adane na tynki mineralne, po-
krywaj¹ce ocieplenie z we³ny. Jeœli warstwa far-
by uniemo¿liwi szybkie odprowadzenie przenika-
j¹cej przez œcianê pary wodnej, mo¿e dojœæ do od-
parzania tynku i trwa³ego zawilgocenia we³ny mi-
neralnej, zmniejszaj¹cego jej ciep³ochronnoœæ;
n hydrofobowoœæ – zdolnoœæ do odpychania cz¹-
steczek wody, a wiêc i zawartych w niej zanie-
czyszczeñ. Pow³oki z farb o w³asnoœciach hydro-
fobowych wolniej siê brudz¹, zdecydowanie ³at-
wiej je tak¿e wyczyœciæ. Farby hydrofobowe
zmniejszaj¹ te¿ nasi¹kliwoœæ pod³o¿a, co wp³ywa
dodatnio na trwa³oœæ elewacji, zw³aszcza
w miejscach nara¿onych na bezpoœrednie zawil-
gocenie opadami;  
n odpornoœæ biologiczna – to szczególnie wa¿na
w³aœciwoœæ, gdy elewacja os³oniêta jest drzewa-
mi (zw³aszcza od strony pó³nocnej), a warunki
otoczenia sprzyjaj¹ rozwojowi mikroorganizmów.
Zawarte w farbie substancje mog¹ ograniczaæ
rozwój glonów, mchów, porostów; na pokrytych
ni¹ œcianach nie pojawi siê brunatny b¹dŸ zielon-
kawy nalot; 
n kolorystyka – wiêkszoœæ farb elewacyjnych
mo¿na barwiæ na dowolny kolor, wykorzystuj¹c
materia³ bazowy w postaci bia³ej farby, do której
dodaje siê odpowiednie pigmenty. Uzyskiwanie
powtarzalnych kolorów umo¿liwiaj¹ automatycz-
ne mieszalniki, programowane zgodnie z palet¹
barw oferowan¹ przez producenta farby. 

Co w farbie siedzi?>>

3 Jednolity kolor elewacji zapewni przestrze-
ganie zasady nieprzerywania prac „w po³owie
œciany”, a tak¿e zastosowanie farby dobrej ja-
koœci (fot. Farby Kabe Polska)

Zu¿ycie farby zale¿y przede wszystkim od stopnia
g³adkoœci pokrywanej powierzchni i liczby nak³ada-
nych warstw. Na pod³o¿ach fakturowanych mo¿e
byæ nawet dwu- lub trzykrotnie wiêksze, ni¿ na po-
wierzchniach g³adkich
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mimo ¿e farba pochodzi³a z jednej dosta-
wy, a nawet jednego... kube³ka.

By unikn¹æ przykrych niespodzia-
nek, przed rozpoczêciem prac malarskich
z pewnoœci¹ warto zapoznaæ siê z pro-
gnoz¹ pogody na najbli¿sze kilka dni
(najlepiej z kilku Ÿróde³). Œwie¿o pomalo-
wane œciany trzeba bowiem chroniæ przed
deszczem i nadmiernym nas³onecznie-
niem, a tak¿e przed zapyleniem gro¿¹cym
podczas silnych wiatrów.                        �
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Wybieraj¹c gatunek farby nale¿y wzi¹æ pod uwagê dwa podstawowe czynniki: rodzaj pod³o¿a
przeznaczonego do malowania oraz stopieñ zanieczyszczenia powietrza w naszej okolicy. Okreœlenie
wynikaj¹cych z nich wymogów pozwoli nam dobraæ produkt, który elewacjom naszego domu nada
trwa³oœæ i piêkny wygl¹d. Oto cechy wyrobów najpowszechniej stosowanych w budownictwie jedno-
rodzinnym: 

farby akrylowe
Nale¿¹ do najczêœciej u¿ywanych farb elewacyjnych. Cechuje je wy-

soka odpornoœæ na zabrudzenie oraz mo¿liwoœæ uzyskania szerokiej palety
barw. Produkowane s¹ na bazie ¿ywic akrylowych, czêsto modyfikowanych
innymi polimerami, co umo¿liwia uzyskanie pow³ok malarskich o ró¿nych
w³asnoœciach. Popularne odmiany fasadowych farb akrylowych mog¹ byæ
nak³adane na nowe, a tak¿e na malowane pod³o¿a tynkowe, wówczas gdy
pow³oki nie musi cechowaæ wysoka paroprzepuszczalnoœæ. Dostêpne s¹
jednak równie¿ farby akrylowe produkowane na bazie specjalnej ¿ywicy
pliolitowej, wykazuj¹ce wysok¹ paroprzepuszczalnoœæ. W tej grupie znajduj¹ siê równie¿ wyroby
o podwy¿szonej elastycznoœci, charakteryzuj¹ce siê zdolnoœci¹ skutecznego krycia mikropêkniêæ
w tynku. Wiêkszoœæ farb akrylowych to wyroby wodorozcieñczalne, ale produkowane s¹ równie¿ akry-
lowe farby rozpuszczalnikowe; poniewa¿ mocno wi¹¿¹ siê z pod³o¿em, wzmacniaj¹c równie¿ spodnie
warstwy, nadaj¹ siê szczególnie do prac renowacyjnych. Utworzona przez farbê akrylow¹ pow³oka ma
zdolnoœæ do samooczyszczania.   

farby silikonowe
Wytwarzane na bazie silikonu, wykazuj¹ bardzo dobr¹ elastycznoœæ, od-

pornoœæ na czynniki atmosferyczne, wysok¹ paroprzepuszczalnoœæ, w³asnoœci
hydrofobowe oraz zdolonoœæ do samooczyszczania. Zawieraj¹ równie¿ dodatki
zapobiegaj¹ce pojawianiu siê porostów. Ich u¿ycie pozwala na uzyskanie trwa-
³ych, ¿ywych kolorów. Mo¿na malowaæ nimi tynki mineralne, cienkowarstwowe
(zarówno nowe, jak i poddawane renowacji), a tak¿e beton, mury ceglane czy
p³yty w³óknocementowe. Zalecane s¹ szczególnie do pokrywania elewacji do-
mów w rejonach o silnym zanieczyszczeniu œrodowiska. Uniwersalnoœæ mo¿-
liwoœci ich stosowania skutkuje jednak doœæ wysok¹ cen¹. 

farby mineralne
Oferowane s¹ w postaci suchych mieszanek lub past do rozrobienia. Zawieraj¹ spoiwo z jasnych

odmian cementu z dodatkiem polimerów poprawiaj¹cych przyczepnoœæ i elastycznoœæ, odpornych na
alkaliczny odczyn pigmentów. Do ich zalet nale¿¹: niska cena (s¹ to farby najtañsze), dobra paroprze-
puszczalnoœæ i odpornoœæ na wodê. S¹  jednak nasi¹kliwe i daj¹ ograniczone mo¿liwoœci barwienia. Na
malowanych nimi powierzchniach mog¹ pojawiaæ siê wykwity solne i odbarwienia, powstaj¹ce w wy-
niku reakcji chemicznej z pod³o¿em. Farby mineralne nadaj¹ siê g³ównie do pokrywania tradycyjnych
tynków cementowo-wapiennych, surowego betonu i pod³o¿y kamiennych, w rejonach
o niskim zanieczyszczeniu powietrza.  

farby silikatowe (krzemianowe)
Ich charakterystyczn¹ cech¹ jest trwa³e, chemiczne wi¹zanie siê

z pod³o¿em, dziêki czemu uzyskuj¹ wyj¹tkowo dobr¹ przyczepnoœæ do pokry-
wanej powierzchni. W reakcjê tak¹ farby silikatowe wchodz¹ jednak jedynie
z pod³o¿em mineralnym, dlatego nie mo¿na ich nak³adaæ na powierzchnie
uprzednio malowane farbami akrylowymi, alkidowymi czy olejnymi. Mo¿na na-
tomiast pokrywaæ nimi stare pow³oki silikonowe, silikatowe i mineralne oraz –
oczywiœcie – œwie¿e tynki. Farby te daj¹ trwa³¹, odporn¹ na agresywne œrodo-
wisko pow³okê o du¿ej paroprzepuszczalnoœci, wysokiej odpornoœci na porasta-
nie i w³asnoœciach hydrofobowych. Wytwarzane s¹ na bazie potasowego szk³a wodnego, z uwagi na co
podczas malowania nale¿y chroniæ przed zachlapaniem elementy kamienne, szklane czy szkliwione.  Ja-
ko rozcieñczalnika u¿ywa siê do nich wody. 

Czym malowaæ?>>

W grupie farb elewacyjnych znajduj¹ siê rów-
nie¿ bezbarwne impregnaty stosowane do zabezpie-
czania elewacji wykonanych z ceg³y silikatowej
i klinkierowej oraz ozdobnych elementów betono-
wych. Zwiêkszaj¹ one odpornoœæ elewacji na koro-
zjê powierzchniow¹, o¿ywiaj¹ jej barwê, a tak¿e za-
bezpieczaj¹ przed zabrudzeniem, nasi¹kaniem i roz-
wojem porostów. Impregnaty produkuje siê z po-
dobnych surowców, jak farby, jednak nie zawieraj¹
one pigmentów i z regu³y maj¹ mniejsz¹ gêstoœæ, co
u³atwia ich wnikanie w pod³o¿e. Wykorzystywane s¹
równie¿ do gruntowania przed na³o¿eniem dekora-
cyjnej pow³oki z farby elewacyjnej.

Najczêœciej u¿ywa siê impregnatów silikono-
wych, silikatowych oraz wytworzonych na bazie ole-
jów szybkoschn¹cycch. Preparaty silikonowe i silika-
towe stosujemy na pod³o¿a z kamienia naturalnego,
ceg³y wapienno-piaskowej oraz betonu, natomiast
preparaty olejowe nak³ada siê zwykle na elewacje
z ceg³y klinkierowej lub licowej w celu o¿ywienia jej
barwy i nadania delikatnego po³ysku.

Co oprócz farb?>>
fot. Flügger

fot. Baumit

fot. Dyrup

Bezbarwny impregnat zabezpieczy i doda urody

elewacji klinkierowej (fot. EkoKlinkier)

Co, za ile:

– farba fasadowa akrylowa 60-150 z³/10 l

– farba fasadowa silikonowa 180-250 z³/10 l

– farba fasadowa silikatowa 150-200 z³/10 l   

– gruntownik akrylowy 30-50 z³/10 l

Podajemy ceny brutto

Dane teleadresowe producentów zamiesz-
czamy na str. 65
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