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Właściwości fizykochemiczne i aplikacyjne 
naszych produktów, szczególnie te przydatne 
w pracach konserwatorskich, doceniono po raz 
pierwszy już kilka lat temu: wyróżniła je Komisja 
Konkursu „Renowator 2005”, przyznając główną 
nagrodę „za szczególne osiągnięcia w renowacji 
stref historycznych”. Konkurs był uwieńczeniem 
IV Europejskiej Giełdy Informacji Renowacyjnej 
EGIR 2005, odbywającej się w Krakowie, na 
Zamku Królewskim na Wawelu. Bez mała rok 
w rok firma Farby KABE jest nagradzana: a to 
Medalem Europejskim, a to Gazelą Biznesu, czy 
innymi nagrodami: Buildera, Forbesa, Targów 
Toruńskich, EGIR-u.

Firma Farby KABE Polska już od blisko 
20 lat jest obecna na polskim rynku, kultywu-
jąc tradycje swojego protoplasty – KABE Farben 
Karl Bubenhofer o ponad 100-letniej historii. 
Ponad wiek temu nasz szwajcarski partner, ja-
ko firma zajmująca się renowacją obiektów sa-
kralnych, uruchomiła produkcję dwukompo-
nentowych farb krzemianowych.

Firma przez lata stale się rozwijała, do-
skonaląc technologię farb krzemianowych (si-
likatowych) opartych na szkle wodnym pota-
sowym. Pod koniec lat sześćdziesiątych XX w. 

KABE Farben wprowadziła na rynek jedno-
komponentową farbę dyspersyjno-silikatową, 
znacząco przyczyniając się do renesansu farb 
krzemianowych. W kolejnych latach w labora-
toriach KABE trwały prace nad technologią si-
likatową „III generacji”, uwieńczone sukcesem 
w 1999 r. Powstała pierwsza na świecie techno-
logia polikrzemianowa NOVALIT, oparta o ni-
skoalkaliczny system krzemianowy (silikatowy), 
wielokrotnie wyróżniana przez fachowców na 
targach i sympozjach: „Renowator 2005” w ka-
tegorii „szczególne osiągnięcia w renowacji 
stref historycznych” w konkursie wieńczącym 
IV Europejską Giełdę Informacji Renowacyjnej 
EGIR 2005 w Krakowie, Medal Toruńskich 
Targów Konserwatorskich „KONSERWACJE 
2006”, czy MEDAL EUROPEJSKI w 2008. 
Doskonałym przykładem zastosowania tech-
nologii NOVALIT, bezpośrednio na obiekcie, 
jest jedna z największych kompleksowych kon-
serwacji, wykonana w ostatniej dekadzie przez 
Międzyuczelniany Instytut Konserwacji na ele-
wacjach pałacu w Wilanowie.

Obecnie nasza firma wprowadziła wiele 
nowych produktów do renowacji, które uzu-
pełniają bogatą ofertę farb elewacyjnych i we-

Farby KABE w Warszawie
Zapewne niejednokrotnie spacerując malowniczymi zakątkami Warszawy 
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wnętrznych. Na szczególną uwagę zasługują 
środki do konsolidacji osłabionych podłoży mi-
neralnych oparte na estrach etylowych kwasu 
ortokrzemowego. MINERALIT CONSOLID 100, 
z uwagi na mniejszą zawartość środka czynnego, 
służy do wzmacniania materiałów wąskoporo-
watych, natomiast MINERALIT CONSOLID 500 
do szerokoporowatych chłonnych materiałów. 
Linia CONSOLID jest materiałem bardzo pożą-
danym przez fachowców wszędzie tam, gdzie 
istnieje potrzeba głębokiego strukturalnego 
wzmocnienia zabytkowej substancji. Preparat 
możemy nanosić przez powlekanie, ale także, 
co często jest wskazane, metodą iniekcji. Mogą 
Państwo również otrzymać CONSOLID z do-
wolnie wybraną zawartością substancji czyn-
nej (estrów etylowych kwasu ortokrzemowe-
go) w roztworze. Daje nam to możliwość pre-
cyzyjnego ustalenia ilości wprowadzanej do 
obiektu substancji konsolidującej.

Kolejną grupę materiałów do renowacji sta-
nowią tynki renowacyjne (WTA) MINERALIT 
RESTAURO, uhonorowane toruńskich Targach 
KONSERWACJE 2009. System ten składa się 
z trzech podstawowych produktów: MINERALIT 
RESTAURO TB wstępna obrzutka, MINERALIT 
RESTAURO TW tynk wyrównujący (magazy-
nujący sole), MINERALIT RESTAURO TU tynk 
uniwersalny. System tynków renowacyjnych 
MINERALIT RESTAURO został opracowany 
specjalnie do zawilgoconych i zasolonych pod-
łoży. Unikalna receptura, oparta o spoiwa hy-
drauliczne, zapewnia dużą porowatość tynków 
MINERALIT RESTAURO, a co za tym idzie, do-
skonałą dyfuzję pary wodnej. Tynki renowacyjne 
można aplikować ręcznie lub za pomocą agre-
gatu tynkarskiego na zasolone i zawilgocone 
podłoża mineralne nawet do 25 mm w jednej 
warstwie, dzięki ich znakomitej przyczepno-
ści. System MINERALIT RESTAURO szczegól-
nie polecany jest na zniszczone strefy cokoło-
we, zawilgocone i zasolone pozostałe partie 
budynków zarówno zewnątrz, jak i wewnątrz. 
Rekomendowany jest również do wykonywania 
renowacyjnej wyprawy tynkowej w piwnicach, 
z wykonaną pełną izolacją przeciwwilgociową 
pionową i poziomą. Jako materiał uzupełnia-
jący na pozostałe części obiektu polecamy za-
prawę wapienną MINERALIT RESTAURO W, 
której receptura bazuje na wapnie hydraulicz-
nym. Tynk może być stosowany jako warstwa 
podkładowa lub nawierzchniowa na wszyst-
kie podłoża mineralne, zatarta na gładko mo-
że być np. malowana wszystkimi farbami dy-
fuzyjnymi. Jeżeli ostateczna faktura tynku wy-
da się nam zbyt szorstka i nierówna, jako war-
stwę wykończeniową warto zastosować szpa-
chlę wapienno-cementową z mikrowłóknami 
KOMBI FINISZ. Charakteryzuje się ona znako-
mitą przyczepnością, a po związaniu – pewną 
elastycznością wykonanej powłoki. Szpachlę 

Hotel Harenda, Krakowskie Przedmieście.

Centrum Bankowo-Finansowe na Nowym Świecie.

Pałac Cukrowników – ul. Mokotowska.

Pałac Prymasowski – ul. Senatorska.
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można zatrzeć na gładko, jak również moż-
na uzyskać ostrzejszą lub pośrednią fakturę, 
w zależności od oczekiwanego efektu końco-
wego. KOMBI FINISZ jest znakomitym mate-
riałem scalającym stare i nowe wyprawy tyn-
kowe, dzięki czemu gładkie powierzchnie 
elewacji są jednolite i dobrze przygotowane 
pod końcową warstwę, np. farbę. Jest kilka 
ciekawych realizacji w Warszawie, gdzie za-
stosowano system MINERALIT RESTAURO 
i NOVALIT np.: pałac Branickich – obec-
na siedziba Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie na 
Nowym Świecie 18/20, czy kościół św. Karola 
Boromeusza przy Powązkowskiej.

Spośród szerokiej gamy produktów ele-
wacyjnych Farby KABE największą popular-
nością cieszą się produkty linii NOVALIT. 
Produkty polikrzemianowe NOVALIT łączą 
w sobie najlepsze cechy materiałów krzemia-
nowych (silikatowych) i polimerowych (akrylo-
wych). Tworzą warstwy o mineralnym charak-
terze i wysokiej przepuszczalności pary wod-
nej. W odróżnieniu od tradycyjnych wyrobów 
krzemianowych można je również stosować 
na podłożach pokrytych wcześniej powłoka-
mi lub wyprawami na bazie tworzyw sztucz-
nych. Łagodny przebieg ich reakcji wiązania 
ogranicza niekorzystne oddziaływanie warun-
ków atmosferycznych na jakość wykonywanej 
warstwy (bez plam, przebarwień i zacieków). 

Produkty polikrzemianowe, dzięki niskiej alka-
liczności (pH 8,59,0) są łatwe w aplikacji i nie 
wymagają stosowania szczególnych środków 
ochrony BHP. Można zaryzykować stwierdze-
nie, że wyroby systemu NOVALIT wytyczają 
nowy kierunek ochrony i dekoracji elewacji.

Przy konserwacji detali architektonicz-
nych na przygotowane wcześniej wyprawy 
tynkowe najlepiej nałożyć farbę podkładową 
zawierającą mikrowłókna szklane (tzw. farba 
zbrojona), następnie farbę NOVALIT F w ko-
lorze warstwy farby laserunkowej (NOVALIT 
L). W efekcie końcowym ta transparentna, nie 
w pełni kryjąca farba laserunkowa nada swo-
isty lekki, świetlisty efekt optyczny i delikatne 
rozedrganie, widoczne zwłaszcza na większych 
płaskich powierzchniach. Konserwatorzy bar-
dzo chętnie stosują ten produkt do podkre-
ślenia detalu architektonicznego elewacji, lek-
kiego pogłębiania koloru, czy mocnego zaak-
centowania formy rzeźbiarskiej. Doskonałym 
przykładem są tu dwie realizacje konserwa-
torskie, wykonane z zastosowaniem m.in. far-
by NOVALIT L: pałac Czapskich-Krasińskich, 
obecna siedziba ASP w Warszawie, oraz kościół 
Sakramentek pw. św. Kazimierza na Rynku 
Nowego Miasta. Stosując laserunkową farbę 
elewacyjną NOVALIT L, można uzyskać nie-
powtarzalne efekty estetyczne i wyrazistość 
barw, ponieważ farba ta składa się w głównej 
mierze ze spoiwa i pigmentów.

Pałac w Wilanowie.
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Równie niepowtarzalny efekt estetyczny 
jesteśmy w stanie uzyskać stosując tynki bar-
wione w masie NOVALIT T; kolor wydobywa-
jący się z zatartej pacą powierzchni tynku jest 
dużo głębszy i szlachetniejszy. Porowata po-
wierzchnia tynku barwionego w masie spra-
wia, iż światło nie załamuje się jednolicie, 
a co za tym idzie, kolor wydobywa się niejako 
z głębi tynku. Wymownym świadectwem za-
stosowania tynków barwionych w technologii 
NOVALIT są elewacje wspomnianego wcześniej 
pałacu w Wilanowie.

Zabytkowe elewacje to miejsce nie tylko 
dla farb i barwionych tynków, to także ekspo-
nowana cegła, kształtki ceramiczne czy okła-
dziny kamienne. Tego typu powierzchnie rów-
nież, a raczej przede wszystkim, wymagają za-
bezpieczenia z uwagi na bezpośrednią ekspo-
zycję i brak warstwy zabezpieczającej, jaką dla 
tynku jest farba. Porowate materiały okładzi-
nowe, takie jak cegła, czy kamień należy za-
bezpieczyć przez wykonanie zabiegu hydro-
fobizacji. Znakomicie do tego celu nadają się 
preparaty HYDROPOR (wodny) o mniejszej 
penetracji materiału oraz SILIKON B (rozpusz-
czalnikowy) o dużo głębszej penetracji, który 
zastosowano na dawnym gmachu KC PZPR, 
obecnie Centrum Bankowo-Finansowe przy 
Nowym Świecie.

Wszędzie tam, gdzie nie możemy zastoso-
wać farby silikatowej CALSILIT F lub NOVALIT 
F z uwagi na niejednorodne podłoże, np. pozo-
stałości tzw. farby szwedzkiej lub powłok z mate-
riałów syntetycznych, proponujemy farbę krze-
moorganiczną ARMASIL F.

Właśnie ta farba doskonale nadaje się do 
renowacji cennych obiektów, pokrytych stary-
mi, lecz spójnymi warstwami o niemineralnym 
charakterze. Farba ARMASIL F produkowana 
jest na bazie żywicy silikonowej, która zapew-
nia doskonałą adhezję do starych powłok dys-
persyjnych i jednocześnie pozwala na swobod-
ne odparowywanie wilgoci z murów. Do pod-
stawowych cech farby silikonowej zaliczyć nale-
ży przede wszystkim bardzo wysoką paroprze-
puszczalność, minimalną nasiąkliwość, dosko-
nałe krycie, ponadprzeciętną trwałość powłoki 
oraz niezwykłą odporność na działanie czynni-
ków atmosferycznych i zanieczyszczenia prze-
mysłowe emitowane do atmosfery. Doskonałym 
przykładem zastosowania farby ARMASIL F jest 
Pałac Prymasowski przy ul. Senatorskiej.

Zastosowanie tynków lub/i farb z silikono-
wej linii ARMASIL, krzemianowej (silikatowej) 
CALSILIT i polikrzemianowej NOVALIT pozwa-
la na uzyskanie gotowych trwałych rozwiązań 
technologicznych oraz kolorystycznych. Dzięki 
zastosowaniu najwyższej jakości materiałów słu-
żących do dekoracji i ochrony elewacji budyn-
ków wiele obiektów na terenie całego kraju od-
zyskało swoją świetność.

Kościół na Starych Powązkach.

Kościół Sakramentek na Rynku 
Nowego Miasta w Warszawie.

Specjaliści zatrudnieni w firmie Farby KABE 
angażują się w pracę na konkretnych obiektach 
zabytkowych, biorąc czynny udział w procesie 
renowacji budynku. Bardzo często uwagi i suge-
stie naszych pracowników, skłaniają do refleksji 
czy choćby podjęcia otwartej dyskusji, w kon-
sekwencji pozytywnie wpływając na efekt koń-
cowy realizacji.

Zaufali nam nie tylko fachowcy specjali-
zujący się w szeroko pojętej branży konserwa-
torsko-budowlanej, ale, co jest dla firmy Farby 
KABE bardzo ważne, inwestorzy kościelni oraz 
świeccy, którzy często kontaktują się bezpośred-
nio z naszymi doradcami technicznym.

Radomir Pałka  
Specjalista ds. Konserwacji Zabytków  

Farby Kabe Polska Sp. z o.o.

Fotografie: Farby Kabe Polska Sp. z o.o.


