
Aby kupi  farb  najlepiej wybra  si  do

sklepu dwa razy. Id c tam po raz pierwszy

musimy wiedzie  trzy rzeczy - jaki rodzaj

pod o a b dziemy malowa , jakie mniej

wi cej kolory wn trza nam odpowiadaj

i ile metrów kwadratowych mamy do wy-

ko czenia. Podczas tej wizyty powinni-

my ustali  – wspierani przez sprzedawc ,

lub dok adnie czytaj c etykiety na opako-

waniach – jaki rodzaj farby kupi . Ró -

ni  si  bowiem g sto ci , wydajno ci

i zapachem, ale przede wszystkim prze-

znaczeniem. W kuchni najlepiej sprawdz

si  farby atwozmywalne, w które nie wsi -

ka t uszcz; inna farba sprawdzi si  w salo-

nie – najwi kszy wybór kolorów, ciany do-

brze oddychaj ; a w sypialniach mo emy

malowa  produktami z serii dla dzieci –

maj  pastelow  palet  i s  oczyszczone ze

rodków alergizuj cych. Mo liwo ci kom-

binacji jest naprawd  wiele. Musimy tylko

dobrze zastanowi  si , na czym naprawd

nam zale y. Wiedz c, jaki rodzaj farby

chcemy kupi , mo emy si gn  po odpo-

wiednie wzorniki z kolorami. Wi kszo

czo owych producentów oferuje spory wy-

bór kolorów standardowych lub farby bar-

wione komputerowo (dro sze). Na szcz -

cie firmy cigaj  si  w wymy laniu no-

wych odcieni i dodawaniu do oferty stan-

dardowej coraz wi cej „gotowych” barw.

Dzi ki temu spadaj  ich ceny. 

Polifarb CCieszyn-WWroc aw, CCieszynka

„Pomara czowy rradosny”

Farba eemulsyjna do malowania cian i sufitów; jest

niedroga i atwo si  ni  maluje; pomalowane ni

ciany oddychaj  i maj  matowe wyko czenie.

Czas sschni cia: 2 h

Wydajno : do 10 m2/1 l
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Polifarb-DD bica,

Jedynka AAkrylowa KKolor

Farba aakrylowa; szybko schnie i dobrze kryje, na

pomalowanych cianach nie ma prze witów. 

Czas sschni cia: oko o 2 h

Wydajno : 8-9 m2/1 l 

Hirsch-PPol,

Aplause –– ciana ii sufit

Farba aakrylowa; podczas malowania dobrze kry-

je i jest wydajna; jest odporna na zmywanie

i mo na ni  malowa  zarówno tynki, jak i drewno.

Czas sschni cia: 2-4 h.

Wydajno : 10-12 m2/1 l

6,70 zz / 88,20 zz

W przegl dzie prezentujemy farby

akrylowe w cenie od 7,60 do 15,60 z

brutto za litr. 

6,40 zz / 77,60 zz

Od kiedy farby klejowe

posz y w odstawk , sami

zacz li my malowa

swoje domy, rezygnuj c

z us ug malarzy. 

Do „skutków ubocznych”

tej sytuacji – bo oferta

rynkowa do ma ych nie

nale y – zaliczy

mo emy fakt, e równie

sami musimy dobiera

farby. 

fot. AA. OOlszewska-KKrysztofiak

jak likier kawowy
wybieramy farby do wn trz

W Y B I E R A M Y  I  K U P U J E M Y . . .

7,90 zz / 99,60 zz

Aneta DDemianowicz, wwspó praca: MMarcin KKatrynicz
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Wiedz c, ile mamy metrów kwadrato-

wych do pomalowania, wst pnie oszacuje-

my koszt materia ów. Tutaj wystarczy pa-

mi ta , e metry kwadratowe do pomalowa-

nia musimy pomno y  tyle razy, ile produ-

cent zaleca nak ada  farb . Na przyk ad –

przy farbie do dwukrotnego krycia, po-

wierzchni  mno ymy razy dwa i dodajemy

0,5-1 l na zapas. Farby do krycia jednokrot-

nego s  dro sze, ale wydajniejsze i oszcz -

dzaj  czas, bo nie trzeba nak ada  drugiej

warstwy.  

Po pierwszej wizycie dobrzej jest wzi  ze

sklepu wzorniki, które przy o ymy do

ciany lub kupi  za kilka z otych testery

kolorów – mo na nimi pomalowa  kawa-

ek ciany. Decyzj  o ostatecznych kolo-

rach najlepiej podj  na spokojnie w do-

mu, gdzie przy okazji jeszcze raz przeli-

czymy metra  i koszty. Druga wizyta

w sklepie, to ju  formalno ci – kupienie

farb w wybranych kolorach, preparatów

gruntuj cych oraz potrzebnych do malo-

wania akcesoriów. Kupowanie szablonów

i naklejek, najlepiej zostawi  na pó niej,

kiedy pomieszczenie b dzie ju  pomalo-

wane – wtedy atwiej okre li , czy orna-

menty lub wzorki b d  na pewno pasowa y.

Je eli zdecydowali my si  na us ugi ma-

larza, te  lepiej nie traci  kontroli nad ca-

ym przedsi wzi ciem. Szczególnie fachow-

cy „starej daty” mog  si  wzbrania  przed

zastosowaniem nowoczesnej farby. Maj  te

zap dy do ich rozcie czania, mimo uwag na

opakowaniu „nie rozcie cza ”, czy nie chc

gruntowa  pod o a itd. Nie dajmy si  na-

mówi  te  na wycofywane farby klejowe –

wymagaj  one w asnor cznego rozrabia-

nia, mieszania z barwnikami, do tego

strasznie kapi  i brudz  mieszkanie, a do-

robienie identycznego odcienia, jest prak-

tycznie niemo liwe.

Dzisiaj najcz ciej kupowane i przyst pne

cenowo s  wodorozcie czalne farby emul-

syjne – akrylowe, winylowe, lateksowe.

Najpopularniejszy akryl
Najwi ksz  popularno ci  ciesz  si  farby

akrylowe. Maj  wysok  zdolno  krycia, co

oznacza, e nawet jedna warstwa

wystarczy, by ciana zyska a od-

powiedni kolor. Farby te s

trwa e i odporne na ciera-

nie. Zabrudzenia mo na

delikatnie my  z dodat-

kiem detergentów, chocia

lepiej próbowa  czyst  wod

– wi ksza pewno , e kolor

si  nie zetrze. Akryle przepusz-

czaj  par  wodn , dzi ki czemu cia-

na oddycha. To znaczy, e przepuszcza po-

wietrze i par  wodn . S  to farby uniwersal-

ne. Mo na je nak ada  na wszystkie pod o-

a – beton zwyk y, porowaty, tynki cemen-

towe, cementowo-wapienne, ywiczne, gip-

sowe, ceglane, p yty gipsowo-kartonowe,

drewno. Najcz ciej stosowane s  do malo-

wania wn trz, ale nadaj  si  tak e do wy-

ko czenia elewacji. Kupuje si  je w postaci

gotowej do u ycia – wystarczy jedynie za-

miesza . Dost pne s  w standardowych ko-

lorach w pojemnikach 1 l, 2,5 l, 5 l itp.

2,5- litrowe opakowanie farby w kolorze

standardowym kosztuje ok. 45 z . Ka dy

mo e wybra  ze wzornika interesuj cy go

kolor, a oprócz tego stopie  po ysku farby –

mat, pó po ysk, po ysk, po ysk jedwabisty.

Farby barwione komputerowo, czyli z tzw.

mieszalnika, s  dro sze. Ich cena uzale nio-

na jest od ilo ci i rodzaju pigmentów zu y-

tych do zabarwienia – im ciemniejszy kolor,

tym wy sza cena. 

Dost pne s  równie  tzw. farby mieszane –

winylowo-akrylowe i akrylowo-lateksowe,

które cz  w a ciwo ci obydwu farb.

Lateks do kuchni
Do farb emulsyjnych zaliczaj  si  tak e far-

by lateksowe i akrylowo-lateksowe. Dosko-

nale sprawdzaj  si  w azienkach i kuch-

niach. Maj  du  odporno  na wilgo ,

zmywanie i cieranie. Pomalowane

nimi ciany nie ch on  t uszczu,

nie odbijaj  si  na nich palce,

a cz ste zmywanie nie nisz-

czy g adkiej i elastycznej

pow oki. Takie farby s  jed-

nak dro sze od akrylowych,

np. litr w kolorze ciemnej,

trawiastej zieleni (barwionej

komputerowo) kosztuje ok. 60 z .

Dost pne s  w wersjach: mat, pó mat

i po ysk. Mo na nimi malowa ciany otyn-

kowane, betonowe, zrobione z ceg y, p yt

gipsowo-kartonowych i drewna.

Klejowe w odstawk
Mimo niskiej ceny farby klejowe praktycz-

nie wysz y z u ycia. Maj  posta  suchej

mieszanki, któr  trzeba wymiesza  z wod ,

dlatego trudno si  nimi maluje.  Mo na ku-

pi  farby bia e lub kolorowe. Bia e mo na

samodzielnie zabarwi  za pomoc  pigmen-

tów i mas koloryzuj cych. S  odpowied-

nie do malowania tynków wapiennych

i cementowo-wapiennych. ciany pomalo-

FFiL nie ka SS.A.

Max „„Zachodz ce ss o ce”

Emulsja aakrylowa;  wydajna i szybko schn ca,

jest odporna na zmywanie. 

Czas sschni cia: 2 h

Wydajno : do 11 m2/1 l 
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ICI PPolska, DDulux,

„Karmazynowy pprzyp yw”

Emulsja aakrylowa; odporna na zmywanie

i wydajna; po pomalowaniu daje matow  pow ok .

Czas sschni cia: 2 h

Wydajno : do 14 m2/ 1 l

12,8 zz / 115,6 zz

11−12  2 0 0 6

Farby mog  tworzy  pow ok  b yszcz c , pó matow  lub matow .
Od stopnia po ysku zale y odporno  farby na zmywanie. Najbar-
dziej odporne s  zatem farby z wysokim po yskiem. Jednak na b ysz-
cz cej powierzchni widoczna jest ka da nierówno ciany.

8,90 zz / 110,90 zz

farby do wnętrz

Meffert FFarbwerke AA.G NNiemcy

Lachs DDufa

Farba aakrylowa z rodziny Dufa „Kolorowe wn -

trza”; dobrze kryje i jest odporna na zmywanie,

ale d ugo schnie. 

Czas sschni cia: 4-5 h

Wydajno : 8 m2/1 l

9,20 zz / 111,20 zz
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wane farb  klejow  s  matowe i odporne na

cieranie. Jednak zabrudzenia na takiej

cianie s  trudne do usuni cia.

Silikaty te  do rodka
Do  trwa ymi farbami, odpornymi na

wilgo  s  farby silikatowe. Mo na nimi

malowa  pod o a betonowe, ceglane,

otynkowane, malowane wcze niej farba-

mi mineralnymi i silikonowymi, drewno,

kamie  a nawet szk o. Po zastosowaniu

rodka gruntuj cego mo na pokry  nimi

tak e ciany gipsowe i gipsowo-kartono-

we. S  to jednak farby drogie i cz ciej

wykorzystywane do malowania elewacji. 

Niewygodne oleje, 
kolorowe emalie
Czasami oprócz ciany musimy pomalowa

okna, drzwi oraz grzejniki. S u   do tego

specjalne farby olejne i olejno-alkidowe.

Kupuje si  je w puszkach. S  bezpo rednio

gotowe do u ycia, przed malowaniem wys-

tarczy je jedynie wymiesza . Dost pne s

w wielu kolorach po przyst pnej cenie (1 l

kosztuje ok. 15 z ). Ich wad  jest uci liwy

zapach utrzymuj cy si  przez kilka godzin.

Do malowania ram okiennych i innych

drewnianych elementów polecane s  rów-

nie wodne emalie akrylowe. Coraz cz -

ciej zast puj  one tradycyjne emalie – nie

tylko ze wzgl dów ekologicznych, ale rów-

nie  dlatego, e tworz  pow oki elastyczne,

które nie ó kn . Pozwalaj  na zachowanie

rysunku drewna. Farby te nie maj  uci li-

wego zapachu, ale ich zasadnicz  wad  jest

cena – s  dwukrotnie dro sze od farb olej-

nych (0,5 l ok. 17 z ).

Osuszanie ścian starych domówW Y B I E R A M Y  I  K U P U J E M Y . . .
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Farby KKABE PPolska,

Akrylatex

Farba llateksowa; przeznaczona do malowania

pomieszcze  mokrych (kuchnia, azienka); od-

porna na zabrudzenia, nie wsi ka w ni  t uszcz.

Czas sschni cia: 3 h

Wydajno : ok. 9 m2/1 l 

2 0 0 6  11−12
210

Beckers,

Designer VVäggfärg HHelmatt

Farba llateksowa; jest bardzo wydajna i szybko

schnie; podczas malowania wydziela nieznaczny

zapach.

Czas sschni cia: 0,5 h

Wydajno : do 16 m2/1 l

Polifarb CCieszyn-WWroc aw, DDekoral

Akrotix „„Ogniste ttabasco”

Farba llateksowa; pachnie podczas malowania;

do pomalowania cian wystarczy jedna warstwa;

jest odporna na szorowanie. 

Czas sschni cia: 2h

Wydajno : 9 m2/1 l

18,80 zz / 223 zz

Przy wyborze farby nie powin-

ni my si  kierowa  mod , tyl-

ko w asnymi odczuciami – czy

dobrze si  czujemy w danym

kolorze – czasem wystarczy

przyjrze  si , w jakich bar-

wach wybieramy ubrania.

Kolory pozwalaj  kszta towa  wn trza. Charakter jednego pomieszczenia potrafi si  zmienia  w zale -

no ci od tego, czy wybierzemy barwy ciep e lub zimne, intensywne czy stonowane i jak je rozmie cimy

na cianach i suficie. Ró e, ó cie, czerwienie, br zy to kolory ciep e. S  przyjazne, radosne i s oneczne.

Powi kszaj  optycznie ma e pomieszczenia, a wi kszym dodaj  przestronno ci. Pastelowe kolory s

„bezpieczne w u yciu”. Nie nudz  si  tak szybko, s  mniej m cz ce dla oka ni  kolory intensywne. a-

twiej jest do nich dobra  dodatki. Barwy zimne – b kity, fiolety i zielenie s  ch odne w odbiorze. W tak

pomalowanym wn trzu czujemy si  bardziej subtelnie, elegancko i wyrafinowanie. Warto pami ta , e

do ch odnych pomieszcze  trudniej jest dobra  kolor mebli, pod ogi, obicia kanap, zas ony czy inne do-

datki. Mocne i ciemne kolory optycznie zmniejszaj  wn trze. Nie warto wi c malowa  nimi ma ych i w s-

kich pokoi. Umiej tnie stosuj c nasycone barwy mo emy „optycznie zmieni ” kszta t pomieszczenia.

I dlatego, aby np. obni y  zbyt wysoki sufit, wystarczy pomalowa  go na ciemniejszy kolor. Je li zale y

nam na tym, by poszerzy  w skie pomieszczenie – ciemniejsz  farb  trzeba pomalowa  krótsze ciany,

lub t  znajduj c  si  naprzeciwko wej cia. Pionowe pasy na cia-

nach podwy szaj , a poziome obni aj  wn trze. Pokój b dzie wy-

dawa  si  szerszy i ni szy, je li sufit i ciany pomalowane b d

tym samym kolorem. Wn trza s abo o wietlone i ciemne rozja-

ni  jasne, ywe kolory – pomara czowy lub ó ty. Tam, gdzie po-

malowali my ciany na ciemno, trzeba doda  drugie tyle wiat a

np. poprzez wymian arówek na mocniejsze. 

Zdobione kolorowymi farbami ciany mog  wygl da  jeszcze

efektowniej, je li namalujemy na nich szlaczek lub motyw ro-

linny. Najpro ciej jest skorzysta  z gotowych szablonów, któ-

re przyk ada si  do ciany, i za pomoc  g bki lub ma ego p -

dzelka maluje wzór. Jednak, by mie  niepowtarzalny ornament

na cianie, warto spróbowa  namalowa  go w asnor cznie.

Przed pomalowaniem wn trza warto tak e sprawdzi  w a ci-

wo ci samych kolorów. Na przyk ad niebieski pomaga si  skon-

centrowa  i wypocz , a czerwony pobudza. Dlatego w pokoju

ucznia warto zastosowa  ch odne b kity z amane czerwonym

akcentem. Zielony wycisza i uspokaja, w zwi zku z czym jest

dobry dla nerwusów. Pomara czowy wywo uje optymistyczne

nastawienie do wiata.

Pobudzi
czy uspokoi ?

Leszek Matusiak

architekt wn trz

17,50 zz / 221,30 zz 19 zz / 223 zz

W przegl dzie prezentujemy farby la-

teksowe w cenie od 21,30 do 40 z

brutto za litr 
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Pami tajmy o gruncie
Kupuj c farby nie mo na zapomnie  o far-

bie gruntuj cej. Wzmocnia ona tynk

i zmniejsza nasi kliwo ciany, zwi ksza

przyczepno  w a ciwej pow oki malar-

skiej. Dzi ki temu wn trze mo na pomalo-

wa  na dowolny kolor, bez obawy, e b dzie

mia o zupe nie inny kolor od wymarzone-

go. Stosowanie gruntu zwi ksza tak e wy-

dajno  farb oraz zapobiega tworzeniu si

p cherzy na cianie podczas malowania. In-

westuj c w grunt, oszcz dzamy na farbie –

nie wsi ka ona w pod o e. Litr gruntu

kosztuje ok. 13 z .

Próbka prawdy ci nie powie
O tym, jak dany kolor b dzie wygl da  po

pomalowaniu decyduje klika rzeczy. Naj-

wi ksze znaczenie ma ilo  i rodzaj wiat a

docieraj cego do pomieszczenia. 

Jedynie w pokojach o wietlanych haloge-

nowym ród em wiat a kolory zachowu-

j  prawid ow  barw . Ale w wi kszo ci

domów stosuje si wiat o arowe, w któ-

rym niebieskie barwy wydaj  si  brudne.

Dobrze w takim wietle wygl daj  nato-

miast ó cie, pomara cze i czerwienie.

Zmian  nasycenia kolorowych po-

wierzchni wywo uje tak e gra wiat a

i cienia – warto wi c przed podj ciem de-

cyzji o kolorze obejrze  go na cianie

o wietlonej i zacienionej. Nie bez znacze-

nia jest równie wielko  malowanej po-

wierzchni i rodzaj farby. Zestawienie

dwóch kolorów mo e sprawi , e nie b -

dzie on podobny do tego ze wzornika.

Rodzaj farby ma równie  wp yw na od-

bieranie koloru. Im powierzchnia jest

bardziej po yskliwa, tym kolor wygl da

intensywniej. Je li porównamy po yskli-

w  i matow  powierzchni pomalowan

tym samym kolorem, oka e si , e b ysz-

cz ca b dzie ja niejsza.

Nie mo na dobiera  koloru farby jedy-

nie na podstawie wzorników, które ma-

j  najcz ciej bia e t o, przez co blade

odcienie wydaj  si  na nim ywsze. Ja-

sne kolory w rzeczywisto ci wydaj  si

jeszcze ja niejsze, a wyraziste barwy na

du ych powierzchniach mog  nabra

jeszcze wi kszej g bi. Dlatego te  kolo-

ry takie jak ywy ó ty i pomara czowy

mog  sprawi  nam niespodziank .

W takim przypadku b dzie lepiej, je li

kupimy kolor nieco ja niejszy lub przy-

szarzony albo zdecydujemy si  na po o-

enie próbki na cianie.

Para PPaints KKanada,

PARA 9900 MMAT

Farba aakrylowo-llateksowa; szybko schnie

i dobrze kryje; jest odporna na mycie

i szorowanie detergentami.

Czas sschni cia: 1-2 h

Wydajno : 12 m2/1 l

farby do wnętrz

Polifarb CCieszyn-WWroc aw SS.A., SSigma

Sigmatex SSuperlatex „„Ostra ppomara cza”

Lateksowa ffarba eemulsyjna; daje lekko satynowe

wyko czenie ciany; mo na ni  malowa  równie

na zewn trz; odporna na zabrudzenia i cieranie.

Czas sschni cia: 2 h

Wydajno : 7-10 m2/1 l

Brand TTikkurila –– TTBD SS.A.,

OPTIVA 55.

Akrylowa ffarba llateksowa; pomalowanej

powierzchni nadaje matowe wyko czenie;

jest odporna na zmywanie i szybko schnie.

Czas sschni cia: ok. 2 h

Wydajno : 10 m2/1 l

32 zz / 339 zz28 zz / 334 zz

211

33 zz / 440 zz

Najwa niejszy jest dobry dobór farby. Po-

mieszczenia szczególnie nara one na wil-

go , takie jak kuchnia, lepiej pomalowa  farbami

zmywalnymi dobrej jako ci. Tu oszcz dno ci s

pozorne, bo lepiej pomalowa  dro sz  farb  raz

na pi  lat, ni  ta sz  co roku. Sam skorzysta em

z farb z lateksem Dulux, (oznaczone jako – do a-

zienek i kuchni). Tworz  one na powierzchni tak

gumowat  pow ok  i na g adkiej cianie s  lekko

po yskliwe – niestety troch  przypomina to farb

olejn  i nie wszystkim si  podoba. Mimo, e farba

nie by a tania (1 l ok. 60 z ) jestem zadowolony

z zakupu – w kuchni mog  bez problemu my cia-

ny, a co najwa niejsze – t uszcz w nie nie wsi ka.

Robert Z.

Wed ug mnie, szkoda pieni dzy na drogie

farby. Mycie myciem, ale jednak naj adniej

i swie o wygl da zaraz po pomalowaniu. I tak trze-

ba mniej wi cej co 3 lata malowa , wi c taki okres,

moim zdaniem, wytrzyma ka da farba, najta sza

te . Polecam te  dodawanie pigmentu – dzi ki te-

mu mo emy sami sobie regulowa  intensywno

koloru. Je li wychodzi za blady, dodaj  kolejny

barwnik i kolejny, a  do takiego nasycenia, jakie mi

si  podoba. 

Adam Z. 

z DO WIADCZE CZYTELNIKÓW

KOLORY NA LITRY
Farby do malowania cian i sufitów to najcz ciej kupowane mate-

ria y budowlane w roku 2005. Stanowi y one 53 proc. wszystkich za-

kupów w tym segmencie rynku. Równie  najwi ksza grupa badanych

– 37 proc. – zadeklarowa a konieczno  kupienia farb w 2006 roku.

rednia ilo  tych produktów kupionych w pierwszej po owie

2005 roku si gn a 30 ,4 l, a w drugiej – 27,6 l. Najwi kszym powo-

dzeniem cieszy a si  marka „ nie ka”, któr  wybra a ponad po owa

maluj cych. Du ym zaufaniem by y te  darzone produkty marki Deko-

ral, Dulux, Cieszynka, Jedynka i Nobiles.

11−12  2 0 0 6
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DYNAMIC, LLint FFree

Wa ek mmalarski;

dobry do malowania du ych powierzchni, nie po-

zostawia w osków na malowanej cianie; a dzi -

ki bocznemu fazowaniu ( ci te kraw dzie) nie

zostawia ladów malowania, tzw. sznitów. 

W Y B I E R A M Y  I  K U P U J E M Y . . .

2 0 0 6  11−12
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Wraz z farb warto kupi  potrzebne akcesoria,

cznie z foli  do zabezpieczania okien oraz

sprz tów, ta mami do oklejania futryn i kraw -

dzi kolorów. Do samego malowania b d  po-

trzebne wa ki lub p dzle. Kupujemy minimum

dwa – du y do wi kszych powierzchni i ma y do

wyko cze . Narz dzia przeznaczone do farb na

bazie wody i do farb rozpuszczalnikowych s

ró ne. S  tak e uniwersalne, ale jak to rzeczy

przeznaczone „do wszystkiego”, sprawdzaj  si

znacznie gorzej.

P DZEL, ALE JAKI?
P dzel to najcz ciej spotykane narz dzie

malarskie. Mo na nim malowa  powierzchnie

ka dego rodzaju. U ywa si  go do wszystkich

rodzajów farb – wodnych i rozpuszczalniko-

wych. P dzle najlepiej sprawdzaj  si  przy

malowaniu zakamarków, trudno dost pnych

powierzchni, wyko cze  wymagaj cych pre-

cyzji oraz na p aszczyznach chropowatych lub

z faktur . W zale no ci od tego, jakie po-

wierzchnie b dziemy malowa , rozró niamy

p dzle okr g e (doskona e do malowania

okien i powierzchni drewnianych na ze-

wn trz); p askie – tzw. p dzle angielskie, p a-

skie k towe (do malowania naro ników, kra-

w dzi, k tów, a przede wszystkim, trudno do-

st pnych miejsc np. za kalory ferem); awkow-

ce (p askie p dzle o du ej grubo ci, po-

wszechnie stosowane do malowania cian za-

nim wypar  je wa ek).

Do farb wodnych najlepsze s  p dzle synte-

tyczne, np. nylonowo-poliestrowe. Dro sze od

wykonanych z w osia naturalnego, ale bar-

dziej wytrzyma e i atwe do utrzymania w czy-

sto ci. Ze wzgl du na sztywno  w osia, do-

brze si  nimi maluje chropowate i nierówne

powierzchnie.

Do farb olejnych najlepiej u ywa  p dzli z na-

turalnego w osia. Jego mi kkie ko cówki po-

woduj , e malowana powierzchnia jest bar-

dzo g adka. Nie s  polecane do farb wodnych.

W osie wch ania ciecz, p dzel robi si  mi kki

i wyciera w trakcie malowania lub zaczyna

„ ysie ”. Warto kupowa  p dzle p askie (za-

równo z w osia naturalnego, jak i sztuczne-

go), zako czone sko nie, gdy  s  najbardziej

ergonomiczne. Poza tym wietnie sprawdzaj

si  podczas malowania k tów i miejsc cze-

nia kolorów. 

Do p dzla mo na dokupi  dodatkowy plastiko-

wy kube ek, do którego b dziemy wlewa  ko-

lejne partie farby. Je eli zamierzamy zu y

farb  na raz, mo emy malowa  bezpo rednio

z fabrycznego pojemnika (wi kszo  firm i tak

produkuje je w postaci kube ków z pa kiem).

Przed kupnem p dzla nale y sprawdzi , czy

jest dobrej jako ci – po poci gni ciu, w osie

nie powinno pozosta  w r ku.

WA EK JEST WIELKI

Obecnie najpopularniejszym narz dziem ma-

larskim jest wa ek. Wraz z jego rozpowszech-

nieniem coraz wi cej osób zacz o

samodzielnie malowa  mieszkania.

Malowanie dobrym wa kiem jest

szybsze i atwiejsze, je eli chodzi

o równomierno  krycia i jednocze-

snego utrzymania czysto ci w po-

mieszczeniu. Im wi kszy wa ek, tym

szybciej mo emy pokry  malowan  po-

wierzchni , ale te  jest nam trudniej praco-

wa , poniewa  narz dzie jest ci kie i niepo-

r czne. Typowe szeroko ci to: 12 cm, 15 cm,

18 cm, 25 cm. Dro sze wa ki zrobione s

z materia ów naturalnych, ta sze ze sztucz-

nych (np. g bki czy pianki poliuretanowej). Na

opakowaniach znajduj  si  informacje doty-

cz ce rodzaju farb, którymi mo na malowa .

Do farb rozpuszczalnikowych trzeba u ywa

specjalnych wa ków wykonanych z materia-

ów odpornych na zawarte w nich preparaty

chemiczne. Te do farb wodnych powinny mie

d u sze runo. 

Wa kiem na d ugim trzonku mo na szybko,

bez wchodzenia na drabin , pomalowa  sufit

czy trudno dost pne miejsca na klatce scho-

dowej. Do wyka czania detali s u  ma e wa -

ki, ale nadal lepiej sprawdzaj  si  p dzle.

Do wa ka trzeba dokupi  kuwet  do wylewania

farby. 

Sprzedawcy cz sto polecaj  wa ki jako narz -

dzia, z których nie kapie. W praktyce wszystko

zale y od farby – dobra, nierozcie czona nie ka-

pie nawet z p dzla.

13,50 z / 116,47 zz

P DZLUJEMY, WA KUJEMY
Na dobór akcesoriów malarskich wp ywa przede wszystkim rodzaj

farby i powierzchni do malowania. Najcz ciej u ywane s  p dzle

i wa ki.  Ró ni  si  tworzywem i rodzajem w osia, rozmiarami oraz

kszta tem.

SINPO

P dzel mmalarski ddo ffarb aakrylowych;

nie wy lizguje si  z r ki dzi ki drewnianemu

uchwytowi, ma mieszane w osie (szczecina

naturalna i w ókno poliestrowe) przez

co jest bardziej wytrzyma y

i atwy do utrzymania

w czysto ci.

4,65 z / 55,67 zz
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DYNAMIC

P dzel mmalarski zz ww osiem ci tym ppod kk tem;

dobrze maluje si  nim odci cia pod sufitem, 

w rogach cian, wokó  futryn drzwi i okien;

nie zostawia charakterystycznych 

ladów po poci gni ciu

p dzlem, tzw. bruzd. 

15 z / 118,30 zz
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Kasia nalega a, eby cz  kuchenn  poma-

lowa  farb  o specjalnym przeznaczeniu do

pomieszcze  mokrych. Poprzednio ciany

pokryte by y zwyczajn  farb  i troch  za-

chlapa y si  t uszczem. Dlatego Pawe  uzna ,

e do salonu kupi  farb  emulsyjn  a do

kuchni specjaln  emulsj  do kuchni i azie-

nek. Zdecydowali si  na produkty dobrych

firm, tylko dlatego, e jest wi ksza szansa na

zgodno  koloru w puszce z kolorami na

wzornikach - mówi Pawe , który od kilku lat

sam maluje ciany.   

Liczymy ciany
Najpierw ustalaj jaka jest powierzchnia do

pomalowania. Od ilo ci metrów kwadrato-

wych cian, odejmujemy wielko  otworów.

Sufit uwzgl dniamy w ca o ci. Pawe  przewi-

dzia  farb  do dwukrotnego malowania, wi c

wielko  powierzchni trzeba pomno y  razy

dwa. Wychodzi na to, e aby pomalowa

19,5 m2 cian w salonie, b dziemy potrzebo-

wa  farby na 39 m2, a do 40 m2 sufitu – na

80 m2. Powierzchnia ciany do pomalowania

kuchni wynosi 10 m2, wi c farby potrzeba

b dzie na 20 m2. Na 50,4 m2 cian sypialni

potrzeba b dzie farby na 100,8 m2, a na sufit

farby na 60 m2 (dwie warstwy). Powierzchnia

sufitu w azience wynosi 12 m2. ciany s

g adkie, maj  dopiero kilka lat, wi c wystar-

czy jedna warstwa gruntu, czyli 177,4 m2

gruntu (sufity 82 m2 i ciany 95 m2).

W poszukiwaniu
zachodz cego s o ca
W du ym, podwarszawskim sklepie, porów-

nujemy kolory czterech znanych firm pro-

dukuj cych farby. Sprzedawcy nie mog  si

popisa  fachowym doradztwem, poniewa

wiadomo, e farba ma by  emulsyjna, a wy-

bór dotyczy jedynie koloru. Ceny i wydaj-

no  farb nie ró ni  si  specjalnie, wi c to te

nie jest znacz cym kryterium. Ocen  kolo-

rów utrudnia sztuczne o wietlenie. Wszyst-

kie gotowe odcienie pomara czowego wyda-

j  si  za jaskrawe do salonu z du ymi okna-

mi – podczas s onecznego dnia ciany mog

„ wieci ”. Pawe  wst pnie decyduje si  na

dwa kolory firmy Dulux – „Tropikalna po-

mara cza” i „Szczypta papryki”. Dla Kasi

drugi kolor wygl daj cy jak czerwona papry-

ka w proszku jest za ciemny. Duluxa wybie-

raj  ze wzgl du na testery koloru – za 5 z

mo na kupi  niewielk  buteleczk  farby

z p dzelkiem, aby pomalowa  fragment cia-

ny i sprawdzi  jak w domu wygl da dany od-

cie . Zabieraj  ze sob  te  niewielkie wzor-

niki z farbami z mieszalnika, wprawdzie ich

koszt by by o ok. 150 z  wi kszy, ale kolory

s  najbardziej zbli one do wymarzonej bar-

wy. Pawe  upiera si , aby kolor be owy na su-

fit wybra  z oferty tej samej firmy – decydu-

j  si  na „Jasny be ”. Do pomalowania sy-

pialni wybieraj  ciep  i jasn  farb  akrylow

„Piasek pustyni”, a na sufit bia . T  sam

farb  pomaluj  sufit w azience.

Testy na pomara cz
W domu maluj  testerami kawa ki ciany

ok. 30x30 cm na cianie nas onecznionej i w

najciemniejszym miejscu. Zarówno w s o -

cu, jak i w cieniu lepiej wygl da „Szczypta

papryki”. Kasia przyk ada paski z kolorami

mieszalnika, ale trudno co  zdecydowa  wi-

dz c papierek wielko ci 2x3 cm. Pawe  prze-

konuje, e kolory gotowe b d  jeszcze d ugo

w ofercie i atwo je dokupi , podczas kiedy

z mieszalnikiem jest taki problem, e nawet

ten sam kolor, przy dokupowaniu ma nieco

inny odcie . Co do koloru sypialni nie maj

w tpliwo ci. Po dwóch dniach ogl dania ko-

lorowych „plam” jad  kupowa  farby. Pusz-

ka Duluxa ma wydajno  do 14 m2 z litra.

Trzeba jednak pami ta , e producenci po-

daj  wydajno  „do”, czyli najwi ksz  war-

to , przy najlepszych warunkach – cianie

równej, dok adnie zagruntowanej, pomalo-

wanej dobrym wa kiem. Na pomalowanie

39 m2 (dwie warstwy) cian salonu potrzeba

39 m2 podzieli  na 14 m2, czyli wychodzi 2,8

l farby. Do wyboru mamy 5 l i 2,5 litrowe

puszki. Kupuj  wi c 5 litrów farby, co daje

du y zapas farby na przysz o , je li b d

musieli co  pomalowa . Do pomalowania su-

fitu potrzeba: 80 m2 podzieli  na 14 m2, czy-

li 5,7 l. Trzeba kupi  7,5 litra w puszkach 5

i 2,5 l. Do pomalowania cian w kuchni ku-

pili 2,5 litrowe farby Dulux Kuchnia

i azienka w kolorze „Ognisty imbir”. Do

pomalowania sypialni trzeba b dzie kupi

7,2 l farby „Piasek pustyni”, a wi c dwie

puszki – 5 i 2,5 l. Do pomalowania sufitów w

sypialni i azience wystarczy 5 litrów bia ej

farby. Pawe  dokupuje grunt: 177,4 m2 po-

dzieli  na 15 (wydajno  z litra), czyli 11,8 l –

potrzebne s  dwa opakowania po 5 l i 2 opa-

kowania po 1 l. Do tego kupuje dobry p dzel

(wielko ci d oni), wa ek z kuwet  do nalewa-

nia farby, foli  do zabezpieczenia okien,

wiate  i mebli kuchennych, pod ogi, ta m

do cian 4x50 m, eby precyzyjne oddzieli

miejsce czenia cian z sufitem i oknami,

g bk  malarsk . Za zakupy p acimy 482 z .

Jak z katalogu
Rano Pawe  myje ciany – spryskuje je wod

ze zraszacza do kwiatów, a potem zmywa

g bk . Po po udniu gruntuje ca  powierzch-

ni cian i sufitu. Nast pnego dnia maluj

z Kasi  pierwsz  warstw . Trzeciego nak a-

daj  drug . Paprykowy wygl da na nieco

ciemniejszy ni  na wzorniku, ale to dlatego,

e mocny kolor na du ej powierzchni zawsze

wydaje si  intensywniejszy. 

zakup kontrolowany
Poszukiwane: farby do salonu z kuchni
o powierzchni 40 m2 (8x5 m), z drzwiami 
balkonowymi na krótszej cianie (3x2,1 m),
przej ciem do holu (3x2,5 m) i dwoma oknami
(2x1,8 m), sypialni o powierzchni (6x5 m)
z oknem (2x2,3 m) i azienki (3x4 m) Wysoko
pomieszcze  to 2,5 m. Kolor sufitu ma zosta
jasny, ale nie bia y. Na ciany do salonu i kuch-
ni Kasia i Pawe  szukaj  koloru pomara czowe-
go, a do sypialni w odcieniu ó ci.

PRZYK ADOWY WYBÓR

kupujemy z Czytelnikiem farb

Farba Dulux „Szczypta papryki” 7,5 l, farba Dulux
„Jasny be ” 7,5  l, farba Dulux „Piasek Pustyni”
7,2 l, bia a farba nie ka 5l,

grunt Dulux 2x 5 l i 2x1 l + p dzel, wa ek z kuwet ,

ta ma 2x50 m, folia, g bka – koszt 482 z .

fot. SS. KKasper

Wi cej... ceny, firmy, produkty, kalkulatory, artyku y
Kliknij na www.budujemydom.pl/cozaile/farby

482 z
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