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Cechy pow³oki
Pod³o¿a metalowe maj¹ du¿¹ rozsze-

rzalnoœæ termiczn¹, dlatego farby do ich
malowania (zw³aszcza te nara¿one na
dzia³anie wysokiej temperatury) powinny
zachowywaæ elastycznoœæ w temperatu-
rach ujemnych i dodatnich, czyli rozsze-
rzaæ siê i kurczyæ bez pêkania oraz odpry-
skiwania. Elastycznoœæ ma szczególnie
du¿e znaczenie w przypadku rynien, da-
chów, parapetów, a wiêc pow³ok podda-
nych intensywnemu nagrzewaniu. Gdy
pow³oka jest ma³o elastyczna, z czasem,
pod wp³ywem warunków atmosferycz-
nych elementy metalowe trac¹ swoje w³a-
œciwoœci. 

Jednak najgroŸniejsza dla metali jest
korozja. Dotyczy to zw³aszcza stali (poza
nierdzewnymi stopami metali szlachet-
nych) i ¿eliwa. Metale te poddane dzia³a-
niu wilgoci i kwasów zaczynaj¹ korodo-
waæ. Na powierzchni powstaje „py³”, któ-
ry powoduje puchniêcie pod³o¿a. Oprócz
niszczenia metalu oznacza to równie¿ od-
spajanie siê malowanej warstwy i wystêpo-
wanie plam. Nak³adana pow³oka farby po-
winna zapobiegaæ powstawaniu kotozji.

Metale nie¿elazne, takie jak cynk,
aluminium, miedŸ, same broni¹ siê przed
korozj¹, wytwarzaj¹c na powierzchni jed-
nolit¹, cienk¹ i nieprzepuszczaln¹ war-
stwê tlenku. Jednak ze wzglêdu na cenê
nie nale¿¹ do najpopularniejszych mate-
ria³ów stosowanych do wyrobu przedmio-
tów u¿ytkowych.

Najczêœciej elementy metalowe –
ogrodzenia, meble ogrodowe, kraty
okienne, balustrady, porêcze, elementy
ma³ej architektury (kwietniki, lampy) –
wykonywane s¹ z tañszego surowego me-
talu. Popularnym materia³em do wyrobu
ró¿norodnych przedmiotów – na przy-
k³ad skrzynek na listy, dachów, rur spu-
stowych i rynien oraz parapetów – jest
blacha stalowa ocynkowana. 

Najskuteczniejsz¹ ochron¹ stali s¹
wielowarstwowe pow³oki ochronno-de-
koracyjne wykonywane fabrycznie np.
przez cynkowanie lub lakierowanie
proszkowe. Dopóki pow³oka ochronna
jest nienaruszona, stal nie koroduje. Jed-
nak tak przygotowane elementy metalo-
we s¹ drogie.

Od wszystkich pow³ok wymaga siê
tak¿e wysokiej odpornoœci na uderzenia
i zarysowania oraz stabilnoœci kolory-
stycznej.
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Wybór farb do metali jest bardzo du¿y.
Jedne przeznaczone s¹ do malowania stali i ¿elaza,

inne do aluminium i metali ocynkowanych.
Niektóre mo¿na stosowaæ tylko wewn¹trz

pomieszczeñ, bo nie s¹ odporne na warunki
atmosferyczne, a niektóre mog¹ byæ u¿ywane tylko

na zewn¹trz, poniewa¿ s¹ toksyczne.

METALOWE
malowanie

F a r b y  d o  m e t a l i

fot. Benjamin Moore



Trzy w jednym – farba na rdzê
Dostêpne i coraz bardziej popularne

s¹ farby ³¹cz¹ce funkcjê gruntu antykoro-
zyjnego, podk³adu i warstwy dekoracyj-
nej. To tak zwane gruntoemalie lub ema-
lie antykorozyjne. Nadaj¹ siê do bezpo-
œredniego pokrywania powierzchni kon-
kretnych metali, bez koniecznoœci
uprzedniego usuwania nalotów korozyj-
nych.

Najwa¿niejsze gruntowanie
Zagruntowanie pod³o¿a stalowego

i ¿eliwnego jest konieczne. Na³o¿enie
farb podk³adowych powoduje powstanie
szczelnej i trwa³ej pow³oki antykorozyj-
nej oraz zapewnia przyczepnoœæ kolej-
nych warstw. Niekiedy potrafi¹ one te¿
zneutralizowaæ istniej¹ce, niewielkie sku-
piska rdzy.

Kiedyœ powszechnie stosowano pod-
k³ady tlenowe, zawieraj¹ce toksyczny
i niebezpieczny dla zdrowia o³ów lub
chrom. Chocia¿ s¹ bardzo skuteczne i ³a-
twe w nak³adaniu, to jednak ze wzglêdów
higienicznych oraz ekologicznych lepiej
ich nie u¿ywaæ. 

Do malowania stali i ¿eliwa mo¿na
u¿ywaæ podk³adowych farb chlorokau-
czukowych i alkidowych. Zabezpieczaj¹
skutecznie przed rdz¹, lecz na elementach
szczególnie nara¿onych na korozjê (da-
chy, ogrodzenia), warto najpierw na³o¿yæ
farbê gruntuj¹c¹. Nadaj¹ siê pod dekora-
cyjne farby alkidowe, nitrocelulozowe lub
epoksydowe. Podobne zastosowanie maj¹
farby nitrocelulozowe; przeznaczone s¹
do dalszego malowania farbami nitrocelu-
lozowymi.  

Metale nie¿elazne (aluminium,
cynk, miedŸ) doœæ trudno wi¹¿¹ siê ze
zwyk³ymi (przeznaczonymi do ¿elaza)
farbami podk³adowymi, ale nie jest to
¿aden problem, poniewa¿ metale te nie
wymagaj¹ lakierniczej ochrony antyko-
rozyjnej. Jednak nak³adanie na tego ro-
dzaju pod³o¿a jakichkolwiek ogólnodo-
stêpnych pow³ok zewnêtrznych jest nie-
skuteczne bez zastosowania poœredniej
warstwy podk³adowej (pasywacyjnej,
która wi¹¿e utleniaj¹ce siê cz¹steczki
metali). Dlatego przy doborze podk³adu
nale¿y wybieraæ tylko takie materia³y,
na opakowaniach których zaznaczono
mo¿liwoœæ ich u¿ycia do planowanego
przez nas zastosowania (aluminium,
cynk, itp.). Polecane s¹ podk³ady akrylo-

we, które nie maj¹ dzia³ania antykoro-
zyjnego, jedynie poprawiaj¹ przyczep-
noœæ farb nawierzchniowych.

Warstwa nawierzchniowa
Warstwa zewnêtrzna nadaje ostatecz-

ny wygl¹d i odpornoœæ powierzchniom
metalowym �. Farby nawierzchniowe
powinny byæ wiêc wybierane odpowied-
nio do zadañ, jakim ma s³u¿yæ zewnêtrz-
na pow³oka lakiernicza �. Jeœli wygl¹d
zewnêtrzny i walory dekoracyjne nie s¹
wa¿ne, najlepiej u¿yæ farb bitumicznych.
S¹ one najlepsz¹ ochron¹ antykorozyjn¹
metalu. Podobne w³aœciwoœci maj¹, ale s¹
bogatsze kolorystycznie farby chlorokau-
czukowe. U¿ywa siê ich do malowania
i renowacji ¿eliwnych oraz stalowych (ze
stali nieocynkowanej) powierzchni za-
równo wewn¹trz, jak i na zewn¹trz bu-
dynków, np. ogrodowych mebli, siatek
i s³upków ogrodzeniowych, furtek, balu-
strad, elementów blaszanych dachów.
Wœród farb chlorokauczukowych mo¿na
znaleŸæ wyroby chemoutwardzalne. S¹
odporne na dzia³anie szkodliwych sub-
stancji zawartych w atmosferze. Nadaj¹
siê do malowania zewnêtrznych elemen-
tów metalowych i polecane s¹ do stosowa-
nia w rejonach podwy¿szonego zanie-
czyszczenia powietrza oraz opadów kwa-
œnych deszczów.

Do malowania dekoracyjnego meta-
lowych przedmiotów czêsto u¿ywanych
w gospodarstwie domowym, najlepiej
nadaj¹ siê farby zewnêtrzne do metalu,
³¹cz¹ce funkcje antykorozyjne z dekora-
cyjnymi. Powszechnie stosuje siê farby
i emalie alkidowe, winylowe, poliureta-
nowe oraz akrylowe. Wyroby alkidowe
mog¹ byæ rozpuszczalnikowe i wodoroz-
cieñczalne, nadaj¹ siê do malowania
wszystkich rodzajów metali. Farby poli-
winylowe (rozpuszczalnikowe) polecane
s¹ jako farby do malowania wszelkich
elementów ze stali ocynkowanej lub alu-
miniowej, a w szczególnoœci pokryæ da-
chowych, obróbek blacharskich dachów,
rynien, parapetów i siatek ogrodzenio-
wych. Nie zaleca siê pokrywania farbami
poliwinylowymi przedmiotów malowa-
nych wczeœniej innymi rodzajami farb.
Niektóre emalie akrylowe s¹ wyj¹tkowo
odporne na promienie UV, utlenianie
i czynniki atmosferyczne. Stosuje siê je
do renowacji elementów ze stali ocynko-
wanej i stali pokrytej fabrycznie plastiso-

lem oraz poliestrem, czyli dachów, ry-
nien i parapetów.

Do malowania grzejników (stalowych
i ¿eliwnych) oraz rur grzewczych stosuje
siê specjalne farby i lakiery elastyczne,
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odporne na wysok¹ temperaturê (do
180°C)  i ¿ó³kniêcie. 

Farby stosowane na zewn¹trz �, �
zawieraj¹ dodatki uodparniaj¹ce pow³okê
na wp³yw czynników atmosferycznych
i agresywnych zwi¹zków chemicznych
(np. kwaœne deszcze).

Podczas zakupu nale¿y zwróciæ uwagê
na informacjê, czy farby nadaj¹ siê do sto-
sowania na zewn¹trz, czy wewn¹trz bu-
dynku.

Kolory
Farby do metalu dostêpne s¹ w kilku-

nastu podstawowych kolorach. Jednak na
¿yczenia klienta producenci zrobi¹ wy-
marzony kolor – do farby bazowej kom-
puterowo dodaje siê odpowiedni¹ iloœæ
barwników.

Farby maj¹ tak¿e ró¿ny stopieñ po³y-
sku. Po pomalowaniu mog¹ tworzyæ po-
wierzchniê matow¹, pó³matow¹ lub
b³yszcz¹c¹. Mo¿na tak¿e na uzyskaæ efekt
starego ¿elaza lub m³otkowania – farba
pozostawia na metalu œlady imituj¹ce
drobne wgniecenia, jak po uderzaniu
m³otkiem.

Przygotowanie pod³o¿a
Przed malowaniem powierzchnie me-

talowe trzeba starannie oczyœciæ (mecha-
nicznie lub chemicznie) z nalotów koro-
zyjnych, odt³uœciæ rozpuszczalnikami or-
ganicznymi (najlepiej czyst¹ benzyn¹ eks-
trakcyjn¹ lub lakow¹). Nalot powstaj¹cy
na powierzchniach ocynkowanych, przez
który farba bêdzie gorzej przylega³a, trze-
ba usun¹æ przemywaj¹c metal wod¹ amo-
niakaln¹. Aby pow³oka lepiej przylega³a,
powierzchniê metalu nale¿y zmatowiæ
drobnoziarnistym papierem œciernym. 

Stare pow³oki przed malowaniem
mog¹ wymagaæ tylko przeszlifowania, ale
czêsto zdarza siê, ¿e trzeba je czêœciowo
lub ca³kowitego oczyœciæ. Popêkane, ³usz-
cz¹ce siê i odpadaj¹ce pow³oki usuwa siê
mechanicznie, za pomoc¹ œrodków che-
micznych lub wytwornicy gor¹cego po-
wietrza.

Zdarza siê, ze powierzchniê stalow¹
czy ¿eliwn¹ trzeba odrdzewiæ. Zauwa¿one
niewielkie i powierzchniowe skupiska
rdzy usuwa siê preparatem odrdzewiaj¹-
cym lub zamalowuje farb¹ gruntuj¹c¹,
b¹dŸ inn¹, która neutralizuje rdzê. Jeœli
korozja naruszy³a strukturê metalu, to
przerdzewia³e miejsca czyœci siê rêcznie
papierem œciernym lub mechanicznie
wiertark¹ uzbrojon¹ w œciernicê szczotko-
w¹. 

Malowanie
Przed malowaniem farbê trzeba roz-

mieszaæ. Najczêœciej robi siê to potrz¹sa-
j¹c energiczne puszk¹. Jednak lepiej po-
s³u¿yæ siê patykiem lub wiertark¹ z zamo-
cowanym mieszad³em.

Sk³adniki farb dwusk³adnikowych –
barwnik i utwardzacz – nale¿y wymieszaæ
w odpowiednich proporcjach, podanych
przez producenta na opakowaniu. 

Je¿eli w farbie s¹ grudki lub na jej po-
wierzchni pojawi³ siê zaschniêty ko¿uch,
oznacza to, ¿e jest przeterminowana lub
by³a niew³aœciwie przechowywana. Najle-
piej takiej farby nie u¿ywaæ. Jeœli czêœcio-

we podeschniêcie nast¹pi³o z naszej winy
(na przyk³ad Ÿle zamknêliœmy puszkê), to
mo¿emy spróbowaæ rozcieñczyæ farbê od-
powiednim rozpuszczalnikiem. 

Przed przyst¹pieniem do malowania
nale¿y przeliczyæ iloœæ farby, która bêdzie
potrzebna (iloœæ farby = iloœæ metrów
x iloœæ warstw x zu¿ycie teoretyczne po-
dane na etykiecie x wspó³czynnik strat,
np. 1,3).

Powierzchnie metalowe najwygodniej
jest malowaæ w temperaturze otoczenia
15-20° C (minimum 10° C).

Do malowania mniejszych elemen-
tów (rury, grzejniki) s³u¿¹ ró¿nego rodza-
ju pêdzle – najlepsze s¹ pêdzle p³askie
o w³osiu œredniej sztywnoœci. Wiêksze po-
wierzchnie lub o skomplikowanych
kszta³tach malujemy pistoletem natry-
skowym.

Najczêœciej nak³ada siê 1-2 warstwy
farby, zawsze trzeba przestrzegaæ iloœci
warstw zalecanych przez producenta.

Miejsca bardziej ni¿ inne nara¿one na
korozjê, np. okolice z³¹cz spawanych,
zgrzewanych, lutowanych, zagiêcia pod
du¿ym k¹tem, powinny byæ zabezpieczo-
ne podwójn¹ warstw¹ podk³adu antyko-
rozyjnego.

Litr farby nak³adanej jednokrotnie
wystarcza do pomalowania powierzchni
od 5 do 12 m2. Pow³oka schnie od 30 mi-
nut do 12 godzin. Powtórne malowanie
jest mo¿liwe po 6-16 godzinach.           �
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Wspó³czynnik strat zale¿y od tego,
czy pod³o¿e jest g³adkie, czy chropowate,
od kszta³tu powierzchni (prosty, zaokr¹-
glony), od sposobu nanoszenia farby.
Mo¿na t¹ wartoœæ przyj¹æ za 1,3.
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