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Malowany
dom
Przygotowuj¹c siê do malowania elewacji powinniœmy
zwróciæ uwagê nie tylko na kolor farby, ale i na jej
w³asnoœci. Dobry wybór zapewni zarówno ³adny wygl¹d
jak i trwa³oœæ pomalowanej powierzchni.

³uszczy, czy nie wystêpuj¹ przebarwienia i czy jest odporna na œcieranie.
Zacieki i wykwity. Przede wszystkim trzeba ustaliæ przyczynê ich powstania.
Q bia³y nalot œwiadczy o krystalizacji soli
zawartych w wodzie i mo¿e byæ spowodowany zawilgoceniem wynikaj¹cym z podci¹gania wody wskutek uszkodzenia izolacji
lub nieszczelnoœci rynien albo rur spustowych. W takich miejscach najczêœciej tynk
trzeba skuæ, gdy¿ wykrystalizowane w nim
sole znacznie zmniejszaj¹ jego spoistoœæ.

Odpadaj¹cy tynk nale¿y skuæ, a œcianê otynkowaæ
na nowo

OCENA STANU POD£O¯A
Od tego powinno siê zaczynaæ wszelkie prace malarskie i wybieranie odpowiednich
materia³ów.
Wytrzyma³oœæ tynku. Tynku nie warto malowaæ, jeœli siê osypuje po zarysowaniu
gwoŸdziem. Dotyczy to zw³aszcza tynków
wapiennych, choæ w podobny sposób niszczej¹ niekiedy tynki cementowo-wapienne.
S³aby tynk trzeba bêdzie usun¹æ,
a nastêpnie œciany wyrównaæ zapraw¹ tynkarsk¹.
Przyczepnoœæ tynku. Utrata przyczepnoœci, czyli odspajanie siê od œciany objawia
siê wybrzuszeniami na jego powierzchni,

g³uchym odg³osem przy opukiwaniu,
miejscami te¿ – odpadaniem tynku ca³ymi p³atami. Taka elewacja nie nadaje siê
do malowania i nale¿y skuæ tynk w ca³oœci i otynkowaæ na nowo.
Stare pow³oki malarskie. Nie zawsze
wiemy, czym poprzednio by³a malowana
elewacja, ale na pow³oki z najczêœciej stosowanych dawniej farb mineralnych
– jeœli tylko mocno przylegaj¹ one do
pod³o¿a – mo¿na nak³adaæ dowolne
rodzaje farb.
W razie w¹tpliwoœci warto na próbê pomalowaæ now¹ farb¹ fragment œciany
i po 7-10 dniach sprawdziæ, czy siê nie

fot. DÜFA

CEZARY JANKOWSKI, KATARZYNA OLÊDZKA

farby do elewacji.qxd

2007-04-26

18:03

Page 126

PRZEGL¥D RYNKU

Q zielony nalot to efekt rozwoju porostów
w zacienionych miejscach. Przed malowaniem porosty nale¿y usun¹æ przez szczotkowanie i pokrycie odpowiednim preparatem.
Q brunatne plamy wzd³u¿ komina œwiadcz¹ o przenikaniu produktów spalania
przez jego œcianki. W tych miejscach tynk
nale¿y skuæ, a do komina wstawiæ wk³ad ze
stali kwasoodpornej.

CO JEST W CENIE
MALOWANIA?

JAK¥ FARBÊ WYBRAÆ?
Wybór zale¿y do tego, która cecha charakterystyczna farby elewacyjnej jest dla nas najbardziej przydatna. W³aœciwoœci te zale¿¹
od spoiwa, pigmentu i rozcieñczalnika oraz
dodatków zwiêkszaj¹cych przyczepnoœæ,
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Farba fasadowa

elastycznoœæ, matuj¹cych oraz chroni¹cych
przed pleœni¹ i porostami.

FARBY AKRYLOWE
To obecnie najczêœciej u¿ywane farby do
malowania elewacji, charakteryzuj¹ siê
mo¿liwoœci¹ uzyskania ¿ywych barw
w bogatej palecie kolorów. W³aœciciele
domów ceni¹ je za odpornoœæ na zabrudzenia, du¿¹ elastycznoœæ, dobre krycie
(pokrywa je graffiti, zacieki wodne, plamy z rdzy, a nawet mikropêkniêcia
w tynku) i wi¹zanie z pod³o¿em. W tej
grupie wyrobów znajduj¹ siê produkty
o doœæ zró¿nicowanych w³asnoœciach,
mniejszej lub wiêkszej paroprzepuszczalnoœci lub odpornoœci na blakniêcie.
Wyroby akrylowe mog¹ byæ bowiem modyfikowane ró¿nymi dodatkami, co
wp³ywa na ich w³asnoœci i cenê. Najczêœciej s¹ to farby wodorozcieñczalne, ale
spotyka siê równie¿ wyroby rozpuszczalnikowe o wysokiej odpornoœci na zmienne warunki atmosferyczne. Mo¿na je nak³adaæ na pow³oki mineralne, akrylowe
jak i surowe tynki, ale nie stosujemy ich
na tynki wapienne i silikonowe. K³adziemy je na suche pod³o¿e. W zale¿noœci od
gustu mo¿na kupiæ farbê akrylow¹ matow¹, pó³matow¹ lub z po³yskiem. Pamiêtajmy, ¿e po³ysk zwiêksza natê¿enie koloru.

PIASKOWANIE
ELEWACJI
To mechaniczne usuwanie starej, ³uszcz¹cej siê farby, której nie mo¿na usun¹æ w inny sposób. Piaskowanie nale¿y
traktowaæ jako ostatecznoœæ. Ze wzglêdu na intensywne pylenie piaskowanie
przeprowadza siê na mokro, przy u¿yciu myjek wysokociœnieniowych wyposa¿onych w przystawkê do podawania
piasku kwarcowego. Us³ugi takie oferuj¹ wyspecjalizowane firmy dysponuj¹ce odpowiednim sprzêtem.

FARBY SILIKONOWE
To farby rozcieñczalnikowe stosowane
do malowania elewacji w rejonach silnego zanieczyszczenia œrodowiska, a tak¿e
w pobli¿u terenów zielonych i zbiorni-

fot. DÜFA

Tynki elewacyjne przed malowaniem
trzeba odpowiednio przygotowaæ,
aby zapewniæ dobr¹ przyczepnoœæ
farby i zamaskowaæ niedoskona³oœci pod³o¿a.
Ubytki tynków nale¿y naprawiaæ za
pomoc¹ zapraw o w³aœciwoœciach
zbli¿onych do starych wypraw,
w przeciwnym razie kolor pow³oki malarskiej w miejscach uzupe³nienia mo¿e ró¿niæ
siê od reszty powierzchni. Niekiedy w wyniku skurczu zaprawy tynkarskiej pojawiaj¹ siê w³osowate spêkania na samej powierzchni. Nie wymagaj¹ one naprawy, jeœli
do malowania u¿yjemy farby kryj¹cej rysy.
Najczêœciej s¹ to farby akrylowe, zawieraj¹ce wype³niacze. £uszcz¹ce siê warstwy starej farby usuwa siê szczotk¹ drucian¹ lub
przez piaskowanie.
Powierzchniowe wykwity solne, a tak¿e
porosty wymagaj¹ neutralizacji odpowiednimi preparatami, które zapobiegaj¹ ich ponownemu pojawieniu siê. Przed malowaniem tynk trzeba dok³adnie sp³ukaæ wod¹,
najlepiej przy u¿yciu myjki wysokociœnieniowej. Jeœli elewacja ma ocieplenie typu
BSO (warstwa izolacji cieplnej pokryta tynkiem cienkowarstwowym), nale¿y do tego
u¿yæ koñcówki daj¹cej delikatny strumieñ
wachlarzowy.
Gruntowanie. Jest ostatnim etapem prac
przygotowawczych. Wykonuje siê je specjalnym preparatem gruntuj¹cym lub rozcieñczon¹ farb¹ – zgodnie z zaleceniami
technologicznymi producenta farb. Zagruntowanie sprzyja lepszej przyczepnoœci
farby, a tak¿e wyrównuje jej ch³onnoœæ,
dziêki czemu kolor rozk³ada siê równomiernie.

fot. MALFARB

PRZYGOTOWANIE
POD£O¯A

Podstawowy zakres robót malarskich
przy odnawianiu elewacji obejmuje:
Q sp³ukanie tynku,
Q usuniêcie nalotów œrodkami chemicznymi,
Q naprawa drobnych uszkodzeñ,
Q gruntowanie, jeœli wymaga tego nak³adana farba,
Q zabezpieczenie okien, drzwi itp.
przed zachlapaniem.
Z regu³y wykonawca na miejscu okreœla zakres niezbêdnych robót przygotowawczych, wtedy te¿ podaje koszty
przygotowania i malowania œcian.
Jednak w czasie prac mog¹ pojawiæ siê
nieprzewidziane wczeœniej roboty np.
demonta¿ elementów zewnêtrznych,
naprawa wiêkszych fragmentów tynku,
co oczywiœcie zwiêksza koszty. Przed
zawarciem umowy warto szczegó³owo
ustaliæ, jakie prace obejmuje proponowany kosztorys i jakie s¹ ceny jednostkowe ewentualnych robót odatkowych,
na przyk³ad ile zap³acimy za 1 m2
wymiany tynku.
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ków wodnych. Cenione s¹ za dobr¹
elastycznoœæ, wysok¹ paroprzepuszczalnoœæ i hydrofobowoœæ. Tworz¹ pow³okê
o trwa³ym kolorze, odporn¹ na warunki atmosferyczne i zabrudzenia, posiadaj¹ równie¿ dodatki zapobiegaj¹ce rozwojowi grzybów, mchów i porostów. Ich wad¹ jest stosunkowo wysoka cena. Mo¿na malowaæ nimi tynki mineralne, cienkowarstwowe, beton, ceg³ê, p³yty w³óknocementowe. Farbami silikonowymi malujemy suche pod³o¿e.
Dopuszczone s¹ do wymalowañ obiektów
zabytkowych.

Farba na elewacje

FARBY SILIKATOWE (KRZEMIANOWE)
To jedne z najbardziej odpornych farb wodorozcieñczalnych. Ich cech¹ charakterystyczn¹ jest trwa³e, chemiczne wi¹zanie
z pod³o¿em. Po wyschniêciu farba silikatowa daje trwa³¹, odporn¹ na warunki zewnêtrzne pow³okê o wysokiej paroprzepuszczalnoœci i hydrofobowoœci, odporn¹
na grzyby, mech i porosty. Mo¿na j¹ nak³adaæ na powierzchnie malowane uprzednio
farbami mineralnymi lub silikatowymi. Takich farb nie stosuje siê na pod³o¿a akrylowe i silikonowe. Poniewa¿ w ich sk³ad
wchodzi potasowe szk³o wodne, nale¿y
chroniæ przed zachlapaniem elementy kamienne i szklane. I ostro¿nie – szk³o wodne
jest silnie ¿r¹ce. Tynki tradycyjne (maj¹
grubsz¹ warstwê) mo¿na malowaæ 10 dni po
na³o¿eniu, natomiast tynki cienkowarstwowe ju¿ nastêpnego dnia. Farbami silikatowymi mo¿emy malowaæ œwie¿e tynki mineralne. Faktura pomalowanej powierzchni
jest dobrze widoczna, poniewa¿ farba wnika
w pod³o¿e.

FARBY MINERALNE
To wodorozcieñczalne farby dostêpne w postaci proszku lub past do rozrobienia z wod¹. Zawieraj¹ spoiwo cementowe z dodatkiem polimerów, które zapewniaj¹ przyczepnoœæ i elastycznoœæ. Charakteryzuj¹ siê
dobr¹ paroprzepuszczalnoœci¹ i nisk¹ cen¹.
Nie³atwo nimi malowaæ, a na pokrytych nimi powierzchniach ³atwo tworz¹ siê odbarwienia, dlatego farby te maj¹ coraz mniej
zwolenników. Mo¿na je nak³adaæ jedynie
na tynki malowane uprzednio równie¿ farbami mineralnymi. Nak³ada siê je pêdzlem
lub wa³kiem, a jeœli elewacja ma mieæ fakturê nakrapian¹, miesza siê farbê z frakcjonowanym piaskiem i nanosi j¹ „z miote³ki”. Farby cementowe i wapienne u¿ywane
s¹ dzisiaj raczej rzadko, g³ównie przy renowacjach budynków zabytkowych.

fot. MABUDO

fot. FLÜGGER

W£AŒCIWOŒCI FARB
Zdolnoœæ krycia – przes¹dza o tym, ile
warstw farby ca³kowicie pokryje pod³o¿e. Zwi¹zana jest z rodzajem pigmentu
i zawartoœci¹ substancji sta³ych; farby
o wysokiej sile krycia zawieraj¹ ich powy¿ej 60%. Im wy¿sza si³a krycia, tym
bardziej ekonomiczna jest farba.
Paroprzepuszczalnoœæ – to zdolnoœæ
odprowadzania pary wodnej przenikaj¹cej przez œcianê. Wysok¹ paroprzepuszczalnoœæ powinny mieæ farby nak³adane na tynki mineralne, pokrywaj¹ce ocieplenia z we³ny, inaczej mog³oby
dojœæ do odparzenia tynku i zawilgocenia we³ny. Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e ka¿de kolejne malowanie elewacji zmniejsza jej paroprzepuszczalnoœæ, dlatego
do pierwszego malowania warto u¿yæ
farby o dobrej paroprzepuszczalnoœci,
to znaczy takiej, która tworzy pow³okê
o oporze dyfuzyjnym Sd poni¿ej 0,2 m.
Hydrofobowoœæ – zdolnoœæ
„odpychania” cz¹steczek wody i zawartych w niej zanieczyszczeñ powoduje,
¿e takie farby wolniej siê brudz¹ i ³atwiej je wyczyœciæ, a woda nie wnika
w nie g³êbiej i nie niszczy pow³oki.
Trwa³oœæ pigmentu – czyli wytrzyma³oœæ koloru na czynniki atmosferyczne,
promienie UV i substancje chemiczne
zawarte w powietrzu. W sprzyjaj¹cych
okolicznoœciach dobra gatunkowo farba
mo¿e zachowaæ kolor przez dwadzieœcia lat. Jasne i pastelowe kolory d³u¿ej ni¿ ciemne zachowuj¹ intensywnoœæ
barwy.
Odpornoœæ biologiczna – cecha wa¿na,
jeœli dom stoi w cieniu; substancje zawarte farbach odpornych biologicznie
ograniczaj¹ rozwój mchu, glonów,
grzybów i porostów.

Kolor elewacji powinien pasowaæ do otoczenia, np. do barwy dachu czy stolarki

modyfikowane, o w³aœciwoœciach nieco innych ni¿ te, jakie charakteryzuj¹ spoiwa
podstawowe. Dlatego w³aœciwoœci, jak
i zakres zastosowania mo¿na oceniæ na
podstawie parametrów konkretnego wyrobu zamieszczonych na opakowaniu lub
w karcie technicznej.

WARTO WIEDZIEÆ
Zastosowanie niew³aœciwych farb elewacyjnych mo¿e spowodowaæ nie tylko szybkie
niszczenie nowej pow³oki, ale równie¿ doprowadziæ do uszkodzeñ samego tynku,
w wyniku ograniczonej paroprzepuszczalnoœci pow³oki malarskiej. Problem ten wystêpuje szczególnie na starych, nieocieplonych œcianach lub na tych ocieplonych we³n¹ mineraln¹. W starych domach z regu³y
dochodzi do zawilgocenia powierzchniowego œcian w wyniku kondesacji pary wodnej,
ale nie wp³ywa to negatywnie na ich trwa³oœæ, gdy¿ paroprzepuszczalny tynk umo¿liwia wysychanie murów w ci¹gu lata. Jednak
jeœli tak¹ œcianê pomalujemy od zewn¹trz
farb¹ o niskiej paroprzepuszczalnoœci ograniczaj¹c¹ wysychanie, to po kilku sezonach
mo¿e nast¹piæ trwa³e zawilgocenie œciany
sprzyjaj¹ce rozwojowi pleœni wewn¹trz domu. Skutkiem tego bêdzie równie¿ odpadanie tynku, poniewa¿ zamarzaj¹ca w murze
wilgoæ spowoduje jego kruszenie. Podobny
efekt wyst¹pi w œcianach ocieplonych we³n¹
Wzorniki kolorów s¹ bardzo pomocne przy wyborze
farby

Przedstawiony powy¿ej podzia³
farb elewacyjnych nale¿y traktowaæ
orientacyjnie, gdy¿ producenci oferuj¹ równie¿ wyroby w ró¿nym stopniu
fot. FARBY KABE
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...ciemne zmniejszaj¹

Jasne odcienie optycznie powiêkszaj¹...

Nie nale¿y wybieraæ zbyt intensywnego koloru
na nasz¹ elewacjê

jaka farba na jaki tynk?
tynki

farby

wapienna

silikatowa

akrylowa

silikonowa

z

z

z

z

z

z

z

z

z

mineralny
silikatowy
akrylowy
silikonowy

mineraln¹, gdzie dodatkowo zmniejszy
siê ich ciep³ochronnoœæ w wyniku zawilgocenia materia³u ociepleniowego.
Dlatego takie œciany mo¿na malowaæ
wy³¹cznie farbami o wysokiej paroprzepuszczalnoœci, pamiêtaj¹c jednak, ¿e
ka¿da dodatkowa warstwa zmniejsza
jednak dyfuzjê pary wodnej. Najlepsz¹
pogod¹ do malowania elewacji jest po-

FARBY EGALIZUJ¥CE

fot. SKA£A

Na nowe tynki mineralne barwione
w masie i przygotowywane z suchych
sk³adników powinna byæ na³o¿ona farba
egalizuj¹ca. S¹ to farby wyrównuj¹ce
ró¿nice barwy wynikaj¹ce z niejednorodnoœci wymieszania sk³adników i wp³ywów warunków atmosferycznych podczas tynkowania. Produkowane s¹ w takich samych barwach, jak tynki mineralne i nak³ada siê je w jednej warstwie.
Najczêœciej s¹ to farby na bazie szk³a
wodnego (silikatowe), dziêki czemu
uzyskuje siê
jednoczeœnie
wzmocnienie
tynku przy zachowaniu wysokiej paroprzepuszczalnoœci.
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chmurny, bezdeszczowy dzieñ z temperatur¹ oko³o 15°C. W pe³nym s³oñcu
farba zasycha na pêdzlu i na elewacji
mog¹ tworzyæ siê pêcherze. Wa¿ne jest
te¿, aby pogoda by³a bezwietrzna,
w przeciwnym razie na mokrej jeszcze
œcianie osadz¹ siê zabrudzenia.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e malowania œciany nie
wolno przerywaæ w po³owie. Na du¿ej

p³aszczyŸnie rzuca siê w oczy najdrobniejsza ró¿nica w odcieniu.
Te elementy elewacji, które nie bêd¹ malowane tzn. okna, drzwi, parapety, lampy, rynny i rury spustowe powinny byæ zabezpieczone foli¹ i taœm¹ malarsk¹. Przed malowaniem powinniœmy os³oniæ te¿ roœliny rosn¹ce blisko domu. Jeœli mamy zamiar je
przykryæ, nale¿y zapewniæ im dostêp powietrza.

KOLOR FARBY

Pamiêtajmy, ¿e dom powinien harmonizowaæ z otoczeniem. W niektórych
osiedlach zastosowanie koloru odbiegaj¹cego od ogólnej koncepcji mo¿e spowodowaæ protest wspólnoty, a nawet
wymierne kary.

Z INTERNETOWEGO FORUM
Jakich narzêdzi u¿yæ do malowania wysokiej
elewacji?
Najbezpieczniej wykorzystaæ rusztowania
przestawne (tzw. warszawskie) lub podesty
no¿ycowe na podwoziu ko³owym. W ostatecznoœci mo¿na u¿yæ drabiny rozstawnej, ale
wtedy prace trzeba prowadziæ przy asekuracji
drugiej osoby i przy podczepieniu siê link¹
bezpieczeñstwa. Jeœli budynek jest niski,
mo¿na zrezygnowaæ z rusztowañ (ewentualnie
u¿yæ niskich podestów), jeœli malowaæ
bêdziemy wa³kiem na dr¹¿ku teleskopowym
(zasiêg do 3-3,5 m).
Czy taniej jest kupowaæ farby samodzielnie,
czy ma to zrobiæ wykonawca?
¯eby kupiæ farbê, trzeba wybraæ jej kolor, ale
na podstawie wzorników trudno ustaliæ, jak
naprawdê bêdzie on wygl¹da³ na elewacji.
Warto wiêc kupiæ próbkê farby, pomalowaæ
fragment elewacji (mo¿na wzi¹æ 2-3 kolory)
i wtedy zdecydowaæ, który nam najbardziej
odpowiada. Nie nale¿y samodzielnie dodawaæ

pigmentu, gdy¿ praktycznie niemo¿liwe jest
uzyskanie tego samego odcienia w ka¿dym
pojemniku. Identyczny odcieñ uzyskamy jedynie przez komputerowe mieszanie (tzw. tinting). Co do kosztów zakupu, to po prostu porównajmy te proponowane przez wykonawcê
z cenami w sklepie. Uwaga! zdarza siê, ¿e wykonawcy podmieniaj¹ farbê, gdy¿ po przelaniu
do pojemnika firmowego jest ona nie do zidentyfikowania.
Jak rozjaœniæ œciany, które pomalowano
niedawno na zbyt ciemny kolor?
Nie da siê tego zrobiæ inaczej ni¿ przez ich przemalowanie. Nowa pow³oka nie musi byæ ca³kowicie kryj¹ca: mo¿na to uzyskaæ nak³adaj¹c farbê pistoletem natryskowym. Utworzona w ten
sposób faktura powierzchni (jaœniejsze kropki
na tle ciemnego pod³o¿a) ogl¹dana z pewnej odleg³oœci wywo³a wra¿enie jednolitej jaœniejszej
barwy. Technika ta wymaga jednak bardzo du¿ej
wprawy, poniewa¿ farba musi byæ nak³adana
wyj¹tkowo równomiernie.
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Ostra, ¿ywa barwa znudzi nam siê szybciej
ni¿ odcieñ pastelowy, a pod wp³ywem czynników atmosferycznych wyraziste kolory
szybciej p³owiej¹, zw³aszcza na œcianach silnie nas³onecznionych.
Jeœli zdecydujemy siê na jasny kolor,
wybierzmy farbê maj¹c¹ zdolnoœæ do
samooczyszczania, co polega to na tym,

row¹ wizualizacjê kilku wariantów kolorystyki elewacji. Tak¹ us³ugê za niewielk¹
op³at¹ mo¿na zamówiæ w wielu studiach
graficznych lub skorzystaæ ze stron internetowych producentów farb.
Przyk³ad takiej wizualizacji mo¿na znaleŸæ
na stronie: www.budujemydom.pl/kolory.
Q

¿e zanieczyszczenia nie osadzaj¹ siê
trwale na pomalowanej powierzchni.
Zdolnoœæ do samooczyszczania okreœla
siê jako „efekt kwiatu lotosu”.
Pamiêtajmy, ¿e kolor inaczej wygl¹da
w pe³nym s³oñcu i w cieniu. WeŸmy to
pod uwagê nak³adaj¹c na œcianê próbki.
Przed kupnem farby warto zrobiæ kompute-

INFO RYNEK
Ile kosztuj¹ farby do elewacji?
fot. FARBY KABE
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Farby Kabe
Fast

MoorLife Acrylic Flat
Latex House Paint N105
Bugoflex
Fast F-AZ

Greinplast

FA Grupa I

+

+

+

+

Nobiles
Œnie¿ka

Akryl Plus Nobipol
Sniezka Extra Fasadowa

+
+

+
+

+
+

+
+

Flügger
Lakma
Matres Revco

Flugger Silikatmaling
Silmal ST
Revco Silikat

+
+
+

+
+
–

+
+
+

Aksil

Sil-Fas

+

+

Bolix

Bolix Sil

+

Toraed

Farba Silikonowa

+

Benjamin Moore

4,58-5,42
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181-545/10 l
146-270/10 l
120-220/10 l

4,53-13,63
3,65-6,75
3,43-6,29

+

–
+
farby silikatowe
+
+
+
+
+
+
farby silikonowe
+
+

2,80-3,30
1,56-3,00
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3,88-5,80
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+

+

+

+
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2

4

3,5

155-232/10 l
226/10 l (farba bia³a)
272/10 l (farba koloru
podstawowego)
242-251/10 l

7,53-9,06
6,91-7,17

* Czas schniêcia mo¿e siê zmieniaæ wraz z warunkami pogodowymi.
** Wydajnoœæ zale¿y od rodzaju powierzchni (im bardziej chropowata powierzchnia, tym mniejsza wydajnoœæ). Wydajnoœæ podano dla 2-krotnego malowania.
*** Cena farby zale¿y od jej koloru. Najtañsze s¹ farby bia³e, zaœ kolorowe im ciemniejsze tym dro¿sze.
pozosta³e ceny
– koszt pokrycia nawierzchni farbami cementowo-wapiennymi: 1-2 z³/m2
(cena za sam materia³)

PRZYDATNE ADRESY
AKSIL
BAUMIT

014 682 76 14 www.aksil.pl
071 358 25 00 www.baumit.com

BENJAMIN MOORE
022 851 00 09
www.benjaminmoore.pl
BOLIX

0801 650 222 www.bolix.com.pl

BUMAS

091 578 35 13 www.bumas.pl

CAPAROL

022 544 20 52 www.caparol.com.pl

CHEMSTAL

014 676 00 05 www.chemstal.pl

– podk³ad gruntujacy: ok. 2-3 z³/m2
– robocizna: 5-8 z³/m2 (gruntowanie+dwukrotne malowanie)

FLÜGGER

058 551 74 21 www.flugger.pl

GREINPLAST

017 871 25 25 www.greinplast.pl

HAJDUKI

032 772 51 01 www.hajduki.com.pl

HUTGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE (JOBI)
034 366 55 55 www.optolith.pl
JAFEP

POLIFARB CIESZYN-W
WROC£AW (DEKORAL)
071 788 08 70 www.polifarb.pl
POLIFARB £ÓDŸ 042 637 15 37 www.polifarb.lodz.pl
RAFIL

017 241 25 73 www.silikonypolskie.pl

058 629 64 82 www.jafep.z.pl

KEIM FARBY MINERALNE
071 329 81 52 www.keim.com.pl
LAKMA

033 852 67 64 www.lakma.com

MALEXIM

022 678 96 45 www.malexim.pl

MALFARB

062 735 88 12 www.malfarb.pl

048 367 19 00 www.rafil.pl

SILIKONY POLSKIE
STOMIX POLSKA 032 616 63 39 www.stomix.pl
ŒNIE¯KA

014 681 11 11 www.sniezka.pl

STO-IISPO

022 511 61 00 www.sto.pl

TADEX (LEVIS)

022 864 72 35 www.tadex.pl

TAJER

022 729 88 40 www.tajer.pl

DÜFA

071 354 59 71 www.dufa.com.pl

MAM (PARA PAINTS)
041 346 53 05 www.para.pl

DYRUP

042 253 13 77 www.dyrup.pl

MATRES REVCO

058 536 28 03 www.matresrevco.pl

FARBY KABE

032 204 64 60 www.farbykabe.pl

NOBILES

0800 154 075 www.levis-farby.pl

TORAED

076 722 22 11 www.toraed.com.pl

FAST

068 328 62 00 www.fast.zgora.pl

PLASTOCHEM

W.E.G.A.

FEIDAL

032 262 46 56 www.feidal.com.pl

032 225 60 48
www.plastochem.com.pl

032 435 05 76
www.wega-poland.com.pl

pl

TBD (TIKKURILA, BECKERS, POLIFARB DÊBICA)
022 310 95 00 www.tbd.pl

Wiêcej... ceny, firmy, produkty, kalkulatory, artyku³y. Kliknij na www.budujemydom.pl
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