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Historyczna kolorystyka 
mineralnych farb Histolith
Farba to najważniejszy, obok detalu architektonicznego, element 
aranżacji budynku. Kolor towarzyszy bowiem człowiekowi  
od zawsze, i w dużej mierze decyduje o końcowym charakterze 
budynku. Farby mineralne są najstarszymi farbami elewacyjnymi. 
Ich początki sięgają czasów starożytnych, stosowane były również 
w średniowieczu (farby na spoiwie wapiennym). Kolor farby  
wapiennej używanej do renowacji obiektów zabytkowych  
powinien wiernie odwzorowywać historyczną barwę.  

Rodzaj wykorzystanych  
pigmentów

Farby wapienne charakteryzują się spe-
cyficznym wyglądem i fakturą.  Nie mniejszy 
wpływ na wygląd i jakość powłoki ma pro-
ces barwienia. Do tego celu firma Caparol 
stosuje sprawdzone od stuleci barwniki nie-
organiczne (jest to ważne z powodu współ-
czynnika pH wapna). Trwałość koloru farby 
zależy przede wszystkim od rodzaju zawar-
tych w niej pigmentów i spoiw. Pigmenty or-
ganiczne zmieniają swoją barwę pod wpły-
wem działania promieni UV, natomiast farby 
Histolith zawierają wyłącznie światłotrwałe 
pigmenty nieorganiczne (mineralne). W przy-
padku spoiw organicznych, takich jak dys-
persja akrylowa czy emulsja żywicy krzemo-
organicznej, działanie promieni UV może do-
prowadzić do powstania drobnych mikrorys, 
które z kolei wpływają na załamanie światła. 
Kolor wydaje się wtedy bardziej szary i mlecz-
ny. Dodatkowo, istotny wpływ na wygląd i ja-
kość powłoki ma proces barwienia farby. Do 
tego celu firma Caparol stosuje sprawdzone 
od stuleci barwniki nieorganiczne. Liczba 
barwników nieorganicznych jest niewielka 
w porównaniu z ilością  barwników orga-
nicznych. Pomimo to różnorodność odcieni 
jest niemal nieograniczona. Przez mieszanie 
różnych odpornych na światło pigmentów 
w zmienianych proporcjach powstają coraz 
to nowe odcienie, które zaspokajają potrzeby 
nawet najbardziej wymagających projektantów 
i konserwatorów. Pigmenty nieorganiczne są 
niezastąpione zwłaszcza podczas procesu 
barwienia farb wapiennych, gdzie zastoso-
wanie innych barwników nie wchodzi w grę 
(ze względu na pH wapna). Dodatkowym 
atutem takich kolorów jest bardzo wysoka 
odporność na promieniowanie UV. 

Na szczególną uwagę zasługuje  
szeroka kolekcja odcieni bieli farb 
mineralnych Histolith. Kolory te są 
niezbędne podczas renowacji  
starszych obiektów.
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Kolorystyka
Dużym wyzwaniem podczas barwie-

nia farb wapiennych jest powtarzalność ko-
lorów. Ręczne dozowanie barwnika jest bo-
wiem uciążliwe, zwłaszcza podczas realizacji 
dużych inwestycji, gdzie występuje zapotrze-
bowanie na dużą ilość farby w jednym kolo-
rze. Firma Caparol postanowiła wyjść naprze-
ciw stale rosnącym potrzebom konsumentów 
i zastosować barwienie fabryczne. Polega ono 
na wykorzystaniu, precyzyjnie dozujących pig-
ment, maszyn sterowanych cyfrowo. Dzięki 
komputerowemu systemowi barwienia mo-
żemy przygotować w bardzo krótkim czasie 
dowolną ilość produktu w tym samym od-
cieniu. Rozwiązanie stosowane przez firmę 
Caparol jednoznacznie dowodzi, że historycz-
ne receptury mogą znakomicie funkcjonować 
w połączeniu z najnowszymi technologiami. 
Dzięki naszemu doświadczeniu i wykorzysta-
nym rozwiązaniom udało się opracować nie-
zawodny system barwienia farb wapiennych, 
umożliwiający przygotowanie tego samego 
koloru produktu w dowolnym momencie. 
Informacje na temat koloru są wprowadzane 
do pamięci systemu barwienia, dzięki czemu 
żądany kolor może być w każdej chwili po-
nownie odtworzony.

Wzorniki
Odcienie uzyskiwane z tradycyjnych pig-

mentów sprawiają wrażenie naturalności i ema-
nują historyczną autentycznością. Przykładem 
może być wzornik kolorów Histolith, w któ-
rym zawarto 355 kolorów, dobranych tak, 

aby wiernie odwzorować kolorystykę każdej 
z epok. Specjalnie wyselekcjonowane kolory, 
ujęte we wzorniku Histolith, mają historycz-
ny rodowód. Barwy tam zawarte zostały po-
zyskane podczas prac renowacyjnych obiek-
tów zabytkowych. W ten sposób udało się 
otrzymać wierne odwzorowania autentycz-
nych barw historycznych. Do części kolorów 
zawartych we wzorniku Histolith przypisane 
są konkretne obiekty, na których dany od-
cień farby mineralnej znalazł zastosowanie. 
Informacja o obiekcie znajduje się na odwro-
cie karty wzornika. Wzornik kolorów jest na 
bieżąco aktualizowany oraz powiększany. Jest 
to odpowiedź na potrzeby klientów i nowych 
realizacji, które mają odzwierciedlenie w no-
wych kolorach. Na szczególną uwagę zasłu-
guje szeroka kolekcja odcieni bieli. Kolory 
te są niezbędne podczas renowacji starszych 
obiektów (gotyckich czy barokowych). Każdy 
wzornik kolorów Histolith zawiera komplek-
sowe informacje, dotyczące konkretnego ko-
loru. Na odwrocie każdej karty znajdują się 
informacje, dotyczące m.in. jasności koloru 
oraz dostępności koloru według wybranych 
rodzajów farb. 

Więcej informacji o bogatej kolorystyce  
farb Histolith znajdą Państwo na  

www.caparol.pl

Opracowanie redakcyjne: 
 Katarzyna Jaworska,  

Dział Marketingu Caparol Polska

Wzornik kolorów Histolith zawiera 355 kolorów, dobranych  
tak, aby wiernie odwzorować kolorystykę każdej  
z różnych epok historycznych.

Wzornik kolorów 
jest na bieżąco  
aktualizowany  
oraz powiększany. 
Jest to odpowiedź 
na potrzeby  
klientów i nowych 
realizacji, które  
mają odzwiercie-
dlenie w nowych 
kolorach.


