
Wdomu jednorodzinnym i wokó³ nie-
go znajdziemy wiele elementów

metalowych wymagaj¹cych malowania.
Na zewn¹trz zabezpieczenia wymagaj¹
zwykle ogrodzenia, balustrady, kraty, ale
równie¿ stalowe pokrycia dachowe, rynny
i parapety, a tak¿e meble ogrodowe 1 i in-
ne elementy ma³ej architektury, które
mog¹ wymagaæ malowania renowacyj-
nego. Malujemy równie¿ we wnêtrzach
– najczêœciej grzejniki, rury, futryny

oraz inne drobne elementy wyposa¿enia
domu.

Przeznaczone do tych celów pow³oki
lakiernicze tworzone s¹ jako pokrycia
wielowarstwowe, sk³adaj¹ce siê z podk³a-
du, farby kryj¹cej oraz emalii nawierzch-
niowej. Zgodnie z tym standardowym
schematem do malowania metalu nale¿a-
³oby u¿yæ co najmniej trzech odrêbnych
preparatów. Nie zawsze jednak jest to ko-
nieczne, gdy¿ nowoczesne wyroby lakier-

nicze ³¹cz¹ w sobie kilka sk³adników, po-
zwalaj¹c na zastosowanie jednego prepa-
ratu o z³o¿onym dzia³aniu, gwarantuj¹-
cego wymagan¹ ochronê i jednoczeœnie
estetyczny wygl¹d 2. 

Trwa³oœæ pow³oki lakierniczej na
metalu zale¿y g³ównie od zapewnienia jej
dobrej przyczepnoœci do pod³o¿a, a za-
tem decyduj¹ce znaczenie bêdzie mia³o
odpowiednie przygotowanie przeznaczo-
nej do malowania powierzchni i zastoso-
wanie w³aœciwej farby, charakteryzuj¹cej
siê wysok¹ przyczepnoœci¹.   

Przygotowanie
powierzchni
Powierzchnie metalowe nie wykazuj¹

¿adnej nasi¹kliwoœci, w ich przypadku
nie ma zatem mowy o wnikaniu zawarte-
go w farbie spoiwa w strukturê materia³u.
Pow³oka „trzyma siê” metalu jedynie
dziêki adhezji – przyczepnoœci do pod³o-
¿a. Oczywiœcie, jeœli pomiêdzy farb¹ a me-
talem znajd¹ siê s³abo przylegaj¹ce do
pod³o¿a zanieczyszczenia, to i przyczep-
noœæ pow³oki bêdzie w tych miejscach
znikoma. By uzyskaæ du¿¹ trwa³oœæ po-
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W budownictwie powszechnie wykorzystuje siê kilka
rodzajów metali i stopów, podobnie jak wiele jest farb

oraz emalii s³u¿¹cych do ich zabezpieczania. By wygraæ
walkê z najgroŸniejszym wrogiem elementów

metalowych – rdz¹, a tak¿e móc cieszyæ oko ich
estetycznym wygl¹dem, trzeba spoœród dostêpnych

preparatów wybraæ ten najw³aœciwszy. Ka¿dy z nich ma
bowiem odmienne cechy i przeznaczenie.

Cezary Jankowski

METAL
jak malowany

fot. Firma WIŒNIOWSKI

1 Dziêki systematycznemu odnawianiu po-
w³ok na elementach metalowych, meble ogro-
dowe d³ugo zachowaj¹ urodê (fot. Nobiles) 

2 Nowoczesne pow³oki lakiernicze zapewnia-
j¹ dobr¹ ochronê i estetyczny wygl¹d
(fot. Intermex)
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krycia, nale¿y zatem przed malowaniem
element dok³adnie oczyœciæ.

Najwiêkszy problem na powierzch-
niach metalowych sprawia rdza, powstaj¹ca
na skutek korozji ¿elaza. Stopieñ skorodo-
wania mo¿e byæ rozmaity – od powierzch-
niowego nalotu, a¿ po pokryte ³uszcz¹cymi
siê p³atami rdzy, g³êbokie w¿ery. W prakty-
ce, jeœli rdzawy nalot bardzo mocno przyle-

ga do metalu, nie wymaga pracoch³onnego
usuwania, nale¿y natomiast bezwzglêdnie
pozbyæ siê rdzy luŸno zwi¹zanej z pod³o-
¿em. Konieczne równie¿ bêdzie usuniêcie
³uszcz¹cej siê starej farby, zaolejenia, za-
brudzeñ od asfaltu, cementu itp.

Wybór metody przygotowania po-
wierzchni metalowej do malowania zale-
¿y g³ównie od jej kszta³tu i wielkoœci
oraz od rodzaju zanieczyszczenia. Naj-
czêœciej stosuje siê w tym celu techniki
czyszczenia mechanicznego, polegaj¹ce
na szczotkowaniu, piaskowaniu b¹dŸ szli-
fowaniu powierzchni. Niekiedy wykorzy-
stuje siê równie¿ metodê opalania lub
chemicznego usuwania zanieczyszczeñ
rozpuszczalnikami b¹dŸ kwasami orga-
nicznymi. 

Pow³ok lakierniczych nie nale¿y
nak³adaæ na bardzo g³adkie, wypolero-
wane powierzchnie, gdy¿ naturalna nie-
porowata struktura metalu w po³¹czeniu
z brakiem chropowatoœci uniemo¿liwi
„zakotwienie siê” farby w mikronierów-
noœciach pod³o¿a. Odpowiedni¹ szorst-
koœæ uzyskamy dziêki przeszlifowaniu

Farby podk³adowe tworz¹ na powierzchni
metalowej silnie przylegaj¹c¹ do niej warstewkê,
a jednoczeœnie – dziêki zawartym w nich sk³adni-
kom antykorozyjnym – chroni¹ metal przed utle-
nieniem. Zale¿nie od zaleceñ, mog¹ byæ nak³adane
na powierzchnie wolne od rdzy b¹dŸ lekko skoro-
dowane. Produkowane s¹ na spoiwie chlorokau-
czukowym, alkidowym lub ftalowym. Nak³ada siê
je pêdzlem lub za pomoc¹ natrysku, przynajmniej
w dwóch warstwach o ³¹cznej gruboœci 0,04 mm,
co odpowiada zu¿yciu 0,15-0,20 l/m2. Dostêpne s¹
w kolorach szarym lub czerwonym i po wyschniê-
ciu (24-48 h) mog¹ byæ pokrywane niemal wszyst-
kimi farbami nawierzchniowymi. Wierzchniego po-
krycia farb¹ lub emali¹ nale¿y dokonaæ niezw³ocz-
nie, gdy tylko podk³ad wyschnie, gdy¿ jego poro-
wata struktura nie jest odporna na d³ugotrwa³e
oddzia³ywanie czynników atmosferycznych. 

Grunt reaktywny to
preparat nazywany równie¿
przetwarzaczem rdzy. Jest
to œrodek wodorozcieñczal-
ny, wchodz¹cy w reakcjê
chemiczn¹ z pokrywaj¹c¹
metal rdz¹. W jej efekcie na
powierzchni metalu tworzy
siê twarda, silnie przylega-

j¹ca warstewka ochronna,
pe³ni¹ca jednoczeœnie funkcjê podk³adu pod farbê
wykoñczeniow¹. Preparat mo¿na nak³adaæ pêdz-
lem lub natryskiem pneumatycznym na pod³o¿a o
temperaturze nie wy¿szej ni¿ 30°C, równie¿ lekko
wilgotne. Podczas przechowywania nie wolno do-
puœciæ do jego zamarzniêcia. Do czasu wyschniêcia
(ok. 48 h) pomalowane elementy nale¿y chroniæ
przed opadami.

Stwardnia³a pow³oka przybiera czarn¹ barwê
i w tej postaci do 6 tygodni mo¿e pe³niæ rolê tym-
czasowej warstwy ochronnej na elementach ze-
wnêtrznych.

Emalie nawierzchniowe – utworzone z nich
pow³oki powinny charakteryzowaæ siê du¿¹ od-
pornoœci¹ na zmienne warunki atmosferyczne,
trwa³oœci¹ barwy, g³adkoœci¹ oraz odpornoœci¹ na
zarysowanie i uderzenia. W tej grupie wyrobów
lakierniczych dostêpne s¹ zarówno materia³y roz-
cieñczalnikowe, jak i wodorozcieñczalne, u¿ywane
g³ównie do malowania elementów wewn¹trz po-
mieszczeñ. Zasadniczo emalie powinny byæ nano-
szone na powierzchnie uprzednio zagruntowane
farb¹ podk³adow¹, ale produkowane s¹ równie¿
wyroby pe³ni¹ce równoczeœnie funkcjê podk³adu
i emalii nawierzchniowej, szczególnie przydatne
przy pokrywaniu niewielkich powierzchni, gdzie
u¿ywaj¹c jednej puszki preparatu mo¿emy prawi-

Co na metal?>>

fot. Malexim 2

3 Ogrodzenie metalowe malujemy przy umiar-
kowanie ciep³ej aurze, najlepiej w temperaturze
15-20°C. Rezygnujemy z prac, gdy s³upek rtêci
spada poni¿ej 10°C (fot. Firma WIŒNIOWSKI)

Oprócz farb i emalii ogólnego przeznaczenia dostêpna jest równie¿ szeroka gama wyrobów spe-
cjalistycznych o szczególnych w³asnoœciach. Z tej grupy materia³ów malarskich w budownictwie wy-
korzystuje siê g³ównie farby na pod³o¿a ocynkowane i aluminiowe oraz do grzejników. 

Farby przeznaczone na pod³o¿a ocynkowane maj¹ zastosowanie g³ównie
przy renowacyjnym malowaniu dachów z blachy i orynnowania oraz przy wy-
konywaniu zaprawek na blachodachówkach powlekanych. Preparaty te nie
wymagaj¹ nak³adania warstwy podk³adowej; mo¿na je nanosiæ bezpoœrednio
na nowe lub utlenione pod³o¿a cynkowe. Jednak w miejscach uszkodzenia
pow³oki cynkowej i korozji blachy stalowej nale¿y nanieœæ podk³ad antykoro-
zyjny, a nastêpnie ca³oœæ pomalowaæ farb¹ do ocynku. 

Farby do grzejników charakte-
ryzuj¹ siê podwy¿szon¹ odporno-
œci¹ na wysokie temperatury i du¿¹
zdolnoœci¹ krycia. Obecnie s¹ to najczêœciej preparaty wodo-
rozcieñczalne na spoiwie akrylowym, zachowuj¹ce trwa³y ko-
lor i du¿¹ elastycznoœæ. Mo¿na je nak³adaæ na zmatowione
stare pow³oki z farb ftalowych, chlorokauczukowych, karbo-
midowych. Tam, gdzie metal jest ods³oniêty, konieczne jest
na³o¿enie warstwy podk³adowej z farby gruntuj¹cej, co zapo-
biegnie pojawieniu siê rdzawych plam na pomalowanej po-
wierzchni. Farby te mo¿na równie¿ stosowaæ do malowania
innych elementów metalowych pokrytych uprzednio farb¹
podk³adow¹.

Farby specjalne>>

fot. Polifarb-£ódŸNowoczesne grzejniki miedziane i alu-

miniowe pokrywane s¹ utwardzanymi

termiczniee emaliami proszkowymi

(fot. Regulus-System)

Miejsca szczególnie nara¿one na korozjê, np. spa-
wane i lutowane z³¹cza rur, nale¿y zabezpieczyæ po-
dwójn¹ warstw¹ podk³adu antykorozyjnego
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lub za pomoc¹ piaskowania. Powierzchnie
uprzednio lakierowane nale¿y koniecznie
zmatowiæ papierem œciernym, co zapewni
nowej pow³oce dobr¹ przyczepnoœæ.

Elementów metalowych nie maluje-
my w temperaturze ni¿szej ni¿ 10°C;
najodpowiedniejsze warunki wystêpuj¹
przy umiarkowanie ciep³ej pogodzie,
w przedziale od 15 do 20°C 3. 

Przed malowaniem farbê dok³adnie
mieszamy – w przypadku niewielkich ilo-
œci wystarczy silnie potrz¹sn¹æ puszk¹; jeœli
opakowanie ma wiêksze rozmiary, najlepiej
wymieszaæ zawartoœæ wiertark¹ z zamoco-
wanym mieszad³em. Preparaty dwusk³ad-
nikowe ³¹czymy w proporcjach zgodnych
ze wskazówkami producenta.

Farba wczeœniej u¿ywana i niedo-
k³adnie zamkniêta mo¿e podeschn¹æ;
wówczas mo¿na spróbowaæ rozrobiæ j¹
odpowiednim rozcieñczalnikiem.

Do pokrywania du¿ych powierzchni
najwygodniej u¿yæ pistoletu natryskowego,
w przypadku elementów drobnych – jak
np. kraty, grzejniki, rury – wystarczy p³aski
pêdzel o œrednio sztywnym w³osiu.           �
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d³owo wykonaæ wszystkie niezbêdne roboty la-
kiernicze.

Dobór odpowiedniej emalii do konkretnego za-
stosowania powinien uwzglêdniaæ warunki u¿ytko-
wania, oczekiwan¹ jakoœæ powierzchni i jej wyma-
gan¹ trwa³oœæ. Popularne emalie ftalowe nie stano-
wi¹ wystarczaj¹cego zabezpieczenia elementów
metalowych u¿ytkowanych na zewn¹trz, gdy¿ z cza-
sem ich powierzchnie matowiej¹
oraz ³uszcz¹ siê. Trwalsze i bar-
dziej elastyczne s¹ pow³oki z farb
piliwinitowych lub chlorokauczu-
kowych. Wewn¹trz pomieszczeñ
doskonale sprawdzaj¹ siê wodo-
rozcieñczalne emalie akrylowe,
pozwalaj¹ce uzyskaæ pó³matow¹,
elastyczn¹ pow³okê. 

Emalie nawierzchniowe naj-
lepiej nak³adaæ na pod³o¿e metod¹ natrysku lub
wa³kiem. Uzyskuje siê wtedy warstwê o g³adkiej
powierzchni i jednolitej gruboœci. Jeœli zamierza-
my malowaæ pêdzlem, wybierzmy taki z miêkkim
w³osiem i nak³adajmy preparat cienk¹ warstw¹,
nie dopuszczaj¹c do powstawania zacieków. Przy
malowaniu dwukrotnym nale¿y przed na³o¿eniem
kolejnej warstwy przeszlifowaæ pod³o¿e drobno-
ziarnistym papierem œciernym. 

fot. Nobiles

Rodzaj preparatu

Tabela zastosowañ

Przeznaczenie

Co, za ile:
– emalia ftalowa 12-15 z³/l  
– emalia chlorokauczukowa 15-20 z³/l
– farba podk³adowa przeciwrdzewna 12-20 z³/l
– emalia na rdzê 30-50 z³/l
– emalia do kaloryferów 18-25 z³/l
– farba na pow³oki ocynkowane 20-28 z³/l
Podajemy ceny brutto

farba antykorozyjna podk³adowa zabezpieczanie wstêpne oczyszczonych, lekko skorodo-
wanych powierzchni 

grunt reaktywny podk³ad na zardzewia³e powierzchnie
emalia nawierzchniowa warstwa dekoracyjna na zagruntowanym pod³o¿u              
emalia na rdzê bezpodk³adowa emalia, nak³adana bezpoœrednio na sko-

rodowane powierzchnie 
emalia do kaloryferów do malowania zagruntowanej wczeœniej powierzchni

grzejników
farba na ocynk i aluminium do malowania nowych i sezonowanych powierzchni ze

stali ocynkowanej, aluminium 

Info Rynek – firmy

AKSIL 3 3 3
(14) 682 76 14 www.aksil.pl

BAUMIT 3 3
(71) 358 25 00 www.baumit.com

BEM 3 3 3
(42) 714 01 01 www.bem.pl

BLANCHON POLSKA 3 3
(71) 316 67 48 www.blanchon.pl

B.M. POLSKA 3 3 3 3
(22) 851 00 09  www.benjaminmoore.pl

BONA 3
(61) 816 34 60 www.bona.pl

CAPAROL POLSKA 3 3 3
(22) 544 20 52 www.caparol.com.pl

CHEMSTAL 3 3 3 3 3
(14) 676 00 05 www.chemstal.pl

DEKSPOL 3 3
(61) 436 56 64 www.dekspol.pl

DEVA POLSKA 3
(22) 824 96 79 www.deva-polska.pl

DUFA POLSKA 3 3 3 3
(71) 354 59 71 www.dufa.com.pl

DYRUP 3 3 3 3 3
(42) 649 29 39 www.dyrup.pl

EKO-FARB 3 3 3
(91) 386 01 28 www.eko-farb.str.iap.pl

FARBY KABE POLSKA 3 3
(32) 204 64 60 www.farbykabe.pl

FLÜGGER 3 3 3 3
(58) 551 74 21 www.flugger.pl

HAJDUKI SA 3 3
(32) 772 51 01 www.hajduki.com.pl

ICI POLSKA – DULUX 3 3 3
0800 120 277 www.dulux.pl

INCO-VERITAS 3 3
(75) 746 41 11 www.inco-veritas.com.pl

ITALCOLOR 3 3
(44) 649 20 27 www.italcolor.pl

JAFEP POLSKA 3
(58) 629 64 82 www.jafep.z.pl

JOBI 3
(34) 366 55 55 www.jobi.pl

KERAKOLL POLSKA 3
(42) 225 17 00 www.sic-kerakoll.com

LAKMA 3 3
(33) 852 66 01 www.lakma.com

MATRES REVCO 3
(58) 536 28 03 www.matresrevco.pl

MALEXIM 2 3 3 3 3
(22) 678 96 45 www.malexim.pl

MALFARB 3 3
(62) 735 88 20 www.malfarb.pl

MAM 3 3 3 3 3
(41) 346 53 05 www.para.pl

NOBILES 3 3 3 3 3
(54) 411 40 00 www.levis-farby.pl

POLIFARB CIESZYN-WROC£AW 3 3 3 3 3
(71) 788 08 72 www.polifarb.pl

POLIFARB-£ÓD� 3 3 3
(42) 633 23 90 www.polifarb.lodz.pl

RAFIL 3 3 3 3
(48) 367 19 00 www.rafil.pl

SELENA 3 3
(71) 783 83 01 www.selena.pl

STOFARB 3 3
(32) 241 29 78 www.stofarb.pl

ŒNIE¯KA 3 3 3 3
(14) 681 11 11 www.sniezka.pl 

TADEX 3 3
(12) 425 61 51 www.tadex.pl

TBD 3 3 3 3
(22) 310 95 00 www.tbd.pl

TORAED CHEMICAL 3 3
(76) 857 54 56 www.toraed.com.pl

TRADE JKK 3
(32) 202 37 40 www.jkk.com.pl

V33 3 3 3
(61) 894 51 00 www.v33.pl

VENGA 3
(42) 645 79 89 www.venga.pl
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