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Firma Farby KABE Polska  
na polskim rynku konserwacji zabytków
Firma Farby KABE Polska jest obecna na polskim rynku od ponad 15lat, 
kultywując tradycje swojego szwajcarskiego protoplasty – firmy KABE Farben  
Karl Bubenhofer AG. Już ponad 100 lat temu nasz szwajcarski partner jako 
firma zajmująca się renowacją obiektów zabytkowych, uruchomiła pionierską 
produkcję dwuskładnikowych farb krzemianowych (silikatowych).  
Przez lata firma KABE Farben stale rozwijała technologię produkcji wyrobów 
krzemianowych. Pod koniec lat sześćdziesiątych XX w. wprowadziła na rynek 
jednoskładnikową farbę dyspersyjno-silikatową, przyczyniając się znacząco 
do renesansu farb krzemianowych. 

W  kolejnych  latach  firma  koncentrowała 
swoje  prace  na  technologii  silikatowej  III  ge-
neracji,  uwieńczone  sukcesem  w  1999  roku. 
Owocem tej nowatorskiej technologii było wpro-
wadzenie na rynek produktów polikrzemiano-
wych  linii  NOVALIT,  które  były  wielokrotnie 
nagradzane  przez  fachowców  m.  in.  nagrodą 
– „Renowator 2005” na IV Targach EGIR 2006 
w Krakowie, czy Medalem Toruńskich Targów 
Konserwatorskich  „KONSERWACJE  2006” 
i „KONSERWACJE 2009”.

Obecnie firma nasza wprowadziła szereg 
nowych  produktów  do  renowacji,  które  uzu-
pełniają bogatą ofertę materiałów na elewacje 
i do wnętrz. Na szczególną uwagę zasługują środki 
do wzmacniania (konsolidacji) osłabionych pod-
łoży mineralnych MINERALIT CONSOLID 100 
i MINERALIT CONSOLID 500. Ta grupa produk-
tów jest stosowana wszędzie tam, gdzie istnieje 
potrzeba głębokiego strukturalnego wzmocnie-
nia zabytkowej substancji obiektu.

Kolejną grupę materiałów do renowacji stano-
wią produkty MINERALIT RESTAURO nagrodzone 
Medalem Toruńskich Targów Konserwatorskich 
„KONSERWACJE 2009”. Podstawowym składni-
kiem układu materiałowego jest system tynków 
renowacyjnych MINERALIT RESTAURO, prze-
znaczony  do  renowacji  zawilgoconych  i  zaso-
lonych  podłoży,  posiadający  Certyfikat  WTA® 
zgodny z instrukcją WTA® 2-9-04.

System MINERALIT RESTAURO szczegól-
nie polecany jest na zniszczone strefy cokołowe, 
zawilgocone i zasolone pozostałe partie budyn-
ków, zarówno zewnątrz, jak i wewnątrz budyn-
ków. Stosowany jest on również do wykonywa-
nia renowacyjnej wyprawy tynkarskiej w piwni-
cach, w których wykonana została pełna izolacja 
przeciwwilgociowa. Jako materiał uzupełniający 
stare wyprawy tynkarskie polecamy wapienną 
zaprawę tynkarską MINERALIT RESTAURO W. 
Tynk ten jest stosowany jako warstwa podkła-
dowa lub nawierzchniowa na wszystkie podło-
ża mineralne a zatarty na gładko może być ma-
lowany wszystkimi dyfuzyjnymi farbami marki 
Farby KABE. Jeżeli ostateczna faktura tynku ma 
być bardzo gładka, jako warstwę wykończeniową 
polecamy szpachlę wapienno-cementową z mi-
krowłóknami KOMBI FINISZ, dawniej KOMBI 
RESTAURO. Szpachla ta doskonale scala stare 
i nowe wyprawy tynkarskie, dzięki czemu gład-
kie powierzchnie elewacji są jednolite i dobrze 
przygotowane pod wykończeniowe powłoki ma-
larskie. Spośród szerokiej gamy produktów ele-
wacyjnych Farby KABE szczególnym uznaniem 
cieszą się produkty linii NOVALIT. Produkty po-
likrzemianowe NOVALIT łączą w sobie najlep-
sze  cechy  materiałów  krzemianowych  (silika-
towych) i polimerowych (akrylowych). Tworzą 
one warstwy o mineralnym charakterze  i wy-
sokiej  paroprzepuszczalności.  W  odróżnieniu 
od tradycyjnych wyrobów silikatowych można 
je z powodzeniem stosować na podłożach po-
krytych wcześniej powłokami lub wyprawami 
na  bazie  tworzyw  sztucznych.  Łagodny  prze-
bieg reakcji wiązania produktów polikrzemia-
nowych NOVALIT ogranicza niekorzystne od-
działywanie warunków atmosferycznych na ja-
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kość wykonanej warstwy, bowiem nie powsta-
ją plamy, przebarwienia ani  zacieki. Produkty 
polikrzemianowe  dzięki  niskiej  alkaliczności 
(pH 8,5-9,0) są łatwe w aplikacji i nie wymaga-
ją  stosowania  szczególnych  środków  ochrony 
BHP. Można zaryzykować stwierdzenie, że wy-
roby systemu NOVALIT wytyczają nowy kieru-
nek ochrony i dekoracji elewacji.

Przy konserwacji detali architektonicznych 
zalecamy wykonanie pierwszej powłoki malarskiej 
farbą podkładową z mikrowłóknami NOVALIT 
PLAN, następnie farbą NOVALIT F oraz wykoń-
czenie farbą laserunkową NOVALIT L. W efekcie 
końcowym ta  transparentna, nie w pełni kry-
jąca  farba  laserunkowa  nadaje  swoisty,  lekki, 
świetlisty efekt optyczny i delikatne rozedrga-
nie widoczne zwłaszcza na większych płaskich 
powierzchniach. Konserwatorzy bardzo chętnie 
stosują takie rozwiązanie do podkreślenia deta-
lu architektonicznego elewacji, do lekkiego po-
głębiania koloru czy mocnego zaakcentowania 
formy rzeźbiarskiej. Doskonałym przykładem są 
tu realizacje konserwatorskie wykonane z zasto-
sowaniem m. in. farby NOVALIT w Przemyślu: 
Ratusz  [Urząd  Miejski],  Rynek  1  czy  narożna 
kamienica, ul. Mostowa/Rynek.

Równie  niepowtarzalny  efekt  estetyczny 
jesteśmy  w  stanie  uzyskać  stosując  tynki  bar-
wione NOVALIT T, gdzie kolor, wydobywający 
się z zatartej pacą powierzchni tynku jest dużo 
głębszy i szlachetniejszy. Porowata powierzchnia 
tynku barwionego w masie sprawia, iż światło 
nie załamuje się jednolicie, a co się z tym wią-
że, kolor wydobywa się niejako z głębi tynku. 
Wymownym świadectwem zastosowania tynków 
barwionych w technologii NOVALIT jest elewa-
cja dawnego Arsenału Królewskiego w Krakowie 
vis a vis Wawelu, obecnie siedziba Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Elewacje zabytkowych budyn-
ków są właściwym miejscem dla zastosowania 
nie  tylko  farb  i  tynków,  ale  również  okładzin 
ceramicznych  i kamiennych. Tego typu mate-
riały wymagają zabezpieczenia z uwagi na bez-
pośrednie oddziaływanie niekorzystnych czyn-
ników zewnętrznych. Porowate materiały okła-
dzinowe, takie jak cegła czy kamień, należy za-
bezpieczyć przez tzw. hydrofobizację. Doskonale 
do tego celu nadają się silikonowe (krzemoor-
ganiczne) preparaty HYDROPOR i SILIKON B, 
przeznaczone do głębokiej  impregnacji poro-
watych podłoży mineralnych.

Wszędzie tam, gdzie nie można zastosować 
farby krzemianowej CALSILIT F  lub polikrze-
mianowej NOVALIT F z uwagi na niejednorod-
ne podłoże lub pozostałości powłok syntetycz-
nych, proponujemy farbę silikonową ARMASIL F. 
Właśnie ta farba doskonale się sprawdza przy re-
nowacji cennych obiektów pokrytych starymi lecz 
spójnymi warstwami o niemineralnym charakte-
rze. Farba ARMASIL F na bazie żywicy silikono-
wej zapewnia wysoką przyczepność do starych 

powłok dyspersyjnych i jednocześnie pozwala 
na swobodne odparowywanie wilgoci z murów. 
Do najważniejszych cech tej farby należy zali-
czyć przede wszystkim wysoką paroprzepusz-
czalność,  minimalną  nasiąkliwość,  doskonałe 
krycie, ponadprzeciętną trwałość powłoki oraz 
niezwykłą odporność na działanie czynników 
atmosferycznych i na zanieczyszczenia przemy-
słowe emitowane do atmosfery.

Zastosowanie  produktów  silikonowych 
ARMASIL,  krzemianowych  (silikatowych) 
CALSILIT  i  polikrzemianowych  NOVALIT  po-
zwala na uzyskanie gotowych i trwałych rozwią-
zań technologicznych i kolorystycznych. Dzięki 
zastosowaniu  najwyższej  jakości  materiałów 
służących do dekoracji  i ochrony elewacji bu-
dynków wiele obiektów sakralnych i świeckich 
na terenie całego kraju odzyskało swoją dawną 
świetność. Zaufali nam nie tylko fachowcy spe-
cjalizujący się w szeroko pojętej branży konser-
watorskiej i budowlanej, ale – co jest dla firmy 
bardzo ważne – także  inwestorzy, którzy czę-
sto kontaktują się bezpośrednio z naszymi do-
radcami technicznym.

Specjaliści firmy Farby KABE Polska bezpo-
średnio angażują się w pracę przy konkretnym 
obiekcie.  Można  powiedzieć,  że  biorą  czynny 
udział w procesie „twórczej” konserwacji zabyt-
ków. Niezależnie od tego, czy jest to mała kaplicz-
ka, kamienica czy potężny kościół katedralny, 
pracownicy firmy Farby KABE bardzo chętnie 
służą swoją wiedzą i doświadczeniem.

Radomir Pałka  
Doradca Techniczny ds. Konserwacji Zabytków  
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Ratusz w Przemyślu
– farba ARMASIL F.


