
Rysy skurczowe 
i fugowe
•	rysy	siatkowe
•	rysy	przenika-

jące	wszystkie	
warstwy	tynku

Pęknięcia włosko-
wate i siatkowe
•	powierzchniowe
•	cienkie	rysy	

w	wierzchniej	
warstwie	tynku

Rodzaje rys

Rysy dynamiczne
•	pęknięcia	stropowe
•	rysy	w	nadprożach	okiennych
•	rysy	naprężeniowe	naciskowe,	naprężeniowe	rozciągające,	powsta-

łe	na	skutek	brakującej	dylatacji
•	pęknięcia	w	obrębie	spoin
•	pęknięcie	przebiegające	w	spoinie	pionowej	i	poziomej	muru
•	pęknięcia	powstałe	na	skutek	ruchów	podłoża	budowlanego,	osa-

dzania,	opadania

Renowacyjne	
systemy	antyrysowe	
Firmy	Farby	KABE
Podczas remontów elewacji obiektów zabytkowych jednym z większych problemów 
są rysy. Odpowiedni dobór materiałów i zachowanie jak najlepszych parametrów dla 
wypełnień szczelin jest dużym wyzwaniem, zwłaszcza podczas remontów elewacji 
obiektów zabytkowych, gdzie kluczowym elementem jest dyfuzyjność.

Rysy	należą	do	najczęściej	występujących	
i	najbardziej	niebezpiecznych	uszkodzeń	ele-
wacji,	budowli	betonowych	oraz	murów.	Rysy	
ułatwiają	 wnikanie	 wody	 i	 dlatego	 są	 –	 nie-
zależnie	od	wrażeń	optycznych	–	przyczyną	
ciężkich	uszkodzeń	obiektu.	Przesiąknięty	wil-
gocią	mur	nie	 izoluje	w	prawidłowy	 sposób	
oraz	jest	nieodporny	na	uszkodzenia	spowo-
dowane	mrozem,	mchem,	glonami	i	pleśnia-
mi.	Dlatego	też	tynki	i	powłoki	wykazują	ten-
dencję	do	odpryskiwania.

Powstawanie	rys	może	mieć	różne	przy-
czyny:
•	nieodpowiedni	dobór	parametrów	budow-

lanych,
•	przeciążenie	konstrukcji,
•	zastosowanie	 lub	 połączenie	 nieprawidło-

wych	materiałów	budowlanych,
•	niedbale	wykonane	lub	wadliwie	przepro-

wadzone	prace	budowlane,	nieprawidłowe	
nałożenie	tynku,

•	niekorzystne	warunki	atmosferyczne	pod-
czas	prac	budowlanych,

•	zapadanie	się	podłoża	budowlanego.

Renowacyjne	systemy	antyrysowe	nie	usu-
wają	przyczyn	powstawania	rys,	aczkolwiek	
likwidują	ich	szkodliwe	działanie.

Rysy	podlegają	stałej	dynamice	ze	wzglę-
du	na	wahania	temperatur,	zmiany	wilgotno-
ści,	napięcia,	naciski	i	naprężenia.	Rysy	mogą	
występować	pojedynczo	lub	w	kombinacjach,	
nawarstwiając	się.

W	każdym	razie	ich	powstawanie	zwią-
zane	jest	z	kompleksowymi	procesami	fizycz-
nymi.	W	fazie	powstawania	pęknięcia	są	tak	
małe,	 że	 ledwo	można	 je	 rozpoznać	gołym	
okiem,	szczególnie,	gdy	tynk	jest	chropowa-
ty	lub	strukturalny.	Proporcjonalnie	do	wzra-
stającego	 obciążenia	 budynku	 i	 niekorzyst-
nych	 warunków	 pogodowych	 rysy	 stają	 się	
coraz	większe,	tak,	że	nie	można	ich	już	nie	
zauważyć.	Obecność	cienkich	pęknięć	moż-
na	stwierdzić,	zwilżając	powierzchnię	lub	ob-
serwując	 ją	 podczas	 zacinającego	 deszczu.	
Przebieg	rysy	odznacza	się	poprzez	ciemne	
plamy,	ponieważ	woda	w	tym	miejscu	moc-
niej	wsiąka.

Firma	Farby	KABE	oferuje	2	komplekso-
we	 systemy:	 silikonowy	 i	 polikrzemianowy.	
Zwłaszcza	ten	drugi	jest	szczególnie	polecany	
do	renowacji	przy	obiektach	zabytkowych,	po-
nieważ	opiera	się	na	bazie	mineralnego	spo-
iwa.	Zachowanie	mineralnego	systemu	powo-
duje	lepsze	scalenie	z	podłożem	oraz	zacho-
wanie	dużej	dyfuzji	przegrody.

Farby	Kabe	
Polska	Sp.	z	o.o.
ul.	Śląska	88
40-742	Katowice
tel.:	32	204	64	60
www.farbykabe.pl
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Renowacyjne systemy antyrysowe Firmy Farby KABE

Elastyczna masa szpachlowa

ARMASIL RSA – Renowacyjny silikonowy system antyrysowy
GŁÓWNE ZALETY
• Kompleksowy system renowacji spękanych ścian i elewacji.
• Bardzo dobra paroprzepuszczalność.
• Bardzo niska nasiąkliwość powierzchniowa.
• Duża odporność na zabrudzenia.
• Dobra przyczepność zarówno do podłoży mineralnych, jak i pokrytych powłoką na bazie tworzyw 

sztucznych.
• Szeroka paleta kolorów.
• Łatwy sposób wykonania renowacji.
ZASTOSOWANIE
System ARMASIL RSA jest to kompleksowy zestaw produktów do renowacji spękanych ścian ze-
wnętrznych budynków. Zawiera materiały na bazie wysokiej jakości żywic silikonowych wytwarzane 
na podstawie sprawdzonej szwajcarskiej technologii. System stosowany jest w budownictwie miesz-
kaniowym (jedno- i wielorodzinnym), użyteczności publicznej i przemysłowym, jak również przy re-
nowacji obiektów zabytkowych. Zapewnia skuteczne spojenie pęknięć i rys, zabezpiecza przed dal-
szym ich rozwojem oraz pozwala na estetyczne i dekoracyjne wykończenie elewacji budynków. 
Tworzy elastyczny układ warstw o wysokiej przepuszczalności pary wodnej i niskiej nasiąkliwości po-
wierzchniowej. Zabezpiecza przed działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych (jak np.: 
opady atmosferyczne, mróz, zmiany temperatur oraz działanie słońca i wiatru) i zapewnia wysoką od-
porność na uleganie zabrudzeniu. Stosowany jest na wszelkich typowych podłożach mineralnych (jak 
np.: beton, tynk wapienny, wapienno-cementowy i cementowy, piaskowiec oraz na ścianach suro-

wych wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub sili-
katowych) oraz na podłożach pokrytych powłoką, wyprawą na bazie tworzyw sztucznych. W zależno-
ści od charakteru i szerokości rys system jest dostępny w 3 wariantach, co pozwala na łatwe dopaso-
wanie odpowiedniego rozwiązania dla konkretnego obiektu.
• Wariant 1 rysy włoskowate i siatkowe (szer. rys do 0,3 mm).
• Wariant 2 rysy skurczowe i fugowe (szer. rys od 0,3 do 5 mm).
• Wariant 3 rysy dynamiczne (szer. rys powyżej 5 mm).
Uwaga: System przeznaczony jest do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym. 
Renowacyjne systemy antyrysowe nie usuwają przyczyn powstawania rys i pęknięć, a jedynie popra-
wiają estetykę elewacji i zabezpieczają przed ich szkodliwym oddziaływaniem na budynek.
DANE TECHNICZNE
Bazowy środek wiążący: spoiwo silikonowe.
Pigmenty: odporne na wpływ czynników atmosferycznych nieorganiczne pigmenty barwne.
Względny opór dyfuzyjny: Sd = 0,18 m (wymóg normowy Sd ≤2,0 m).
Współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej: w = 0,18 kg/m² • h0,5 (wymóg normowy w ≤ 0,5 kg/
m² • h0,5).
Kolory: naturalna biel i kolory z wzornika Farby KABE oraz wybrane kolory z wzornika NCS
lub wg dostarczonego wzoru (możliwe do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych).
Faktury: pełna.
Grubości ziarna: 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm.
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): od +5°C do +25°C.
Względna wilgotność powietrza: ≤75%.

NOVALIT RSA – Renowacyjny polikrzemianowy system antyrysowy
GŁÓWNE ZALETY
• Kompleksowy system renowacji spękanych ścian i elewacji.
• Wysoka paroprzepuszczalność.
• Mineralny charakter.
• Niska nasiąkliwość powierzchniowa.
• Duży wybór dostępnych faktur.
• Szeroka paleta kolorów.
• Łatwy sposób wykonania renowacji.
ZASTOSOWANIE
System NOVALIT RSA jest to kompleksowy zestaw produktów do renowacji spękanych ścian ze-
wnętrznych budynków. Zawiera materiały na bazie specjalnie modyfikowanego potasowego szkła 
wodnego wytwarzane według innowacyjnej niskoalkalicznej technologii polikrzemianowej. 
Stosowany jest w budownictwie mieszkaniowym (jedno- i wielorodzinnym), użyteczności publicznej 
i przemysłowym, jak również przy renowacji obiektów zabytkowych. Zapewnia skuteczne spojenie 
pęknięć i rys, zabezpiecza przed dalszym ich rozwojem oraz pozwala na estetyczne i dekoracyjne wy-
kończenie elewacji budynków. Tworzy trwale związany z podłożem układ warstw o wysokiej paro-
przepuszczalności i niskiej nasiąkliwości powierzchniowej, zabezpiecza budynek przed działaniem 
niekorzystnych czynników atmosferycznych (jak np.: opady atmosferyczne, mróz, zmiany temperatur 
oraz działanie słońca i wiatru). Stosowany jest na wszelkich typowych podłożach mineralnych (jak 
np.: beton, tynk wapienny, wapienno-cementowy i cementowy, piaskowiec oraz na ścianach suro-

wych wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub sili-
katowych). W zależności od charakteru i szerokości rys system jest dostępny w 3 wariantach, co po-
zwala na łatwe dopasowanie odpowiedniego rozwiązania dla konkretnego obiektu.
• Wariant 1 rysy włoskowate i siatkowe (szer. rys do 0,3 mm).
• Wariant 2 rysy skurczowe i fugowe (szer. rys od 0,3 do 5 mm).
• Wariant 3 rysy dynamiczne (szer. rys powyżej 5 mm).
Uwaga: System przeznaczony do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym. Renowacyjne 
systemy antyrysowe nie usuwają przyczyn powstawania rys i pęknięć, a jedynie poprawiają estetykę 
elewacji i zabezpieczają przed ich szkodliwym oddziaływaniem na budynek.
DANE TECHNICZNE
Bazowy środek wiążący: specjalnie modyfikowane potasowe szkło wodne.
Pigmenty: odporne na wpływ czynników atmosferycznych nieorganiczne pigmenty barwne.
Względny opór dyfuzyjny: Sd = 0,08 m (wymóg normowy Sd ≤2,0 m).
Współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej: w = 0,21 kg/m² • h0,5 (wymóg normowy w ≤ 0,5 kg/
m² • h0,5).
Kolory: naturalna biel i kolory z wzornika Farby KABE oraz wybrane kolory z wzornika NCS lub wg 
dostarczonego wzoru (możliwe do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych).
Faktury: pełna, drapana/mieszana.
Grubości ziarna: 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm.
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): od +5°C do +25°C.
Względna wilgotność powietrza: ≤75%.

RSA 2K – Dwukomponentowa elastyczna masa szpachlowa
GŁÓWNE ZALETY
• Skuteczne mostkowanie rys i pęknięć.
• Do stosowania zarówno na podłożach mineralnych, jak i pokrytych powłoką, wyprawą na bazie 

tworzyw sztucznych.
• Wysoka elastyczność produktu (elastomer).
• Łatwa aplikacja.
ZASTOSOWANIE
Dwuskładnikowa elastyczna masa szpachlowa na bazie spoiw hydraulicznych i żywic akrylowych, 
przeznaczona do mostkowania pęknięć elewacji oraz do szpachlowania otwartych rys w ścianach ze-
wnętrznych budynków. Służy do ręcznego wykonywania elastycznych mostków w systemach antyry-
sowych NOVALIT RSA i ARMASIL RSA. Może być również stosowana przy renowacji obiektów zabyt-
kowych. Do stosowania na podłożach mineralnych (jak np.: tradycyjne tynki wapienne, wapienno-ce-
mentowe, cementowe) oraz na podłożach pokrytych powłokami, wyprawami na bazie tworzyw 
sztucznych. Uwaga: Produkt przeznaczony do jednostkowego stosowania na obiekcie budowlanym.
DANE TECHNICZNE
Bazowy środek wiążący: komponent A spoiwo hydrauliczne, komponent B spoiwo akrylowe.
Gęstość: komponent A ok. 2,8 kg/dm³, komponent B ok. 1,0 kg/dm³.
Proporcje mieszania składników: komponent A 2 części wagowe, komponent B 1 część wagowa.
Okres przydatności do stosowania (po wymieszaniu): ok. 2 godziny.
Średnie zużycie: ok. 0,7÷1,1 kg/mb szpachlowanego pęknięcia.
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): od +5°C do +25°C.
Opakowania: jednorazowe opakowania plastikowe zawierające: komponent A 4 kg produktu, 
komponent B 2 kg produktu.
Przechowywanie: przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w pomieszczeniu chłodnym, 
lecz zapewniającym ochronę przed mrozem. Uwaga: Produkt zabezpieczyć przed dostępem dzieci.
Okres przydatności do stosowania: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, 
przy oryginalnie zamkniętych opakowaniach.
SPOSÓB UŻYCIA
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche. Wszelkie luźne, 
niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: kurz, pył, odspojone tynki lub złuszczone powłoki malar-
skie) trzeba usunąć lub zeszczotkować i wzmocnić odpowiednim preparatem gruntującym. Stare i/lub 
zabrudzone podłoża umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. W celu odpowied-
niego przygotowania mostkowania rysy/pęknięcia za pomocą dwukomponentowej szpachli RSA 2K 

(wariant 2 systemów RSA) należy wyciąć szlifierką kątową w podłożu dwa równoległe nacięcia z obu 
stron rysy oddalone od siebie o 6÷12 cm, na głębokość 8÷12 mm. Następnie zbić tynk znajdujący się 
między wykonanymi nacięciami. Wykonaną bruzdę/mostek dokładnie oczyścić z kurzu. 
Uwaga: W przypadku nakładania masy szpachlowej na nowo wykonanych podłożach mineralnych 
(jak np.: beton, tynk cementowo-wapienny i cementowy) zachować min. 4-tygodniowy okres sezo-
nowania.
GRUNTOWANIE: Otwartą powierzchnię rysy/pęknięcia przed nakładaniem masy szpachlowej należy 
zagruntować preparatem gruntującym NOVALIT GT lub ARMASIL GT. Okres sezonowania zastosowa-
nego na podłożu preparatu przed nakładaniem masy szpachlowej wynosi ok. 24 godzin. Po całkowi-
tym wyschnięciu naniesionego na podłoże preparatu można przystąpić do nakładania masy szpachlo-
wej.
PRZYGOTOWANIE MASY: Do pojemnika z komponentem B wsypać w odpowiedniej proporcji kompo-
nent A, energicznie mieszając (mieszarką/wiertarką z mieszadłem), aż do uzyskania jednorodnej ma-
sy (wolnej od grudek). W trakcie mieszania zwrócić szczególną uwagę, aby nie powstały grudki. Po 
odczekaniu 5 minut i ponownym przemieszaniu masa jest gotowa do użycia. Okres przydatności do 
stosowania gotowej masy wynosi ok. 2 godzin. Uwaga: Należy bezwzględnie przestrzegać proporcji 
mieszania obu komponentów! Jeżeli nie zostaną one zachowane, zmienią się właściwości produktu, 
który tym samym nie będzie prawidłowo funkcjonował w ramach renowacyjnego systemu antyryso-
wego.
NAKŁADANIE: Przygotowaną masę szpachlową nakładać szpachlą ze stali nierdzewnej do poziomu 
wierzchniej warstwy tynku.
WYSYCHANIE: Okres wiązania nałożonej warstwy masy szpachlowej w normalnych warunkach 
(w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%) wynosi ok. 24 godzin. Natomiast po 
upływie 48 godzin można nakładać kolejne warstwy systemu antyrysowego Farby KABE. 
Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wiązania. Na związaną 
i wyschniętą warstwę masy szpachlowej można bezpośrednio nakładać (bez ponownego gruntowa-
nia) masę szpachlową NOVALIT MS i ARMASIL MS.
WSKAZÓWKI WYKONAWCZE: Podczas nakładania i wiązania elastycznej masy szpachlowej powinna 
występować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza i podłoża w przedziale od +5°C do 
+25°C. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych i przy silnym wietrze. 
W celu ochrony niezwiązanej masy szpachlowej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników at-
mosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek lub plandek ochron-
nych. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą.
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Ocena podłoża

Obok	prawidłowego	doboru	materiału	bar-
dzo	ważne	są	istniejące	warunki	konstrukcyj-
ne,	materiałowe	oraz	warunki	atmosferyczne	
przy	budowie,	które	w	dużym	stopniu	warun-
kują	rezultaty	odnośnie	optyki,	funkcjonalno-
ści	oraz	trwałości	eksploatacyjnej.	Decydującą	
rolę	odgrywa	tu	ocena	podłoża	i	dostosowanie	
do	niego	optymalnego	rozwiązania.

Metody naprawy elewacji

Rysy	 i	 pęknięcia	 są	 mostkowane,	 aby	
możliwe	 było	 ich	 dokładne	 wypełnienie	
i	aby	ich	dynamika	rozłożyła	się	na	większą	
powierzchnię.

W	tym	celu	opracowaliśmy	różnorodne	
warianty	mostkowania	rys.

Rozwiązanie w przypadku 
rys włoskowatych i siatkowych

Całopowierzchniowe	 wzmocnienie	 elewacji	
masą	szpachlową	z	siatką	zbrojącą
1.	 Spękana	warstwa	starego	tynku
2.	 Systemowy	preparat	gruntujący	ARMASIL	

GT	lub	NOVALIT	GT
3.	 Masa	 szpachlowa	 systemu	 antyrysowego	

ARMASIL	MS	lub	NOVALIT	MS
4.	 Siatka	zbrojąca	systemu	antyrysowego	o	gra-

maturze	230	g/m2

5.	 Tynk	 wierzchni	 –	 silikonowy	 ARMASIL	 T	
lub	polikrzemianowy	NOVALIT	T

Rozwiązanie w przypadku pęknięć/rys 
skurczowych i fugowych

Mostkowanie:	szpachlą	do	renowacyjnego	sys-
temu	antyrysowego
1.	 Mur
2.	 Stary	tynk
3.	 Stary	tynk	kryjący	(wierzchni)
4.	 Rysa
5.	 Systemowy	preparat	gruntujący	ARMASIL	

GT	lub	NOVALIT	GT

6.	 Dwuskładnikowa	elastyczna	masa	szpachlo-
wa	do	rys	RSA	2K

7.	 Masa	 szpachlowa	 systemu	 antyrysowego	
ARMASIL	MS	lub	NOVALIT	MS

8.	 Siatka	zbrojąca	systemu	antyrysowego	o	gra-
maturze	230	g/m2

9.	 Tynk	 wierzchni	 (kryjący)	 –	 silikonowy	
ARMASIL	T	lub	polikrzemianowy	NOVALIT	T	

Rozwiązanie w przypadku 
„ekstremalnie” dużych pęknięć 
dynamicznych

Mostkowanie	za	pomocą	wkładki	styropianowej
1.	 Mur
2.	 Stary	tynk
3.	 Stary	tynk	kryjący	(wierzchni)
4.	 Rysa/Pęknięcie
5.	 Systemowy	preparat	gruntujący	ARMASIL	

GT	lub	NOVALIT	GT
6.	 Wypełnienie	rysy/pęknięcia	samorozpręż-

ną	taśmą	uszczelniającą
7.	 Mineralna	zaprawa	klejąca	do	styropianu	

KOMBI
8.	 Wkładka	ze	styropianu	EPS	klasy	fasada/

podłoga	
9.	 Masa	 szpachlowa	 systemu	 antyrysowego	

ARMASIL	MS	lub	NOVALIT	MS
10.	Siatka	zbrojeniowa	systemu	antyrysowego	

o	gramaturze	230	g/m2

11.	Tynk	 wierzchni	 (kryjący)	 –	 silikonowy	
ARMASIL	T	lub	polikrzemianowy	NOVALIT	T

Każda	renowacja	ma	za	zadanie	maksy-
malne	zachowanie	wartości	budowli.

Osiągamy	 to,	 poprawiając	 właściwości	
budowlane	i	fizyczne	budynku.

Zbigniew Gil

Kierownik ds. Renowacji i Zabytków 
Farby Kabe Polska Sp. z o.o.

Ocena podłoża.

Systemowy preparat 
gruntujący.
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