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Elewacja jest wizytówk¹
domu. Bardzo wa¿ny jest
wiêc rodzaj u¿ytej farby,
poniewa¿ to w³aœnie ona
decyduje o wygl¹dzie
zewnêtrznym budynku.
Dobra farba pozwoli
przez d³ugi czas
zachowaæ ³adny
i œwie¿y wygl¹d domu.
Cechy i sk³adniki farby

fot. Tomasz Wierzejski

Kolorowe

ELEWACJE

Farby elewacyjne, oprócz tego ¿e musz¹ „³adnie wygl¹daæ”, musz¹ byæ tak¿e
odporne na wodê i wilgoæ, mróz, promieniowanie s³oneczne, ró¿nice temperatury,
zabrudzenia, uszkodzenia mechaniczne
oraz zwi¹zki chemiczne, zawarte w zanieczyszczonym powietrzu, a tak¿e kwaœnych
deszczach. Oczywiœcie, nie na wszystkie te
czynniki elewacja jest nara¿ona jednoczeœnie. Najgorszymi okresami s¹ wiosna
i jesieñ, kiedy kumuluj¹ siê niesprzyjaj¹ce zjawiska. Latem zaœ œciany od strony
po³udniowej i po³udniowo-zachodniej
wystawione s¹ na intensywne dzia³anie
promieni ultrafioletowych. D³ugie nas³onecznienie i zmiany temperatury mog¹
byæ przyczyn¹ szybkiego p³owienia koloru, farba tak¿e mo¿e siê ³uszczyæ lub mo¿e pojawiæ siê bia³y osad. Niektóre z farb
maj¹ zwiêkszon¹ odpornoœæ na p³owienie
(wolniej i s³abiej trac¹ kolor) . Trwa³oœæ
koloru zale¿y od rodzaju u¿ytego pigmentu.
Sk³adniki farby elewacyjnej to:
n
pigment – daje kolor i zdolnoœæ krycia;
n
spoiwo – wi¹¿e cz¹stki pigmentu i spaja farbê z pod³o¿em;
n
rozpuszczalnik – odparowuje podczas
schniêcia, u³atwia nak³adanie farby.
Farba mo¿e ponadto zawieraæ œrodki
grzybo-, bakterio- i pleœniobójcze, a tak¿e
poprawiaj¹ce odpornoœæ na p³owienie oraz
u³atwiaj¹ce nak³adanie i rozprowadzanie.

Dobór koloru
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Wybór koloru zale¿y od indywidualnych upodobañ, powinien wspó³graæ
z detalami zewnêtrznymi – oknami,
drzwiami, pokryciem dachu oraz otoczeniem domu. Jeœli wœród gotowych farb

nie ma interesuj¹cego odcienia, to wielu
producentów oferuje barwienie w ka¿dym
mo¿liwym kolorze. Nie warto barwiæ samodzielnie, poniewa¿ do pomalowania
domu potrzeba du¿ej iloœci farby, a co za
tym idzie du¿ego pojemnika oraz precyzji
w dodawaniu pigmentu. Przygotowywanie farby partiami grozi uzyskaniem ró¿nych odcieni ka¿dej z partii.
Kolor farby wybiera siê najczêœciej na
podstawie niewielkiej próbki. Warto kupiæ o ton jaœniejsz¹, poniewa¿ na du¿ej
powierzchni kolor stwarza wra¿enie
ciemniejszego.

B³yszcz¹ca farba jest bardziej odporna
na zabrudzenia, zaœ na ciemnej elewacji
kurz jest mniej widoczny.

Rodzaje farb
Farby elewacyjne dostêpne na rynku
s¹ przewa¿nie wodorozcieñczalne, farb
rozpuszczalnikowych jest bardzo ma³o.
Najbardziej popularne s¹ farby silikonowe i akrylowe oraz silikonowo-akrylowe (farby organiczne, które zawieraj¹
zwi¹zki wêgla i wodoru). Rzadziej wybierane s¹ farby krzemianowe oraz wapienne
– nieorganiczne.

 Farba elewacyjna musi byæ odporna na p³owienie – nie powinna traciæ koloru przez d³ugi czas
(fot. Dyrup)

Farby dyspersyjne
(emulsyjne)
Ze wzglêdu na swoj¹ uniwersalnoœæ
maj¹ du¿e powodzenie. Stosuje siê je na
wszystkie rodzaje pod³o¿y: beton zwyk³y
i porowaty, tynki (cementowe, cementowo-wapienne, ¿ywiczne, gipsowe), mur
z ceg³y ceramicznej i silikatowej, drewno
, !. Farby dyspersyjne maj¹ dobr¹
przyczepnoœæ do pod³o¿a, s¹ elastyczne,
trwa³e i odporne na wilgoæ oraz uszkodzenia mechaniczne. Przepuszczaj¹ parê
wodn¹, dziêki czemu œciana „oddycha”.
Tworz¹ g³adk¹, jednolit¹ pow³okê, nierozpuszczaln¹ w wodzie, któr¹ ³atwo
zmywa siê wod¹ z dodatkiem detergentów. Farby emulsyjne maj¹ najczêœciej
konsystencjê œmietany, kupuje siê je w
postaci gotowej do u¿ycia; nale¿y tylko
dok³adnie wymieszaæ. Po rozrobieniu
mo¿na je przechowywaæ.
Wœród farb dyspersyjnych (ze wzglêdu na rodzaj u¿ytego spoiwa) wyró¿nia siê
akrylowe, winylowe i lateksowe. W sprzeda¿y mo¿na znaleŸæ farby akrylowe z do-

Dyspersja (emulsja) to mieszanina nierozpuszczalnych wzajemnie cieczy. Tworz¹
j¹ pigment i spoiwo z ¿ywic syntetycznych
„zawieszone” w wodzie w postaci kropelek.

datkami innych ¿ywic syntetycznych –
akrylowo-alkidowe, akrylowo-lateksowe, akrylowo-silikonowe.
Niektóre farby emulsyjne maj¹ tak¿e
zwiêkszon¹ plastycznoœæ pow³oki lub
w swoim sk³adzie zawieraj¹ drobne w³ókna, które pozwalaj¹ na przenoszenie przez
pow³okê naprê¿eñ. Stosowane s¹ na elewacjach, gdzie zewnêtrzna powierzchnia
tynku pokryta jest siateczk¹ drobnych
pêkniêæ skurczowych.
Farby emulsyjne, akrylowe i lateksowe, tworz¹ na powierzchni elewacji b³onê, tzw. film, który w pewnym stopniu
ogranicza dyfuzjê pary wodnej ze œcian.
Stanowi¹ mechaniczn¹ barierê dla wód
opadowych, nie pozwalaj¹c na wnikniê-

cie wilgoci przez ich powierzchniê.
Nie wolno nimi malowaæ œwie¿ych tynków - mo¿na to zrobiæ dopiero po 1-2
miesi¹cach sezonowania otynkowanej
powierzchni.

Farby silikatowe
(krzemianowe)
Mo¿na nimi malowaæ wszystkie pod³o¿a: betonowe, ceglane, stare i nowe tynki, mur z ceg³y, drewno, kamieñ i szk³o.
Stosowane s¹ zarówno w nowo budowanych domach, jak i przy renowacji zabytków. Pow³oki z farb krzemianowych s¹
bardzo trwa³e, odporne na wilgoæ i maj¹
du¿¹ odpornoœæ mechaniczn¹. S¹ ca³kowicie niepalne i odporne na rozwój mikroorganizmów. Przepuszczaj¹ parê wodn¹. S¹ najczêœciej jednosk³adnikowe, ale
spotyka siê te¿ farby dwusk³adnikowe
(proszek i ciecz do wymieszania).
Malowanie nimi wymaga du¿ej praktyki i wprawy, poniewa¿ szk³o wodne,
które stanowi ich spoiwo, jest ¿r¹ce.
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Farby te czasami s¹ modyfikowane
poprzez dodanie ¿ywic syntetycznych
(farby silikatowo-dyspersyjne). Dziêki temu mo¿na je stosowaæ tak¿e na powierzchniach tynków organicznych, na
przyk³ad akrylowych.

Farby silikonowe
Mo¿na nimi malowaæ: beton zwyk³y,
mur z ceg³y, tynki (najczêœciej cementowo-wapienne, rzadziej wapienne i ce-

¯Ó£TY CIEP£Y

! Choæ coraz wiêcej przybywa kolorowych elewacji, to biel kontrastuj¹ca z dachem wygl¹da bardzo
PIASKOWY

BR¥ZOWY

ZIELONY

dobrze (fot. Jafep)

mentowe), drewno, p³yty w³ókno-cementowe, stare pow³oki farb mineralnych.
Maj¹ uniwersalne zastosowanie w nowym budownictwie oraz renowacji zabytków. Farby silikonowe tworz¹ pow³okê
trwa³¹, odporn¹ na wilgoæ i dzia³anie
czynników atmosferycznych, przepuszczaj¹c¹ parê wodn¹ (œciana „oddycha”).
Woda mo¿e osiadaæ na powierzchni pokrytej farb¹ silikonow¹, ale nie wnika
w g³¹b œciany.
Zalet¹ farb silikonowych jest zdolnoœæ do samooczyszczania siê powierzchni podczas deszczu.

Farby wapienne
RUDY

CZARNY

Farba emulsyjna uniwersalna stosowana do
ró¿nych pod³o¿y (fot. Dekoral)
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Mog¹ byæ stosowane tylko do malowania pod³o¿y mineralnych: betonu, ceg³y,
tynków wapiennych i cementowo-wapiennych, lub œcian malowanych ju¿ farbami
wapiennymi. Obecnie najczêœciej u¿ywane s¹ do renowacji starych budynków.
Farby wapienne tworz¹ pow³okê porowat¹ (u³atwione jest odparowywanie
poch³oniêtej przez œcianê wilgoci) oraz
odporn¹ na agresjê biologiczn¹. S¹ tanie,
jednak nietrwa³e; dla zwiêkszenia trwa³o-

œci dodaje siê do nich domieszki innych
spoiw wodorozcieñczalnych.
Farby przyrz¹dza siê z suchych mieszanek lub past do rozrobienia. Nale¿y je
zu¿yæ w ci¹gu kilku godzin od przygotowania, nie nadaj¹ siê do przechowywania.
Dostêpne s¹ równie¿ farby gotowe do
u¿ycia.
Maluj¹c trzeba pamiêtaæ o zwil¿aniu
powierzchni, zarówno przed malowaniem, jak i w trakcie. Farby te daj¹ matowe, bia³e lub pastelowe kolory pow³ok.
Do barwienia stosuje siê pigmenty, których zawartoœæ, ze wzglêdu na proces
twardnienia, nie mo¿e przekroczyæ 10%
w stosunku do masy spoiwa.

Przygotowanie pod³o¿a
Trwa³oœæ i estetykê uzyskuje siê nie
tylko stosuj¹c farby najwy¿szej jakoœci,
ale tak¿e dziêki odpowiedniemu przygotowaniu powierzchni.
Dobrze jest zagruntowaæ pod³o¿e zarówno przed pierwszym malowaniem, jak
i przy odnawianiu starej elewacji. Rodzaj
preparatu gruntuj¹cego uzale¿niony jest od
rodzaju u¿ywanej farby. Oprócz wyrówny-

wania ch³onnoœci powierzchni dzia³a on
tak¿e stabilizuj¹co, wzmacniaj¹c pod³o¿e
i zwiêkszaj¹c przyczepnoœæ nak³adanej farby.
W przypadku starych elewacji trzeba
oceniæ stan pod³o¿a. Jeœli jest popêkane
i ³uszczy siê, nale¿y je naprawiæ: usun¹æ
zniszczone fragmenty, zaszpachlowaæ
i wyrównaæ. Wype³nienia ubytków musz¹
mieæ tak¹ sam¹ fakturê (chropowatoœæ)
jak stary tynk, inaczej obserwuj¹c elewacjê
mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e jest w plamy
(zw³aszcza, jeœli elewacja ma jasny kolor).

Tabela 1. Rodzaje farb w zale¿noœci od spoiwa
Farby wodne
emulsyjne
(dyspersyjne)

akrylowe

Spoiwo
dyspersja wodna
¿ywicy akrylowej

winylowe

dyspersja wodna
polioctanu winylu

lateksowe
wapienne

dyspersja wodna
kauczuku
ciasto wapienne

krzemianowe
(silikatowe)

szk³o wodne
potasowe

silikonowe

¿ywica silikonowa

Wa¿ne podczas malowania
Aby elewacja dobrze wygl¹da³a i by³a
trwa³a, nale¿y przestrzegaæ pewnych zasad.
n
Farbê stosowaæ zgodnie z jej przeznaczeniem – rodzajem pod³o¿a;
n
stosowaæ preparat gruntuj¹cy;
n
malowaæ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych – nie wolno pracowaæ
w czasie mrozu ani deszczu;
n
zachowywaæ przerwy pomiêdzy nak³adaniem kolejnych warstw – przerwy technologiczne podane s¹ na opakowaniu;
n
malowaæ ca³¹ powierzchniê œciany –
nie wolno przerywaæ w po³owie, poniewa¿ fragment pomalowany nastêpnego
dnia mo¿e mieæ inny odcieñ, nawet jeœli farba pochodzi z tej samej dostawy;

Beton nale¿y malowaæ farbami, które
utrudniaj¹ przenikanie gazów, dwutlenku
wêgla, dwutlenku siarki oraz chlorków
i siarczków, gdy¿ powoduj¹ one korozjê
betonu i umieszczonego w nim zbrojenia.

n

n

tynk cementowo-wapienny mo¿na malowaæ po 1-2 miesi¹cach, poniewa¿
twardnieje w wyniku uwadniania
(przy³¹czania z powietrza cz¹stek wodoru i tlenu). Wapienny zaœ – po oko³o
2 miesi¹cach – twardnieje pod wp³ywem zawartego w powietrzu dwutlenku wêgla, jego wytrzyma³oœæ wzrasta
powoli;
farby organiczne mo¿na stosowaæ po
up³ywie roku, poniewa¿ pow³oka z farby mo¿e utrudniaæ przenikanie dwutlenku wêgla i w rezultacie opóŸniaæ
twardnienie tynku.

" Na œcianach o ostrej barwie zabrudzenia s¹ widoczne szczególnie, farba musi wiêc byæ ³atwa
do zmywania (fot. Archiwum BD)

Pod³o¿e
beton, tynk (cementowy,
cementowo-wapienny,
¿ywiczny,gipsowy), ceg³a
ceramiczna i silikatowa,
drewno, pow³oki z farb
emulsyjnych

beton, tynk (cementowowapienny, wapienny),
pow³oki z farby wapiennej
beton, tynk (cementowy,
cementowo-wapienny),
ceg³a ceramiczna i silikatowa,
kamieñ, drewno, szk³o,
pow³oki z farb mineralnych
beton, tynk (cementowy,
cementowo-wapienny,
¿ywiczny), ceg³a, drewno,
pow³oki z farb emulsyjnych
i silikonowych

Wilgotnego pod³o¿a nie boj¹ siê farby
krzemianowe. Mo¿na nimi malowaæ tynk
prawie zaraz po jego wykonaniu. Tynk
cienkowarstwowy wykonany na ociepleniu ze styropianu mo¿na malowaæ ju¿ nastêpnego dnia, jednak z malowaniem tynku tradycyjnego – zw³aszcza wykonanego
w czasie wiosennych i jesiennych ch³odów – dobrze jest poczekaæ tydzieñ i pozwoliæ mu nieco przeschn¹æ.

Farby stosowane na terenach przemys³owych i w pobli¿u ruchliwych dróg
musz¹ byæ odporne na dzia³anie zanieczyszczeñ oraz mieæ bardzo dobr¹ przyczepnoœæ do pod³o¿a ". Do malowania
œcian dobrze jest u¿yæ farb hydrofobowych, które maj¹ w³aœciwoœci samoczyszcz¹ce – brud i wilgoæ nie wnikaj¹ w œcianê, lecz osiadaj¹ na powierzchni. Zanieczyszczenia ³atwo jest usun¹æ wod¹, zmywane s¹ najczêœciej przez deszcz. Na opakowaniu nie ma o tym niestety informacji, dlatego najlepiej popytaæ s¹siada,
u którego elewacja nie straci³a koloru minimum 2 lata. „Najczystsze” s¹ farby silikonowe, nastêpne w kolejnoœci – akrylowe i silikatowe modyfikowane polimerami silikonowymi.

Informacje o producentach farb elewacyjnych
i ceny wyrobów podajemy w rubryce Info Rynek.
n
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