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Nowa generacja farb mineralnych
do renowacji zabytków

¯yjemy w jednym z najtrudniejszych dla sub
stancji budowlanej regionów, gdzie amplituda

temperatur w ci¹gu roku dochodzi do ok. 60oC,
a liczba przejœæ przez 0oC osi¹ga rekordowe war
toœci. Aby sprostaæ tym wymaganiom producenci
farb próbuj¹ stworzyæ nie tylko coraz lepsze oraz
trwalsze, ale jednoczeœnie bardziej uniwersalne
i³atwiejszewstosowaniuprodukty.

Wchwili obecnejmo¿nawyró¿niæ trzy grupy farb
o znacz¹cym udziale w rynku farb elewacyjnych:
dyspersyjne, silikonowe (krzemoorganiczne) oraz
krzemianowe.Itow³aœniemateria³yzostatniejgrupy
prze¿ywaj¹ w ostatnich latach renesans ze wzglêdu
na swoj¹ wyj¹tkow¹ trwa³oœæ, nieporównywalny do
farb organicznych opór dyfuzyjny dla pary wodnej
iCO2orazcharakterystyczny„mineralny”wygl¹d[1].

Historiafarbkrzemianowych
Pierwszarecepturafarbysilikatowej(krzemianowej)

zosta³a opatentowana w 1878 r. przez A. W. Keima
zBawarii [2],któraopisywa³ametodyprodukcjioraz
zastosowanie dwusk³adnikowej farby sk³adaj¹cej siê
z nieorganicznych pigmentów i wype³niaczy oraz
spoiwa,czylip³ynnegokrzemianupotasowego.Wre
zultacieotrzymanowysokiej jakoœci i trwa³oœci farbê
ochronn¹,któr¹woryginalemo¿napodzieñdzisiej
szy ogl¹daæ m.in. w Szwajcarii – gospoda „Weisser
Adler” w Stein nad Renem (pokryta farb¹ krzemia
now¹w1890roku)czywNorwegii–RatuszwOslo
(1895).Równie¿wPolscemo¿emydoszukaæsiêistnie
j¹cychdodziœobiektówwymalowanychmineralnymi
farbamiKeima jeszczenaprze³omieXIX i XXwieku,
takich jak Bazylika w Pelplinie (1896) czy Katedra
wP³ocku(1904).

W1962r.specjalizuj¹casiêwprodukcjifarbmineral
nych firma Keimfarben jako pierwsza wyprodukowa³a
jednosk³adnikow¹farbêdyspersyjnosilikatow¹iwten
sposóbstworzy³anow¹generacjêproduktów.Wporów
naniu do tradycyjnej farby krzemianowej, gwarantuje
ona ni¿szy wspó³czynnik przenikania wody oraz jest

³atwiejsza w stosowaniu dla wykonawcy (farba jed
nosk³adnikowa).£¹cznazawartoœæsubstancjiorganicz
nych (g³ówniedodatki hydrofoboweoraz stabilizatory
organiczne)wtegotypufarbachzgodnieznorm¹DIN
18363niemo¿eprzekraczaæ5%[3].Istotn¹zalet¹pro
duktówkrzemianowychorazdyspersyjnosilikatowych,
w odró¿nieniu od pow³ok organicznych, jest zwi¹za
nie z pod³o¿em poprzez chemiczn¹ reakcjê spajaj¹c¹
pigmenty, wype³niacze oraz pod³o¿e w jedn¹ ca³oœæ.
Farbytakiecharakteryzuj¹siênieosi¹galnymdlainnych
produktówniskimoporemdyfuzyjnymSd,bardzowy
sok¹odpornoœci¹nadzia³anie œwiat³a ipromieniowa
niaUVorazpe³n¹odpornoœci¹ogniow¹ [4].Powierz
chniemalowanetakimifarbamimaj¹wyj¹tkow¹,mato
w¹optykê,gdy¿odbiciepromieniœwiat³anastêpujebez
poœrednioodcz¹stekpigmentu.Dlaporównaniawfar
bachdyspersyjnychjesttoodbicieza³amaneprzezwar
stwêorganicznego spoiwa.Dodniadzisiejszego farby
te znajduj¹ zastosowanie przy budowie i renowacji
bardzo wielu obiektów na ca³ym œwiecie. W Polsce
wystarczywspomnieæwielekamienicnarynkukrakow
skimiwroc³awskim,ratuszewBielskuBia³ej iwLesz
nie,koœció³œw.Krzy¿awWarszawie,teatrywPoznaniu
iToruniuorazwieleinnychobiektów.

Oprócz wszystkich niezaprzeczalnych zalet farby
krzemianowe maj¹ tak¿e pewne ograniczenia, zwi¹
zane g³ównie z gam¹ kolorystyczn¹ oraz z potrzeb¹
stosowaniaodpowiednichmateria³ówgruntuj¹cychna
pod³o¿achniemineralnych.

Technologiazolowo-krzemianowa
Dziêki wieloletnim pracom badawczorozwojowym

w firmie Keimfarben, w 2002 roku opracowano pier
wsz¹ farbê mineraln¹, która ³¹czy w sobie wszystkie
zalety klasycznej farby silikatowej z prostot¹ aplikacji
oraz mo¿liwoœci¹ stosowania jej bezpoœrednio na
dowolnych pod³o¿ach np. na farbach dyspersyjnych,
tynkach i pow³okach akrylowych, silikonowych oraz
oczywiœcie wszelkich pod³o¿ach mineralnych. Inno
wacja polega na zastosowaniu zupe³nie nowego spo
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Pow³oka malarska jest uwieñczeniem prac budowlanych oraz renowacyjnych  
i jest jednym z najwa¿niejszych elementów decyduj¹cych o estetyce oraz koñco-
wym wygl¹dzie ca³ego obiektu. Musi ona jednoczeœnie zapewniaæ w³aœciwe za- 
bezpieczenie przed szkodliwym dzia³aniem warunków atmosferycznych.
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Starostwo Powiatowe  
w Kaliszu

Bia³y Dom  
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iwa mineralnego – ustabilizowanej kombinacji zolu
krzemionkowego oraz szk³a wodnego potasowego.
Samzolkrzemionkowy,jakosubstancjanieorganiczna,
nie daje siê nanosiæ równomiernie na powierzchniê
ztworzywsztucznych.Narysunku1pokazanonanie
siony zol krzemionkowy (pigmentowany na bia³o) na
pasekzfoliiztworzywasztucznego.Podobniezacho
wujesiêszk³owodne(rysunek2).Natomiastspecjalnie
ustabilizowana kompozycja tych dwóch mineralnych
spoiwtzw.spoiwozolowokrzemianowe,przylegabez
problemów do powierzchni z tworzywa sztucznego
(rysunek3)[5].

Cobardzoistotne,zdolnoœæprzylegania(adhezji)nie
zale¿ywcaleod iloœcidodatkóworganicznych.Uda³o
siêzatemuzyskaæca³kowiciemineralnespoiwo,które
gwarantuje doskona³¹ przyczepnoœæ do dowolnego
pod³o¿a. Spoiwo zolowokrzemianowewi¹¿e równie¿
zpod³o¿emmineralnym,podobniejaktradycyjnefarby
silikatowe. I dotyczy to nie tylko pod³o¿y ca³kowicie
mineralnych, ale równie¿ starych pow³ok czy tynków
organicznych,którychmineralnewype³niaczeipigmen
tyzosta³yods³oniêtenaskutekoddzia³ywaniaczynni
ków atmosferycznych. Farby na bazie takiego spoiwa
wykazuj¹ zatem podwójny mechanizm powi¹zania
z pod³o¿em: po³¹czenie fizyczne (adhezja) i po³¹cze
nie chemiczne. Wyroby powsta³e w technologii zolo
wokrzemianowej, przy udziale czêœci organicznych
zgodnymznorm¹DIN18363,w iloœcimniejszej ni¿
5%, charakteryzuj¹ siê podobn¹ do klasycznych farb
krzemianowych paroprzepuszczalnoœci¹ oraz ni¿szym
(lepszym)wspó³czynnikiemprzenikaniawody.

Renowacjastarychpod³o¿yorganicznych
Zalety stosowania farb krzemianowych na pod³o

¿ach mineralnych s¹ powszechnie znane. Ale mo¿na
by siêzastanawiaæ,cozyskujemydziêkizastosowaniu
farb zolowokrzemianowych do renowacji pod³o¿y
organicznych, takich jak stare farby emulsyjne, tynki
i pow³oki akrylowe itp. Stare pod³o¿e zostaje zabez
pieczoneprzeddalszymnegatywnymoddzia³ywaniem
czynnikówatmosferycznych,wszczególnoœcipromieni
UV.Wbardzoniewielkimstopniuzmienimytak¿eopór
dyfuzyjnyca³ejpow³oki.Dlaproduktuzolowokrzemia
nowego o handlowej nazwie KEIM Soldalit [6] opór
dyfuzyjny pary wodnej (dyfuzyjnie równowa¿na gru
boœæwarstwypowietrza)Sdwynosi0,01m(przypow
³oceoca³kowitejgruboœciok.236µm),cozogromnym
zapasem plasuje go w pierwszej klasie V1 wg PNEN
10621[7]iPNENISO77832[8](tabela1).

Zkoleiniskiwspó³czynnikprzenikaniawodyowar
toœci W = 0,07 kg/(m2 . h0,5) klasyfikuje farbê KEIM
SoldalitwnajlepszejklasieW3wgPNEN10623:1998
[9]iPNEN10621:2004(tabela2).

Nale¿ywspomnieæ tak¿e, ¿e spoiwomineralne jest
odporne na dzia³anie grzybów i mikroorganizmów.
Farby silikatowe i zolowokrzemianowe nie zawieraj¹

œrodków biobójczych, których dzia³anie jest krótko
trwa³e. Wystarczaj¹cym czynnikiem ograniczaj¹cym
rozwójmikroorganizmówjestalkalicznyodczynfarby.
Zastosowanie mineralnego spoiwa oraz mineralnych
wype³niaczy ipigmentówsprawia,¿enaniesionewar
stwynie³aduj¹siêelektrostatycznie,atymsamymnie
przyci¹gaj¹ cz¹steczek kurzu. Dziêki temu pow³oki
malarskieniebrudz¹siê„samoistnie”.

Odnawiana powierzchnia uzyskuje ponadto efek
town¹ matow¹ optykê, a brak koniecznoœci usuwania
starych, ale dostatecznie wytrzyma³ych i noœnych
warstw, czy te¿ stosowania specjalnych warstw grun
tuj¹cychzapewniaoszczêdnoœæwprocesierenowacji,
tymbardziej, ¿e cena rynkowanowegoproduktu jest
porównywalnadodobrychelewacyjnychfarbkrzemia
nowychczysilikonowych.

Podsumowanie
Dziêki opracowaniu w 2002 roku pierwszej farby

zolowokrzemianowej ustanowiono trzeci¹ generacjê
farbkrzemianowych.Imimo,¿eodtegomomentunie
minê³o jeszczedu¿o czasu, to farby tej generacji zos
ta³y wykorzystane ju¿ przy renowacji wielu obiektów
wPolsce(m.in.budynekStarostwaPowiatowegowKa
liszu) i na ca³ym œwiecie – wœród nich Bia³ego Domu
wWaszyngtonie.
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Rys. 1 
Czys ty zol krze mion ko wy,  
pig men to wa ny na bia ³o

Rys. 2
Czys te szk³o wod ne,  
pig men to wa ne na bia ³o

Rys. 3
Spo i wo zo lo wo-krze mia no we,  
pig men to wa ne na bia ³o 

Ta be la 1
Kla sy fi kac ja ze wzglê du na wspó³ czyn nik prze ni ka nia pa ry wod-

 nej V wed³ug PN-EN ISO 7783-2:1999 i PN-EN 1062-1:2004
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Ta be la 2
Kla sy fi kac ja ze wzglê du na wspó³ czyn nik prze ni ka nia wody W 

wed³ug PN-EN 1062-3:1998 i PN-EN 1062-1:2004


