
Farby wodne - emulsyjne
Dzisiaj na naszym rynku najliczniej-

sz¹ i najbardziej popularn¹ grupê produk-
tów do malowania œcian i sufitów stano-
wi¹ farby emulsyjne, inaczej dyspersyjne.
Wypar³y one stosowane do niedawna far-
by klejowe i wapienne. Rozpuszczalni-
kiem farb emulsyjnych jest woda – spo-
iwo rozprowadzone w niewielkiej iloœci
wody, tworzy zawiesinê mikroskopijnych
kropelek. Farby maj¹ konsystencjê gêstej
œmietany. Podczas wysychania nie emitu-
j¹ szkodliwych substancji, tylko parê
wodn¹. Ich g³ówne zalety to wysoka wy-
dajnoœæ, uniwersalnoœæ zastosowania, ³a-
twoœæ nanoszenia oraz odpornoœæ na
uszkodzenia mechaniczne. Przepuszczaj¹
parê wodn¹, dziêki czemu œciany „oddy-
chaj¹”, co zapobiega nadmiernemu zawil-
goceniu wnêtrza. Maj¹ bardzo dobre w³a-
œciwoœci kryj¹ce – skutecznie pokrywaj¹
plamy i przebarwienia. Zabrudzone œcia-
ny mo¿na czyœciæ zarówno na mokro, jak
i na sucho.  Emulsje mo¿emy nak³adaæ na
wszystkie rodzaje pod³o¿y, jakie mo¿na
spotkaæ w zamkniêtych pomieszczeniach.
Zazwyczaj jednym litrem farby mo¿na
pokryæ od 8 do 15 m2. Schn¹ bardzo szyb-
ko, po oko³o 2 godzinach po pomalowa-
niu mo¿na nak³adaæ nastêpn¹ warstwê
farby. Ca³kowite wyschniêcie nastêpuje
po 12-24 godzinach.  Najczêœciej u¿ywane
farby dyspersyjne to: akrylowe i winylo-
we, rzadziej – lateksowe. 

Farby rozpuszczalnikowe
Wœród niezliczonej iloœci farb, na ryn-

ku poza wodnymi dostêpne s¹ tak¿e farby
rozpuszczalnikowe. Zawieraj¹ one lotny
rozpuszczalnik, na przyk³ad benzynê la-
kow¹. Odparowuje on podczas wysycha-
nia, emituj¹c substancje, które mog¹ byæ
szkodliwe dla zdrowia. Pow³oka z farb
rozpuszczalnikowych jest bardzo wytrzy-
ma³a na uszkodzenia, œcieranie i wielo-
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Malowanie pomieszczeñ nie jest trudne, nie wymaga
specjalnego przygotowania zawodowego. Wszystkie
prace mo¿na wykonywaæ samodzielnie, nie martwi¹c

siê, ¿e coœ siê nie uda. U³atwiaj¹ to tak¿e nowoczesne
farby, które s¹ ³atwe w stosowaniu oraz stwarzaj¹ du¿e

mo¿liwoœci trwa³ego, dekoracyjnego pokrycia œcian
i sufitów.

Czym malowaæ

ŚCIANY i SUFITY

MMoonniikkaa JJaabb³³ooññsskkaa

fot. Œnie¿ka
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krotne czyszczenie oraz na szorowanie.
Farby te nie przepuszczaj¹ pary wodnej
(lub – w zale¿noœci od rodzaju – prze-
puszczaj¹ j¹ w znikomym stopniu). Do
malowania œcian nadaj¹ siê farby alkido-
we (ftalowe), ale czas, po którym pomiesz-
czenie mo¿na u¿ytkowaæ, jest bardzo d³u-
gi – mo¿e trwaæ nawet kilka tygodni.

Farby specjalne
Oprócz zwyk³ych farb w sklepach do-

stêpne s¹ te¿ farby specjalne, które w swo-
im sk³adzie maj¹ dodatkowo œrodki prze-
ciw grzybom, pleœniom (dzia³aj¹ zapobie-
gawczo, nie zwalczaj¹ istniej¹cych ple-
œni), kryj¹ce po jednokrotnym malowaniu
lub antykorozyjne. S¹ farby ekologiczne,
dla alergików (nie wywo³uj¹ uczuleñ)

oraz farby termorenowacyjne (utrudniaj¹
ucieczkê ciep³a przez œcianê na zewn¹trz).
Mo¿na tak¿e kupiæ farby strukturalne,
nadaj¹ce œcianom ro¿ne niejednolite fak-
tury �. Nak³ada siê je specjalnymi wa³-
kami i szpachelkami lub natryskuje pisto-
letem. 
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Co oprócz emulsyjnych
Farby wapienne – tworz¹ pow³oki

ma³o trwa³e, pyliste, ale niesprzyjaj¹ce
rozwojowi bakterii. Polecane s¹ do po-
mieszczeñ, w których przebywaj¹ alergi-
cy. Mo¿na nimi malowaæ pod³o¿a beto-
nowe, tynki wapienne i cementowo-wa-
pienne, nie nadaj¹ siê na pod³o¿a gipso-
we.

Farby silikatowe (krzemianowe) –
przepuszczaj¹ parê wodn¹, s¹ niepalne,
odporne na uszkodzenia mechaniczne
i rozwój mikroorganizmów. Polecane do
pomieszczeñ mokrych, nie mog¹ byæ sto-
sowane na pod³o¿a gipsowe oraz malowa-
ne wczeœniej farbami akrylowymi. 

Farby silikonowe – tworz¹ pow³oki
przepuszczaj¹ce parê wodn¹ i niepoch³a-
niaj¹ce wilgoci. Polecane s¹ do pomiesz-
czeñ mokrych.

Farba w pomieszczeniu
Sypialnie i pokoje dzienne (oraz in-

ne pomieszczenia suche) maluje siê do-
wolnym rodzajem farby wodorozcieñ-
czalnej – lateksow¹, winylow¹, akrylow¹,
winylowo-akrylow¹ albo akrylowo-latek-
sow¹ �, �.

Pokoje dzieci i przedpokoje – farba,
która tworzy zmywaln¹ i tward¹ pow³o-
kê, odporn¹ na zabrudzenie oraz zadra-
pania. Najodpowiedniejsze s¹ wodoroz-
cieñczalne farby akrylowo-lateksowe lub
alkidowe.

Kuchnie, ³azienki i pralnie (a tak¿e
inne pomieszczenia mokre) – farby wo-
doodporne, na przyk³ad winylowe, akry-
lowe, winylowo-akrylowe �.

� Œciany maluje siê czêsto w ciep³ych kolo-
rach... (fot. Dekoral)

� Powie¿chnia œciany nie musi byæ g³adka –
farb¹ mo¿na nadaæ jej niejednolit¹ strukturê
(fot. Jafep)� ...ale s¹ te¿ zwolennicy ch³odnych wnêtrz

(fot.Œnie¿ka)

� W ³azience zamiast tradycyjnej glazury mo¿na u¿yæ farby wodoodpornej (fot. Levis)



Cechy dobrej farby 
Dobra farba to taka, która przez wiele

lat od malowania wygl¹daæ bêdzie jak za-
raz po nim, czyli jej kolor i wygl¹d bêd¹
niezmienione. Oto wa¿ne cechy, które po-
winna mieæ farba:
■ zdolnoœæ bardzo dobrego krycia malo-
wanej powierzchni, w tym krycia zabru-
dzeñ – nie mog¹ przez pomalowan¹ po-
wierzchniê przebijaæ ¿adne plamy i smu-
gi ani kolor poprzedniej farby;
■ trwa³oœæ koloru – farba bia³a nie mo¿e
¿ó³kn¹æ, a kolorowa blakn¹æ przez d³ugi
czas;
■ trwa³oœæ ogólna farby – pow³oka nie
mo¿e pêkaæ, ³uszczyæ siê ani odpadaæ;
■ ³atwoœæ utrzymania na malowanej po-
wierzchni czystoœci – w przypadku zabru-
dzenia jej, powinna daæ siê umyæ wod¹
z dodatkiem odpowiednich œrodków che-
micznych;
■ farba nie powinna wydzielaæ nieprzy-
jemnego zapachu oraz nie powinna kapaæ
podczas malowania.

Kolorowe œciany
Dzisiaj ju¿ ma³o kto maluje œciany na

bia³o. Kolorowe œciany nadaj¹ charakter
pomieszczeniu i zwykle wp³ywaj¹ dobrze
na nastrój przebywaj¹cych w nim osób.
Producenci, aby zadowoliæ klientów, two-
rz¹ coraz to nowsze odcienie �, oferuj¹
tak¿e mieszanie farb (mo¿na wybieraæ
wœród oko³o 2 tysiêcy odcieni). Ka¿dej
barwie z wzornika przyporz¹dkowana jest
okreœlona receptura przyrz¹dzania, a do-
zowanie pigmentów do bia³ej farby (bazy)
sterowane jest komputerowo. Powinno
siê kupowaæ kolor o ton jaœniejszy ni¿ ten
wybrany z wzornika, gdy¿ ten sam odcieñ
na œcianie stwarza wra¿enie ciemniejsze-
go.

Wzorniki (karty kolorów) s¹ to wa-
chlarze pasków papieru, na których
znajduje siê po kilkaset kolorów – od
najciemniejszych do najjaœniejszych od-
cieni. Pojedyncze paski mo¿na dostaæ

w sklepie i na spokojnie w domu dopa-
sowaæ do mebli, sprzêtów i przymierzyæ
do œcian. Mo¿na tak¿e kupiæ ma³¹ pusz-
kê z farb¹ (tester) i pomalowaæ fragment
œciany. 

Trzeba jeszcze zdecydowaæ, czy farba
ma byæ matowa czy z po³yskiem. Farby
z po³yskiem maj¹ zwiêkszon¹ odpornoœæ
na œcieranie i ³atwiej siê je myje. Polecane
s¹ do malowania œcian. 

Prace przygotowawcze
Przed rozpoczêciem malowania œcian

i sufitów trzeba wynieœæ meble, aby unik-
n¹æ zachlapania ich farb¹. Te, które pozo-
stan¹, oraz pod³ogi nale¿y zabezpieczyæ
foli¹ malarsk¹ (cienk¹ do os³oniêcia me-
bli, grubsz¹ – do pod³óg). Trzeba tak¿e
zdj¹æ ¿yrandole, kinkiety, odkrêciæ wy-
³¹czniki i gniazdka elektryczne (mo¿na je
tylko poluzowaæ, ale tak, aby mo¿na by³o
z ³atwoœci¹ pomalowaæ pod nimi œcianê).
Przyda siê tak¿e taœma malarska – okleja
siê ni¹ ramy okien i drzwi oraz listwy
przypod³ogowe.

Malowanie œcian i sufitów powinno
byæ poprzedzone:
■ gruntowaniem – w przypadku œwie¿ych
tynków. Do gruntowania u¿ywa siê specjal-
nych preparatów do gruntowania lub roz-
cieñczonych wod¹ farb, którymi póŸniej
bêd¹ malowane œciany. Œrodki gruntuj¹ce
tworz¹ podk³ad u³atwiaj¹cy nanoszenie far-
by oraz  polepszaj¹ jej przyczepnoœæ;

■ zmyciem – jeœli odnawiane s¹ stare po-
w³oki. Zmywanie ma na celu usuniêcie
brudu, kurzu, osadów, które utrudniaj¹
malowanie i zmniejszaj¹ przyczepnoœæ
farb. Kurz i py³ dobrze jest zmywaæ roz-
rzedzon¹ farb¹ emulsyjn¹ (konsystencja
p³ynu powinna byæ wodnista), u¿ywaj¹c
pêdzla. Woda z detergentem przyda siê do
zmywania t³ustych plam, które usuwa siê
szczotk¹ i wyciera œcierk¹. Plamy z dymu
i zacieki myje siê kilka razy, z przerwami
na wyschniêcie po ka¿dym myciu. W cza-
sie wysychania przebarwienia „wycho-
dz¹” na zewn¹trz. 

Jeœli odnawiamy star¹ pow³okê, to
warto sprawdziæ rodzaj i gruboœæ farby.
Farby emulsyjne najczêœciej wystarczy
zmyæ gor¹c¹ wod¹ z dodatkiem detergen-
tu, jednak grube pow³oki klejowe ko-
niecznie trzeba zeskrobaæ, aby nie odsta-
wa³y razem z warstw¹ nowej farby.

Powierzchnie malowane musz¹ byæ
równe i g³adkie, wszelkie nierównoœci na-
le¿y usun¹æ (przeszlifowaæ), a ubytki za-
szpachlowaæ i przeszlifowaæ.

Malowanie
Gotow¹ farbê wystarczy wymieszaæ

w celu uzyskania jednolitej konsystencji,
nie nale¿y do niej dodawaæ ¿adnych sub-
stancji (na przyk³ad kredy czy kleju).
Rozpuszczalnik mo¿na dodaæ przygoto-
wuj¹c farbê do gruntowania, lub gdy far-
ba jest stara i gêsta (ale tylko taki, który
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Przed zakupami nale¿y zmierzyæ
wielkoœæ powierzchni do pomalowania –
uniknie siê problemu z dokupowaniem
lub przechowywaniem resztek. Znaj¹c
kubaturê pomieszczenia, wystarczy
sprawdziæ na opakowaniu jaka jest wy-
dajnoœæ farby i obliczyæ, ile litrów bêdzie
potrzebne.

� Kolorowa œciana to nie znaczy – o ostrej, wyzywaj¹cej barwie. Czêsto dobry efekt uzyskuje siê
odcieniami pastelowymi (fot. Beckers)

Masz pytanie – zadaj je na forum dyskusyjnym www.forum.budujemydom.pl
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zalecany jest przez producenta). Jeœli na
powierzchni jest ko¿uch, farbê przecedza
siê przez sito lub kilka warstw gazy. Po
up³ywie terminu przydatnoœci farby le-

piej nie u¿ywaæ, poniewa¿ straci³a swoje
w³aœciwoœci. 

Maluj¹c, farbê z du¿ego pojemnika
wygodniej jest przelaæ do mniejszego. 

Pierwszy maluje siê sufit, a dopiero
póŸniej œciany. Prace nale¿y zacz¹æ od na-
noszenia farby na krawêdzie przy oknie
(najwygodniej pos³u¿yæ siê pêdzlem p³a-
skim albo ma³ym wa³kiem), nastêpnie,
zaczynaj¹c od jeszcze œwie¿ych krawêdzi,
maluje siê szerokie pasy, oddalaj¹c siê od
okna (Ÿród³a œwiat³a). Do malowania sufi-
tów najlepiej pos³u¿yæ siê wiêkszym pêdz-
lem lub wa³kiem.

Maluj¹c œciany najpierw pokrywa siê
farb¹ nadpro¿a oraz granice dwóch kolo-
rów (na przyk³ad przy suficie), póŸniej
ca³e œciany. Farbê nak³ada siê krzy¿uj¹-
cymi ruchami, od góry do do³u, za po-
moc¹ du¿ego pêdzla lub wa³ka. Now¹
warstwê farby nale¿y nak³adaæ tu¿ obok
po³o¿onej poprzednio. Wszystkie war-
stwy powinny byæ jednakowej gruboœci –
zapobiega to powstawaniu miejsc o in-
nym odcieniu i po³ysku. Œcianê nale¿y
malowaæ jednorazowo, nie wolno koñ-
czyæ malowania na drugi dzieñ.  Liczba
nak³adanych warstw wp³ywa na stan po-
wierzchni. Œcianê malowan¹ po raz
pierwszy trzeba pokryæ minimum 2 razy,
w zale¿noœci od stopnia zabrudzenia po-
wierzchni oraz od rodzaju nak³adanej
farby. Silnie zabrudzone œciany lepiej od
razu pomalowaæ farbami mocno kryj¹cy-
mi. Na rynku s¹ farby do malowania jed-
nowarstwowego, ale i nimi powinno siê
malowaæ tak¿e dwa razy. Uzyska siê
w ten sposób g³êbsz¹ i bardziej jednolit¹
barwê.

Jeœli do pow³oki przyklei³ siê py³, wy-
starczy po wyschniêciu przetrzeæ œcianê
such¹ szczotk¹. Mocno zanieczyszczone
powierzchnie, niestety, trzeba zeszlifowaæ
papierem œciernym i pomalowaæ jeszcze
raz. Tak samo trzeba post¹piæ, jeœli na
œcianie powstan¹ zacieki i krople za-
schniêtej farby. Nawet lekko pomarszczo-
n¹ pow³okê z farby rozpuszczalnikowej
nale¿y zedrzeæ i na³o¿yæ now¹. 

Zamiast malowania w sposób trady-
cyjny mo¿na zdecydowaæ siê na nietypo-
we wykoñczenie powierzchni œciany, ta-
kie jak na przyk³ad przecieranie, patyno-
wanie, postarzanie pow³oki malarskiej
lub nadawanie jej faktury �, �. 

Pomieszczenia nale¿y malowaæ w tem-
peraturze powy¿ej 5°C, przy wilgotnoœci

powietrza nie wiêkszej ni¿ 70%. Takie wa-
runki pozytywnie wp³ywaj¹ na schniêcie
farby. Ostateczny efekt pomalowanej œcia-
ny zale¿y od dok³adnoœci prac przygoto-
wawczych.         

�

W rubryce Info Rynek na str. 52 podaje-
my orientacyjne ceny farb oraz dane teleadre-
sowe wiod¹cych producentów.
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Efekty niepo¿¹dane
Zdarza siê, ¿e po na³o¿eniu farby na

powierzchni wystêpuj¹ zacieki, plamy
lub zgrubienia. Warto wiedzieæ wcze-
œniej, co mo¿e byæ przyczyn¹ niepo¿¹da-
nych efektów, by ich unikn¹æ. I tak:
■ s³abe krycie – zosta³o na³o¿onych za
ma³o warstw farby wodorozcieñczalnej
(trzeba nanieœæ jeszcze jedn¹) lub farbê
rozpuszczalnikow¹ na³o¿ono na nieod-
powiedni podk³ad lub w ogóle go nie
u¿yto (nale¿y przeszlifowaæ powierzch-
niê i na³o¿yæ now¹ warstwê farby); 
■ zacieki – s¹ efektem zbyt obfitego na-
k³adania farby lub niedok³adnego jej roz-
prowadzenia;
■ przebicia plam, rdzy i innych zanie-
czyszczeñ – pod³o¿e zosta³o niestarannie
przygotowane;
■ œlady pêdzla – do malowania u¿yto
zbyt twardego pêdzla lub naniesiono za
grub¹ warstwê farby;
■ grudki i zgrubienia – u¿yto zabrudzo-
nego pêdzla lub wa³ka;
■ drobne spêkania – kolejne warstwy
farby by³y nak³adane na jeszcze mokre
pod³o¿e (poprzednia nie zd¹¿y³a wy-
schn¹æ);
■ z³uszczenia – farba zosta³a na³o¿ona
na nadmiernie wilgotne lub zapylone
pod³o¿e. 

� Malowanej powierzchni mo¿emy nadaæ nie-
typow¹ strukturê (fot. Düfa)

� Efektowne œciany mo¿na uzyskaæ stosuj¹c
farby i techniki dekoracyjne
(fot. Fox Dekorator)


