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Nie istniej¹ farby uniwersalne. Nie
ma takich, które daj¹ dobre efekty

estetyczne na ka¿dym pod³o¿u i w dowol-
nych warunkach. Do ka¿dego rodzaju
pod³o¿a nale¿y wiêc zastosowaæ inny ro-
dzaj farby. Najczêœciej mamy do czynie-
nia z malowaniem pod³o¿y: otynkowa-
nych lub betonowych, drewnianych
i drewnopochodnych, stalowych i ¿eliw-
nych, wykonanych z metali nie¿elaznych.

Przy wyborze materia³ów i technologii
malarskich musimy równie¿ uwzglêdniæ
stan powierzchni przeznaczonej do malo-
wania, jej usytuowanie oraz sposób u¿ytko-
wania.

Nale¿y dodaæ, ¿e poszczególne mate-
ria³y ró¿ni¹ siê sposobem nak³adania,
niezbêdnej wstêpnej obróbki pod³o¿a,
a tak¿e walorami ekologicznymi oraz hi-
gienicznymi zarówno w trakcie malowa-
nia, jak i podczas póŸniejszego u¿ytkowa-
nia wykonywanych pow³ok. 

Z czego sk³ada siê farba
Sk³adnikami ka¿dej farby s¹:

■ pigment – podstawowym jego zada-
niem jest nadanie farbie odpowiedniego
koloru. Oprócz tego decyduje o tym, w ja-
kim stopniu farba przyczynia siê do po-
krycia ró¿nic w odcieniu pod³o¿a. Ta
zdolnoœæ zale¿y od wielkoœci cz¹stek pig-
mentu, jego iloœci oraz gruboœci warstwy
farby nak³adanej na pod³o¿e. W przypadku
wyrobów do metalu (przewa¿nie stali) pig-
menty zabezpieczaj¹  malowan¹ powierz-
chniê tak¿e przed korozj¹; 
■ spoiwo – wi¹¿e cz¹stki pigmentu i spa-
ja farbê z pod³o¿em, decyduje o przyczep-
noœci, odpornoœci na czynniki mecha-
niczne, chemiczne i atmosferyczne;
■ rozpuszczalnik – nadaje spoiwom
p³ynn¹ konsystencjê, u³atwia nak³adanie
farby, odparowuje podczas schniêcia.

Od proporcji pigmentu i spoiwa zale-
¿y, czy pow³oki malarskie bêd¹ matowe,
pó³matowe, jedwabiste, pó³b³yszcz¹ce
i b³yszcz¹ce.

Farby mog¹ zawieraæ te¿ substancje
przyspieszaj¹ce wysychanie, u³atwiaj¹ce
nak³adanie i rozprowadzanie, czy popra-
wiaj¹ce odpornoœæ na p³owienie, a tak¿e
dodatki  grzybo-, bakterio- i pleœniobójcze.

Dobra farba
Dobra farba to taka, która zachowuje

swój wygl¹d przez kilka lat po malowa-
niu, nie ¿ó³knie, nie blaknie, nie odpada
ani nie pêka. Powinna byæ tak¿e odporna
na uszkodzenia mechaniczne, a co naj-
wa¿niejsze – bezpieczna dla ludzi i oto-
czenia.

To, czy farba jest dobra czy z³a, oka-
zuje siê czasem podczas malowania, ale
najczêœciej dopiero po wyschniêciu lub
w trakcie eksploatacji. Poniewa¿ nie da
siê tego przewidzieæ podczas zakupu, naj-
bezpieczniej zdecydowaæ siê na wyrób
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Nasz rynek jest zala-
ny ró¿nymi rodzajami

farb. Wydaje siê, ¿e wy-
starczy pójœæ do specja-

listycznego sklepu,
a tam ju¿ uzyskamy fa-
chow¹ pomoc. Jednak
jeœli nie chcemy bubla,

lepiej zapoznaæ siê
z podstawowymi w³aœci-

woœciami farb.
U³atwi nam to wybór.

Nawet bowiem bardzo
podobne wyroby tego

samego producenta mo-
g¹ siê nieznacznie ró¿-
niæ pewnymi, istotnymi

dla nas, cechami.
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znanego producenta, ciesz¹cego siê na
rynku dobr¹ opini¹. 

W sklepie mo¿emy jedynie otworzyæ
wiaderko z farb¹ i siê jej przyjrzeæ. Na po-
wierzchni nie powinno byæ zaschniêtego
ko¿ucha ani grudek. Powinna mieæ tak¹
konsystencjê, aby nie by³o konieczne do-
dawanie rozcieñczalnika (dodaje siê go do
farby, która zgêstnia³a wskutek d³ugiego
i niew³aœciwego przechowywania, oraz
wtedy, gdy ma s³u¿yæ jako warstwa pok³a-
dowa pod w³aœciw¹ warstwê dekoracyjn¹). 

Kolory
Kupuj¹c farby gotowe mo¿emy wy-

braæ kolor katalogowy, który jest okreœlo-
ny seryjnie przez producenta. Zdarza siê
czasami, ¿e odcienie farb poszczególnych
serii nieco siê ró¿ni¹. Jeœli wiêc zakupio-
ne preparaty maj¹ inny numer serii, to
aby uzyskaæ jednolity kolor, musimy je
zmieszaæ (w stosunku 1:1). 

Mo¿na tak¿e kupiæ farby w kolorze,
którego nie ma w katalogu. Producenci
oferuj¹ komputerowe mieszanie farb
(tzw. tinting), które pozwala uzyskaæ do-
wolny kolor wskazany przez klienta. Do
barwienia u¿ywa siê farb bazowych, dziê-
ki którym mo¿liwe jest uzyskanie odcieni
o ró¿nej g³êbokoœci barwy – pastelowej,
jasnej lub nasyconej. Tak przygotowane
farby s¹, niestety, dro¿sze, dlatego warto
zapytaæ, czy nie ma interesuj¹cego nas od-
cienia wœród tañszych wyrobów  gotowych.

Oczywiœcie, mo¿emy samodzielnie
u¿yæ barwnika, ale uzyskany efekt nie za-
wsze bêdzie zadowalaj¹cy. Jest to szcze-
gólnie ryzykowne, gdy iloœæ potrzebnej

farby jest du¿a. Zazwyczaj nie da siê wte-
dy wymieszaæ od razu ca³oœci. Poszczegól-
ne partie z ka¿dego kolejnego mieszania
bêd¹ zawsze nieco ró¿niæ siê odcieniem. 

Ró¿ne wyroby, ró¿ne w³aœci-
woœci
Ze wzglêdu na pe³nion¹ funkcjê farby

dzieli siê na:
■ podk³adowe – poprawiaj¹ w³aœciwoœci
pod³o¿a, chroni¹ je przed dzia³aniem
czynników niszcz¹cych oraz zwiêkszaj¹
przyczepnoœæ farb nawierzchniowych;
■ nawierzchniowe – przeznaczone do
ostatecznego malowania;
■ emalie – farby nawierzchniowe o wy-
sokich w³aœciwoœciach dekoracyjnych, za-
wieraj¹ce du¿¹ iloœæ spoiwa i dobre jakoœ-
ciowo pigmenty.

W zale¿noœci od zastosowanego roz-
cieñczalnika farby dzieli siê na:
■ wodne – rozpuszczalnikiem jest woda,
która podczas wysychania odparowuje
w postaci pary wodnej, dziêki czemu far-
by te s¹ ma³o szkodliwe dla zdrowia. S¹
tak¿e niepalne i maj¹ krótki okres karen-
cji – zwykle 1-2 dni, do zaniku zapachu;
■ rozpuszczalnikowe – oparte na lot-
nych rozpuszczalnikach (np. benzyna la-
kowa), które podczas wysychania szybko
odparowuj¹. Farby te maj¹ d³u¿szy okres
karencji (3-6 tygodni), emituj¹ substancje
szkodliwe dla zdrowia.

Ka¿da farba, niezale¿nie od tego, czy
jest wodna czy rozpuszczalnikowa, ma
pewne charakterystyczne w³aœciwoœci,
które decyduj¹, na jakim pod³o¿u i w ja-
kich warunkach mo¿na j¹ stosowaæ. I tak
mamy do wyrobu farby:
■ przepuszczalne – umo¿liwiaj¹ce swo-
bodne odparowanie wilgoci z pod³o¿a;
stosuje siê je do malowania ch³onnych
powierzchni, np. œwie¿ych œcian, które
choæ powierzchniowo wydaj¹ siê suche,
jeszcze d³ugo odparowuj¹ wilgoæ z zapra-
wy i tynku, albo starych œcian, w których
wystêpuje niebezpieczeñstwo pojawienia
siê wilgoci;
■ nieprzepuszczalne – tworz¹ na po-
wierzchni rodzaj b³ony (bariery dla wody
i pary wodnej), maluje siê nimi np. ³a-
zienki, pralnie i kuchnie. Mo¿na ich u¿y-
waæ tylko na fragmentach powierzchni
najbardziej nara¿onych na wilgoæ;
■ zmywalne – odporne na wodê i œciera-
nie. Maj¹ w sk³adzie wiêcej spoiwa, np.
akrylowego lub lateksowego, co zwiêksza
ich przyczepnoœæ do malowanej powierzch-
ni, a barwniki s¹ odporne na dzia³anie wo-
dy. Sprawdzaj¹ siê w kuchniach, ³azien-
kach, przedpokojach i pokojach dziennych.
Farby do pomieszczeñ o podwy¿szonej wil-
gotnoœci zawieraj¹ dodatki chemiczne za-
bezpieczaj¹ce przed mo¿liwoœci¹ pojawie-
nia siê pleœni i grzybów;
■ jednowarstwowe – to skoncentrowane
roztwory spoiw oraz pigmentów, którym
ró¿ne dodatki nadaj¹ p³ynnoœæ wystarcza-
j¹c¹ do malowania. Mo¿na nimi jedno-
warstwowo pokrywaæ elementy ju¿ wcze-
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Zanim kupisz farbê, upewnij siê, jakie ma przeznaczenie: nadaje siê do malowa-
nia na zewn¹trz czy wewn¹trz.

Farby – funkcje

podk³adowe
nawierzchniowe
emalie

Farby – rozcieńczanie

wodne
rozpuszczalnikowe

Tajemnicze RAL i NCS
S¹ to systemy barw stosowane w usta-

laniu kolorystyki wyrobów. System RAL
zawiera oko³o 1700 kolorów; ka¿dy ma
czterocyfrowy symbol okreœlaj¹cy jego
pozycjê na kole barw systemu. RAL zo-
sta³ stworzony przez Niemiecki Instytut
Jakoœci i Oznakowania. Z kolei system
NCS jest naturalnym systemem barw
opartym na percepcji ludzkiego oka. Jest
to dzie³o Skandynawskiego Instytutu
Barwy w Sztokholmie. Zawiera oko³o
1750 kolorów o symbolach literowo-cy-
frowych. W odró¿nieniu od RAL jest sta-
le rozszerzany o coraz to nowsze odcie-
nie. Te systemy s¹ podstaw¹ do opraco-
wywania przez producentów firmowych
wzorników kolorów.

Wdychanie oparów farb rozpuszczalni-
kowych (szczególnie podczas malowania
natryskowego) jest niebezpieczne dla zdro-
wia. Podczas malowania zalecane jest za³o-
¿enie maseczki ochronnej na nos i usta, od-
powiedniego ubrania oraz rêkawic. W przy-
padku zabrudzenia skóry miejsca te nale¿y
umyæ wod¹ z myd³em lub specjaln¹ past¹.
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œniej pomalowane farb¹ o takim samym,
lub nieco jaœniejszym odcieniu. W innych
przypadkach, w celu uzyskania pow³oki
o jednolitej, intensywnej barwie powinni-
œmy malowaæ nimi dwukrotnie. S¹ bardzo
wydajne (czêsto o 50-100% bardziej, ni¿
inne farby), gêste, ale ³atwo siê rozprowa-
dzaj¹ i nie pozostawiaj¹ smug. Nie powin-
no siê ich rozcieñczaæ, bo wtedy maleje si-
³a krycia malowanej powierzchni; 
■ niekapi¹ce (zwane te¿ tiksotropowy-
mi) – maj¹ postaæ rzadkiej galaretki. Bar-
dzo dobrze rozprowadzaj¹ siê na malowa-
nej powierzchni. Po nabraniu na pêdzel
lub wa³ek nie sp³ywaj¹ i nie skapuj¹.
W czasie malowania nie chlapi¹ i nie pry-
skaj¹. Po pomalowaniu nie sp³ywaj¹
z pod³o¿a, co pozwala nak³adaæ je nieco
grubsz¹ warstw¹, ni¿ inne farby. S¹ dos-
kona³e dla niedoœwiadczonych malarzy,
skracaj¹ czas malowania. Nie wolno ich
mieszaæ ani rozcieñczaæ, poniewa¿ trac¹
wówczas swoje w³aœciwoœci; 
■ szybkoschn¹ce – u¿ywane do malowa-
nia drewna i metalu. W krótkim czasie
mo¿na nimi kilka razy pomalowaæ tê sa-
m¹ powierzchniê bez ryzyka uszkodzenia
pow³oki. W ich sk³ad wchodz¹ lotne
(i bardzo szkodliwe) rozpuszczalniki, lub
du¿a iloœæ tzw. sykatyw  (zwanych te¿ su-
szkami), które umo¿liwiaj¹ szybkie zasy-
chanie. Suszki s¹ zazwyczaj u¿ywane
w ekologicznych wyrobach wodorozcieñ-
czalnych; 
■ trzy w jednym (grunt, podk³ad i deko-
racja) do stali. Sk³ad emalii pozwala na
zwiêkszenie gruboœci pojedynczej wars-
twy pow³oki bez ryzyka, ¿e bêdzie ona
póŸniej pêkaæ. Emalie bezpodk³adowe
stosuje siê do malowania nowych oraz re-
nowacji starych i lekko zu¿ytych pow³ok,

na których pojawi³a siê korozja. Dodatki
antykorozyjne oraz spoiwo tworz¹ bardzo
szczeln¹ pow³okê zmniejszaj¹c¹ dostêp
pary wodnej i tlenu do powierzchni meta-
lu, spowalniaj¹ procesy korozyjne. Mo¿na
nimi (bez wczeœniejszego pokrycia grun-
tem antykorozyjnym) malowaæ elementy
z cienk¹ i zwi¹zan¹ z pod³o¿em warstw¹
rdzy.

Wybieraj¹c farbê powinniœmy zwró-
ciæ uwagê na aspekty ekologiczne, higie-
niczne i wytrzyma³oœciowe. Gdy trzeba
coœ pomalowaæ w zamkniêtym, s³abo wie-
trzonym pomieszczeniu dobrze jest wy-
braæ farbê wodorozcieñczaln¹, powoduj¹-
c¹ minimaln¹ emisjê lotnych wêglowodo-
rów. Kiedy jednak wypadnie jakaœ praca
przy mroŸnej pogodzie, farby te trzeba
uznaæ za nieprzydatne. W pomieszcze-
niach wilgotnych, gdzie wolno schnie za-
równo woda jak i rozpuszczalniki, najwy-
godniej jest stosowaæ dwusk³adnikowe
farby chemoutwardzalne. Je¿eli zale¿y
nam na szybkim schniêciu pow³ok, bez-
konkurencyjne okazuj¹ siê materia³y ni-
trocelulozowe. 

W ka¿dym przypadku stosowanie
rozpuszczalnika, farby, sposób malowania
i suszenia pow³ok musz¹ byæ zgodne z in-
strukcj¹ jej producenta.

Na opakowaniu farby znajduje siê
wiele i przydatnych informacji:

■ jaki materia³ mo¿na ni¹ malowaæ;
■ jaka jest jej wydajnoœæ, czyli ile metrów
kwadratowych powierzchni mo¿na poma-
lowaæ jednym litrem farby;
■ ile warstw trzeba na³o¿yæ;
■ jak d³ugo schnie jedna warstwa farby;
■ jaki jest termin przydatnoœci farby do
u¿ycia;
■ jaki rozpuszczalnik mo¿na stosowaæ;
■ czy wymaga stosowania farby gruntuj¹-
cej lub podk³adowej, a jeœli tak to jakiej;
■ czy mo¿na j¹ stosowaæ wewn¹trz czy na
zewn¹trz budynku.                               �
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Dokumenty dla farb
Obecnie ka¿da farba, która jest na

rynku, ma ocenê higieniczn¹, aprobatê
techniczn¹ i deklaracjê lub certyfikat
zgodnoœci z t¹ aprobat¹ lub polsk¹ nor-
m¹. W Unii Europejskiej obowi¹zuje
karta bezpieczeñstwa, która jest deklara-
cj¹ producenta dotycz¹c¹ jakoœci produk-
tu. W karcie tej oprócz procentowego
sk³adu farby, mo¿na znaleŸæ informacje,
co zrobiæ, jeœli podczas stosowania farba
pryœnie nam na przyk³ad w oko.

(fot. Dulux)

(fot. Dekoral)

(fot. Beckers)

Cechy farb wodnych
i rozpuszczalnikowych

przepuszczalne
nieprzepuszczalne
zmywalne
jednowarstwowe
niekapi¹ce
szybkoschn¹ce
trzy w jednym


