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FARBA AKRYLOWA KONTRA SILIKONOWA , 
CZYLI JAKĄ W YBRAĆ FARBĘ ELEWACYJNĄ

Farby zewnętrzne sprzedawane są w postaci produk-

tów gotowych do użycia. Oznacza to, że po otwar-

ciu opakowania, farbę należy jedynie wymieszać 

i przystąpić do wykonywania prac malarskich. Farby 

zewnętrzne możemy aplikować zarówno wałkiem, 

pędzlem, jak i  metodą natryskową, jednak wybór 

aplikacji determinują skład chemiczny farby oraz 

podłoże, jakie chcemy pomalować. Ściany o gładkiej 

fakturze najczęściej maluje się po prostu pędzlem 

lub wałkiem. Obowiązuje tu jasna zasada – im 

gładsza ściana, tym włosie wałka powinno być krót-

sze. Warto także pamiętać, że nie wszystkie farby 

zewnętrzne przystosowane są do malowania natry-

skowego np. ze względu na swój parametr lepkości.

Największym dylematem podczas wyboru farby jest 

wskazanie właściwego jej rodzaju. Często nie wiemy 

czy zdecydować się na farbę akrylową czy silikono-

wą, i czym tak naprawdę różnią się oba produkty. 

Wybór może okazać się jednak o wiele łatwiejszy 

niż przypuszczamy. Decydującym bowiem czynni-

kiem warunkującym rodzaj użytej farby jest podłoże. 

To jego rodzaj zawsze determinuje możliwe techniki 

malarskie.

Najczęściej, w przypadku starych budynków, stoso-

wano tynki cementowe, cementowo-wapienne lub 

wapienne. Do takiego podłoża najlepiej nadaje się  

farba nieorganiczna – wapienna lub silikatowa (krze-

mianowa). Natomiast w przypadku nowego budow-

nictwa, najczęściej wykorzystuje się tynki cienko-

warstwowe – silikonowe, akrylowe, mineralne oraz 

silikatowe, będące bardzo często elementem całego 

systemu dociepleń. Kupując farbę razem z tynkiem 

stosuje się prostą zasadę: jaki rodzaj tynku, taka 

farba (przykładowo: jeżeli tynk jest silikonowy, 

to najlepiej gdyby farba również była silikonowa).

Akrylowa Farba Fasadowa jest jedną z bardziej 

popularnych farb używanych przy malowaniu 

zewnętrznych ścian budynku. Nic dziwnego – jej 

zaletą jest dobry stosunek jakości do ceny.

Alpina Farba Fasadowa Akrylowa tworzy elastyczną 

powłokę o matowym wykończeniu. Farba oprócz 

spoiwa – żywicy akrylowej, zawiera w sobie wiele 

innych składników (wypełniaczy, pigmentów, kon-

serwantów, antyspieniaczy, regulatorów lepkości 

itp.), których rodzaj oraz zastosowana ilość, pozy-

tywnie wpływają na właściwości oraz jakość produk-

tu. Parametry farby Alpina dobrane są w taki sposób, 

aby najważniejsze cechy tj. trwałość koloru, łatwość 

aplikacji oraz wysoka siła krycia, spełniały oczekiwa-

nia nawet najbardziej wymagającego klienta.

Alpina Farba Fasadowa zawierającego spoiwo akry-

lowe to:

  10 gotowych, najmodniejszych kolorów: biały, 

brązowy, czarny, cappuccino, kawowy, łososiowy, 

miodowy, morelowy, popielaty, słomkowy

  Wygodne opakowania: 2,5 l oraz 10 l 

  Wysoka wydajność oraz niezwykła łatwość apli-

kacji

  Ekstremalna odporność na zmywanie

   Możliwość  zastosowania na podłożach mineral-

nych i organicznych 

  Możliwość wykorzystania również wewnątrz 

pomieszczeń

  Przystępna cena

Postęp technologiczny dokonujący się w przemyśle 

chemii budowlanej idzie w parze z rewolucyjnym 

rozwojem farb silikonowych. Powszechnie uznaje 

się, że farby silikonowe są najnowszym osiągnięciem 

w powłokach elewacyjnych.

Alpina Farba Fasadowa zawierająca żywice siliko-

nowe to matowa farba do stosowania na zewnątrz. 

Przeznaczona jest do wykonywania wysokiej jakości 

cienkowarstwowych powłok elewacyjnych na pod-

łożach gładkich lub fakturowanych. Spoiwo siliko-

nowe umożliwia osiągnięcie parametrów powłoki 

malarskiej, które gwarantują wysoki poziom ochrony 

przed wilgocią oraz bardzo dobrą dyfuzyjność dla 

pary wodnej i CO
2
. Spoiwo silikonowe zapewnia 

dodatkowo odporność na szkodliwe działanie 

czynników atmosferycznych oraz tworzy elastyczną 

i trwałą powłokę. Dzięki tym właściwościom Alpina 

Farba Fasadowa Silikonowa może być stosowana na 

systemach ociepleń na bazie styropianu oraz wełny 

mineralnej.

Charakterystyka produktu Alpina Farba Fasadowa 

zawierającego spoiwo silikonowe:

  5 gotowych kolorów: biały, migdałowy, karmelowy, 

pistacjowy oraz tiramisu

  Wygodne opakowania: 2,5 l i 10 l

  Wysoka wydajność: 6 m2 z 1 l 

  Idealna do stosowania na wszystkie rodzaje pod-

łoża

   Znakomita do stosowania wraz z systemem docie-

pleń zarówno z wełną mineralną, jak i styropianem

   Świetnie sprawdza się do renowacji starych oraz 

malowania nowych powierzchni
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