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yjemy w jednym z najt rudniejs zych dla sub
stancji budowlanej regionów, gdzie amplituda
temp eratur w ci¹gu roku dochod zi do ok. 60 oC,
a liczba przejœæ przez 0 oC osi¹ga rekordowe war
toœci. Aby sprost aæ tym wymaganiom producenci
farb próbuj¹ stwor zyæ nie tylko coraz leps ze oraz
trwals ze, ale jedn oc zeœnie bardziej uniw ers aln e
i ³atwiejs ze w stos owaniu produk ty.
W chwili obecnej mo¿na wyró¿niæ trzy grupy farb
o znac z¹c ym udziale w rynku farb elewac yjnych:
dysp ers yjn e, silikon owe (krzem oo rg aniczn e) oraz
krzemianowe. I to w³aœnie materia³y z ostatniej grupy
prze¿ ywaj¹ w ostatnich lat ach renes ans ze wzglêdu
na swoj¹ wyj¹tkow¹ trwa³oœæ, niep orównywalny do
farb organicznych opór dyfuz yjny dla par y wodnej
i CO2 oraz charakter yst yczny „mineralny” wygl¹d [1].

Historia farb krzemianowych
Pierw sza receptura farby silikatowej (krzemianowej)
zost a³a opatentowana w 1878 r. przez A. W. Keima
z Bawarii [2], która opis ywa³a metody produkcji oraz
zas tos owanie dwusk³adnikowej farby sk³adaj¹cej siê
z nieorganicznych pigmentów i wyp e³niac zy oraz
spoiwa, czyli p³ynnego krzemianu pot as owego. W re-
zult acie otrzymano wys okiej jakoœci i trwa³oœci farb ê
ochronn¹, któr¹ w oryginale mo¿na po dzieñ dzisiej
szy ogl¹daæ m.in. w Szwajc arii – gosp oda „Weiss er
Adler” w Stein nad Renem (pokryt a farb¹ krzemia
now¹ w 1890 roku) czy w Norwegii – Ratusz w Oslo
(1895). Równie¿ w Polsce mo¿emy dos zukaæ siê istnie
j¹c ych do dziœ obiektów wymalowanych mineralnymi
farbami Keima jeszc ze na prze³omie XIX i XX wieku,
takich jak Baz ylika w Pelplinie (1896) czy Katedra
w P³ocku (1904).
W 1962 r. specjalizuj¹ca siê w produkcji farb mineral
nych firma Keimfarben jako pierwsza wyprodukowa³a
jednosk³adnikow¹ farbê dyspersyjno-silikatow¹ i w ten
sposób stworzy³a now¹ generacjê produk tów. W porów
naniu do tradyc yjnej farby krzemianowej, gwarantuje
ona ni¿szy wspó³c zynnik przenikania wody oraz jest
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³atwiejsza w stosowaniu dla wykonawc y (farba jed
nosk³adnikowa). £¹czna zawartoœæ substancji organicz
nych (g³ównie dodatki hydrofobowe oraz stabilizator y
organiczne) w tego typu farbach zgodnie z norm¹ DIN
18 363 nie mo¿e przekrac zaæ 5% [3]. Istotn¹ zalet ¹ pro
duk tów krzemianow ych oraz dyspersyjno-silikatow ych,
w odró¿nieniu od pow³ok organicznych, jest zwi¹za
nie z pod³o¿em poprzez chemiczn¹ reakcjê spajaj¹c¹
pigment y, wype³niac ze oraz pod³o¿e w jedn¹ ca³oœæ.
Farby takie charakter yzuj¹ siê nieosi¹galnym dla innych
produk tów niskim oporem dyfuz yjnym Sd, bardzo wysok¹ odpornoœci¹ na dzia³anie œwiat ³a i promieniowa
nia UV oraz pe³n¹ odpornoœci¹ ogniow¹ [4]. Powierz-
chnie malowane takimi farbami maj¹ wyj¹tkow¹, matow¹ opt ykê, gdy¿ odbicie promieni œwiat ³a nastêpuje bez
poœrednio od cz¹stek pigmentu. Dla porównania w far-
bach dyspersyjnych jest to odbicie za³amane przez war
stwê organicznego spoiwa. Do dnia dzisiejszego farby
te znajduj¹ zastosowanie przy budowie i renowacji
bardzo wielu obiektów na ca³ym œwiecie. W Polsce
wystarc zy wspomnieæ wiele kamienic na rynku krakow
skim i wroc³awskim, ratusze w Bielsku-Bia³ej i w Lesz
nie, koœció³ œw. Krzy¿a w Warszawie, teatry w Poznaniu
i Toruniu oraz wiele innych obiektów.
Oprócz wszystkich niezaprzec zalnych zalet farby
krzemianowe maj¹ tak¿e pewne ogranic zenia, zwi¹
zane g³ównie z gam¹ kolor yst yczn¹ oraz z potrzeb¹
stosowania odpowiednich materia³ów gruntuj¹c ych na
pod³o¿ach niemineralnych.

Technologia zolowo-krzemianowa
Dziêki wieloletnim pracom badawc zo-rozwojow ym
w firmie Keimfarben, w 2002 roku opracowano pier
wsz¹ farbê mineraln¹, która ³¹c zy w sobie wszystkie
zalet y klasycznej farby silikatowej z prostot ¹ aplikacji
oraz mo¿liwoœci¹ stos owania jej bezp oœrednio na
dowolnych pod³o¿ach np. na farbach dyspersyjnych,
tynkach i pow³okach akr ylow ych, silikonow ych 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 koñcowym wygl¹dzie ca³ego obiektu. Musi ona jednoczeœnie zapewniaæ w³aœciwe zabezpieczenie przed szkodliwym dzia³aniem warunków atmosferycznych.

Tabela 1
Klasyfikacja ze wzglêdu na wspó³czynnik przenikania pary wodnej V wed³ug PN-EN ISO 7783-2:1999 i PN-EN 1062-1:2004

Tabela 2
Klasyfikacja ze wzglêdu na wspó³czynnik przenikania wody W
wed³ug PN-EN 1062-3:1998 i PN-EN 1062-1:2004

Renowacja starych pod³o¿y organicznych
Zalet y stos owania farb krzemianow ych na pod³o
¿ach mineralnych s¹ powszechnie znane. Ale mo¿na
by siê zastanawiaæ, co zyskujemy dziêki zastosowaniu
farb zolowo-krzemianow ych do renowacji pod³o¿ y
organicznych, takich jak stare farby emulsyjne, tynki
i pow³oki akr ylowe itp. Stare pod³o¿e zost aje zabez
piec zone przed dalszym negat ywnym oddzia³ywaniem
czynników atmosfer ycznych, w szczególnoœci promieni
UV. W bardzo niewielkim stopniu zmienimy tak¿e opór
dyfuz yjny ca³ej pow³oki. Dla produktu zolowo-krzemia
nowego o handlowej nazwie KEIM Soldalit [6] opór
dyfuz yjny par y wodnej (dyfuz yjnie równowa¿na gru
boœæ warstwy powietrza) Sd wynosi 0,01 m (przy pow
³oce o ca³kowitej gruboœci ok. 236 µm), co z ogromnym
zapasem plasuje go w pierwszej klasie V1 wg PN-EN
1062-1 [7] i PN-EN ISO 7783-2 [8] (tabela 1).
Z kolei niski wspó³c zynnik przenikania wody o war
toœci W = 0,07 kg/(m2 . h0,5) klasyfikuje farbê KEIM
Soldalit w najlepszej klasie W3 wg PN-EN 1062-3:1998
[9] i PN-EN 1062-1:2004 (tabela 2).
Nale¿ y wspomnieæ tak¿e, ¿e spoiwo mineralne jest
odporne na dzia³anie grzybów i mikroorganizmów.
Farby silikatowe i zolowo-krzemianowe nie zawieraj¹

œrodków biobójc zych, któr ych dzia³anie jest krótkotr wa³e. Wystarc zaj¹c ym czynnikiem ogranic zaj¹c ym
rozwój mikroorganizmów jest alkaliczny odc zyn farby.
Zastosowanie mineralnego spoiwa oraz mineralnych
wype³niac zy i pigmentów sprawia, ¿e naniesione war
stwy nie ³aduj¹ siê elektrostat ycznie, a tym samym nie
przyci¹gaj¹ cz¹stec zek kurzu. Dziêki temu pow³oki
malarskie nie brudz¹ siê „samoistnie”.
Odnawiana powierzchnia uzyskuje ponadto efek
town¹ matow¹ opt ykê, a brak koniecznoœci usuwania
star ych, ale dos tatecznie wyt rzyma³ych i noœnych
warstw, czy te¿ stosowania specjalnych warstw grun
tuj¹c ych zapewnia oszc zêdnoœæ w procesie renowacji,
tym bardziej, ¿e cena rynkowa nowego produktu jest
porównywalna do dobr ych elewac yjnych farb krzemia
now ych czy silikonow ych.

Rys. 1
Czyst y zol krzemionkow y,
pigmentowany na bia³o
Rys. 2
Czyste szk³o wodne,
pigmentowane na bia³o

Podsumowanie

Rys. 3
Spoiwo zolowo-krzemianowe,
pigmentowane na bia³o

Dziêki opracowaniu w 2002 roku pierwszej farby
zolowo-krzemianowej ustanowiono trzeci¹ generacjê
farb krzemianow ych. I mimo, ¿e od tego momentu nie
minê³o jeszc ze du¿o czasu, to farby tej generacji zos
ta³y wykorzyst ane ju¿ przy renowacji wielu obiektów
w Polsce (m.in. budynek Starost wa Powiatowego w Kaliszu) i na ca³ym œwiecie – wœród nich Bia³ego Domu
w Waszyngtonie.
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iwa mineralnego – ustabilizowanej kombinacji zolu
krzemionkowego oraz szk³a wodnego pot asowego.
Sam zol krzemionkow y, jako substancja nieorganiczna,
nie daje siê nanosiæ równomiernie na powierzchniê
z tworz yw sztucznych. Na rysunku 1 pokazano nanie
siony zol krzemionkow y (pigmentowany na bia³o) na
pasek z folii z tworz ywa sztucznego. Podobnie zacho
wuje siê szk³o wodne (rysunek 2). Natomiast specjalnie
ustabilizowana kompoz ycja tych dwóch mineralnych
spoiw tzw. spoiwo zolowo-krzemianowe, przylega bez
problemów do powierzchni z tworz ywa sztucznego
(rysunek 3) [5].
Co bardzo istotne, zdolnoœæ przylegania (adhezji) nie
zale¿ y wcale od iloœci dodatków organicznych. Uda³o
siê zatem uzyskaæ ca³kowicie mineralne spoiwo, które
gwarantuje doskona³¹ przyc zepnoœæ do dowolnego
pod³o¿a. Spoiwo zolowo-krzemianowe wi¹¿e równie¿
z pod³o¿em mineralnym, podobnie jak tradyc yjne farby
silikatowe. I dot yc zy to nie tylko pod³o¿ y ca³kowicie
mineralnych, ale równie¿ star ych pow³ok czy tynków
organicznych, któr ych mineralne wype³niac ze i pigmen
ty zost a³y ods³oniête na skutek oddzia³ywania czynni
ków atmosfer ycznych. Farby na bazie takiego spoiwa
wykazuj¹ zatem podwójny mechanizm powi¹zania
z pod³o¿em: po³¹c zenie fiz yczne (adhezja) i po³¹c ze
nie chemiczne. Wyroby powsta³e w technologii zolo
wo-krzemianowej, przy udziale czêœci organicznych
zgodnym z norm¹ DIN 18 363, w iloœci mniejszej ni¿
5%, charakter yzuj¹ siê podobn¹ do klasycznych farb
krzemianow ych paroprzepuszc zalnoœci¹ oraz ni¿szym
(lepszym) wspó³c zynnikiem przenikania wody.
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