
Czy malowaæ samodzielnie?

To uzasadnione pytanie, gdy¿ malowanie lub odmalowywanie wiêkszoœci po-
wierzchni i elementów w budynku jednorodzinnym jest t¹ czynnoœci¹, na której
mo¿na zaoszczêdziæ pewne koszty. Nale¿y jednak zdawaæ sobie sprawê, ¿e nie bê-
d¹ to oszczêdnoœci bardzo znacz¹ce; rynkowy koszt malowania (najczêœciej dwu-
krotnego) waha siê od 2 do 5 z³ za 1 m2 powierzchni. W cenie tej mieœci siê rów-
nie¿ przygotowanie pod³o¿a i zabezpieczenie innych elementów wykoñczenia (sto-
larki, pod³óg). Przyjmuj¹c dla domu o powierzchni u¿ytkowej ok. 150 m2 nie wiêcej
ni¿ 600 m2 powierzchni œcian wewnêtrznych wymagaj¹cych pokrycia, otrzymujemy
kwotê 3000 z³ za ca³oœæ prac malarskich we wnêtrzach. W porównaniu z ca³kowitym
kosztem budowy nie jest to zatem obci¹¿enie znacz¹ce. Jeœli jednak jesteœmy zde-
cydowani oszczêdzaæ na czym siê da, sprawdŸmy dok³adnie stan pod³o¿a pod po-
w³oki malarskie – od niego i od gatunku farby w najwiêkszym stopniu zale¿eæ bê-
dzie efekt naszych prac. Jeœli pod³o¿e jest „problematyczne” – tynk jest nierówny,
odspaja siê, znacz¹ go liczne zabrudzenia i zacieki, b¹dŸ uprzednio k³adziona po-
w³oka malarska jest s³abo z tynkiem zwi¹zana – czekaj¹ nas ¿mudne roboty przy-
gotowawcze, a byæ mo¿e (o ile nie wykonamy ich bezb³êdnie) i przykre niespo-
dzianki. 

Pamiêtajmy te¿ o tym, ¿e odmienne zasady obowi¹zuj¹ przy malowaniu tynków
zewnêtrznych i œcian wewn¹trz budynku, a jeszcze inne przy pokrywaniu po-
wierzchni drewnianych czy metalowych. Istnieje te¿ rodzaj prac, które ze wzglêdu
na stopieñ skomplikowania b¹dŸ szkodliwoœæ dla zdrowia najlepiej powierzyæ spe-
cjalistom. Nale¿y do nich z pewnoœci¹ malowanie technik¹ natrysku przy u¿yciu farb
i lakierów rozpuszczalnikowych. Precyzyjn¹ informacjê znajdziemy na kolejnych
stronach tego raportu, w artyku³ach poœwieconych poszczególnym „problemom
malarskim”.

Co znajdziemy na pó³kach sklepowych?

Rynkowa oferta pow³ok malarskich jest obecnie olbrzymia. Ze wzglêdu na sk³ad
i przeznaczenie (funkcjê) mo¿na je podzieliæ na dwa sposoby. Pierwszy dzieli farby
na rozpuszczalnikowe i wodorozcieñczalne (podzia³ ten dotyczy równie¿ lakie-
rów), drugi ustala podzia³ zgodnie z zastosowaniem – na farby podk³adowe, na-
wierzchniowe i emalie. Farby podk³adowe bêd¹ niezbêdne wszêdzie tam, gdzie
trzeba poprawiæ w³aœciwoœci pod³o¿a (zapewniæ mu szczególn¹ ochronê przed
czynnikami zewnêtrznymi, wyrównaæ jego powierzchniê i ch³onnoœæ, a tak¿e stwo-
rzyæ lepsze warunki przyczepnoœci). Farby nawierzchniowe pe³ni¹ rolê pow³oki ze-
wnêtrznej – w zale¿noœci od ich rodzaju i potrzeb pokrywamy nimi zagruntowane lub
surowe pod³o¿e. Osobn¹ grupê stanowi¹ emalie – preparaty pokryciowe o szcze-
gólnych w³aœciwoœciach dekoracyjnych, zawieraj¹ce du¿¹ iloœæ spoiwa i wysokiej ja-
koœci pigmenty.

O w³asnoœciach farby decyduje przede wszystkim u¿yte do jej produkcji spo-
iwo. Najczêœciej wykorzystywane dziœ farby elewacyjne produkowane s¹ na ba-
zie ¿ywic akrylowych, silikonu, jasnych odmian cementu z dodatkiem poli-
merów (farby mineralne) oraz potasowego szk³a wodnego (farby silikatowe).
Najpopularniejsze pow³oki do malowania wnêtrz to farby akrylowe, lateksowe,
alkidowe, polioctanowe i najrzadziej obecnie wykorzystywane mineralne. Po-
niewa¿ jednak producenci czêsto poddaj¹ spoiwa licznym modyfikacjom, maj¹-
cym na celu poprawê w³aœciwoœci farb, wybór odpowiedniego wyrobu mo¿e oka-
zaæ siê nie³atwy. Nieocenion¹ pomoc¹ bêd¹ wskazówki doœwiadczonego mala-
rza lub przedstawiciela wytwórcy.

Istnieje jednak kilka podstawowych kryteriów wyboru, które nale¿y braæ pod
uwagê przy zakupie. Jednym z nich jest rodzaj i stan pod³o¿a, które zamierzamy
pomalowaæ, kolejnym – warunki przysz³ej eksploatacji oraz nasze osobiste
upodobania. Na etykietach powinniœmy zatem szukaæ informacji na temat zdolno-
œci krycia farby, jej paroprzepuszczalnoœci, hydrofobowoœci (zdolnoœci odpy-
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Z pewnoœci¹ samodzielnie naj³atwiej poma-
lowaæ œwie¿e, prawid³owo wykonane i odpo-
wiednio przygotowane tynki (fot. Mapei)

Malowanie bêdzie czasoch³onne, lecz jeœli
pod³o¿e jest w dobrym stanie, nie powinno
przysporzyæ nam problemów (fot. Henkel)

Rynek oferuje obecnie wielki wybór farb i la-
kierów na ka¿de pod³o¿e i do wszelkich warun-
ków eksploatacyjnych. Tylko jak dobraæ te naj-
w³aœciwsze...



chania cz¹steczek wody), odpornoœci biologicznej, zmywalnoœci oraz trwa³oœci
koloru.

Na co zwracaæ uwagê przy zakupie farby, lakieru,
impregnatu?

Przede wszystkim – na datê produkcji i termin przydatnoœci. Niezale¿nie
od tego, czy kupujemy farbê wprost z pó³ki sklepowej, czy dostarcza nam j¹
producent b¹dŸ hurtownik, sprawdŸmy te¿ szczelnoœæ opakowania. Preparat
w uszkodzonej puszce lub kube³ku mo¿e, mimo aktualnej daty wa¿noœci, nie
nadawaæ siê do u¿ytku. Zajrzyjmy do wnêtrza opakowania; zawartoœæ powinna
byæ jednolita, bez zanieczyszczeñ, grudek i „ko¿ucha”. Wyrób nie spe³niaj¹-
cy tych wymogów nale¿y zwróciæ. Reklamowaæ mo¿emy te¿ wykonan¹ ju¿ po-
w³okê, jeœli jej odcieñ ró¿ni siê od wybranego z wzornika, a tak¿e je¿eli wyblak-
nie po kilku miesi¹cach. Równie¿ wtedy, gdy mimo prawid³owego przygotowa-
nia pod³o¿a farba zacznie siê od niego odspajaæ lub ³uszczyæ.

Zwracajmy uwagê tak¿e na producenta i cenê – nie ufajmy wyrobom wyj¹t-
kowo tanim, kupujmy produkty uznanych, sprawdzonych firm.

Czy lakier szkodzi?

Ta obawa pochodzi z czasów, gdy na rynku dostêpne by³y jedynie lakiery roz-
puszczalnikowe, emituj¹ce przez d³ugi okres po po³o¿eniu szkodliwe substancje
i wydzielaj¹ce przykry zapach. Dziœ jednak znajdziemy olbrzymi wybór lakierów
wodorozcieñczalnych, wydzielaj¹cych w trakcie wysychania g³ównie parê wod-
n¹. Nie zawieraj¹ one szkodliwych dla zdrowia rozpuszczalników, w zwi¹zku
z czym konieczny po ich u¿yciu okres karencji (czas, w którym po zakoñczeniu
prac malarskich nie mo¿na korzystaæ z pomieszczenia) wynika g³ównie z potrzeby
ochrony œwie¿ej pow³oki przed obci¹¿eniami eksploatacyjnymi.

Drewno na wiele lat?

Drewno, obiegowo uwa¿ane za materia³ o mniejszej trwa³oœci ni¿ metal,
beton, ceramika, terakota itp., dziêki nowoczesnym œrodkom ochrony stano-
wi dziœ dla nich doskona³¹ alternatywê. Odpowiednio przygotowane i zaim-
pregnowane ciœnieniowo, wykazuje du¿¹ trwa³oœæ i œwietne w³asnoœci kon-
strukcyjne. Zabezpieczone powierzchniowo zaawansowanymi lakierami, jest
wymarzonym materia³em na posadzki – wytrzyma³ym, ciep³ym, estetycznym
i nietrudnym do utrzymania w czystoœci. Pokryte substancj¹ pow³okow¹ – la-
kierobejc¹, lazur¹ czy barwnym lakierem – pos³u¿y nam przez wiele lat,
choæby jako tworzywo elementów architektury ogrodowej. Nie bójmy siê za-
tem drewna – przygotowuj¹c je odpowiednio i u¿ywaj¹c preparatów spraw-
dzonej jakoœci, na wiele lat ochronimy je przed skutkami eksploatacji i nie-
korzystnym dzia³aniem czynników zewnêtrznych.

Czy warto samemu mieszaæ kolor?

Zdecydowanie nie. S¹ wprawdzie w sprzeda¿y gotowe pigmenty do farb,
jednak mo¿na je poleciæ jedynie do wymalowañ „detalicznych”. W ten sposób
mo¿emy poeksperymentowaæ przemalowuj¹c szafkê w dziecinnym pokoju lub
mebel do ogrodowej altanki. Nie bawmy siê w kreatorów przygotowuj¹c farbê
do pokrycia elewacji lub wnêtrz budynku. Niech nasza inwencja ograniczy siê
do przemyœlanego, precyzyjnego wyboru odcienia. Bêdziemy potrzebowali
bardzo du¿ej iloœci farby, istotna jest zatem jej jednolitoœæ kolorystyczna,
a tê zapewni tylko wymieszanie pigmentu z baz¹ przez producenta, pod kon-
trol¹ komputera (tzw. tinting). 
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Wybierajmy wyroby producentów 
o ugruntowanej pozycji na rynku 

Jednolity odcieñ elewacji zapewni jedynie
przygotowanie farby w mieszalniku pro-
ducenta (fot. Unibud)

fot. Polifarb-£ódŸ

fot. Dyrup

Dziêki nowoczesnym lakierom parkiet, nie
trac¹c urody, sprawdza siê nawet w miejs-
cach szczególnie intensywnie eksploatowa-
nych (fot. Lamparkiet)


