
Farby KABE – 
niskoalkaliczna, 
polikrzemianowa farba 
NOVALIT F
Szeroka gama produktów polikrzemianowych z linii NOVALIT pozwala na ich 
wykorzystanie zarówno na elewacjach obiektów nowo powstałych, jak i do renowacji 
obiektów już istniejących. Produkty te znajdują zastosowanie przy wykonywaniu 
ochronno-dekoracyjnych warstw wykończeniowych na zewnątrz i wewnątrz budynków, 
renowacji spękanych elewacji oraz restauracji obiektów zabytkowych.

Przy wykonywaniu warstw wykończe-
niowych na obiektach nowo wznoszonych, 
największą zaletą jest wysoka paroprzepusz-
czalność, która umożliwia krótszy okres se-
zonowania podłoża, a w związku z tym szyb-
sze zastosowanie produktu. Wysoka paroprze-
puszczalność pozwala na zastosowanie farby 
NOVALIT F na ścianach wykonanych z wyso-
kodyfuzyjnych materiałów, takich jak: beton 
komórkowy, cegła poryzowana czy żużlobe-

ton. Przy renowacji istniejących elewacji waż-
ną cechą jest możliwość zastosowania farby 
NOVALIT F (w odróżnieniu od tradycyjnych 
materiałów krzemianowych), na podłożach 
pokrytych wcześniej powłoką lub wyprawą na 
bazie tworzyw sztucznych. W przypadku wy-
stępowania na powierzchni elewacji rys i pęk-
nięć, istnieje możliwość nanoszenia specjal-
nych produktów zabezpieczających budynek 
przed niekorzystnym wpływem tych uszko-
dzeń. Przy renowacji obiektów zabytkowych 
decydujące znaczenie ma przede wszystkim 
mineralny charakter produktu, wysoka paro-
przepuszczalność i hydrofobowość oraz es-
tetyczny, głęboko matowy wygląd powłoki. 
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż przy zasto-
sowaniu materiałów polikrzemianowych (tak 
samo jak przy użyciu tradycyjnych materiałów 
krzemianowych) istnieje możliwość odtwo-
rzenia historycznych kolorów. Firma Farby 
KABE Polska Sp. z o.o. opracowała specjalny 
wzornik Farb Werk, który umożliwia rekon-
strukcję kolorów.

Ponadto w systemie powłokowym NOVALIT 
możliwe jest również wykonanie dekoracyj-
nych powłok malarskich z efektem laserunku. 
System ten był prezentowany podczas tego-
rocznego Europejskiego Kongresu Informacji 
Renowacyjnej EKIR 2017 i został nagrodzo-
ny w konkursie RENOWATOR 2017 za wyso-
ki stopień przydatności do prac renowacyj-
nych. Szczególną uwagę zwróciły wymalowa-
nia w kolorze złotym.

W wyniku redukcji zawartości alkaliów 
wartość pH wyrobów grupy NOVALIT znaj-
duje się w przedziale 8–9,5. Ograniczona al-
kaliczność tego systemu pozwala na wyeli-
minowanie opisanych w poprzednim arty-
kule niedogodności, występujących w trady-
cyjnych systemach krzemianowych. Wyroby 
te łączą pozytywne cechy tradycyjnych syste-
mów krzemianowych z zaletami materiałów 
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dyspersyjnych na bazie żywic syntetycznych. 
Jedną z zasadniczych cech odróżniających 
produkty polikrzemianowe (niskoalkalicz-
ne silikatowe) od wyrobów krzemianowych 
jest możliwość bezproblemowego nanoszenia 
ich na podłoża pokryte materiałami na bazie 
tworzyw sztucznych. Wynika to z faktu, że ni-
ska alkaliczność zastosowanego w tym syste-
mie szkła wodnego nie niszczy podatnych na 
zmydlanie starych powłok i wypraw na bazie 
tworzyw sztucznych. Testy dowodzą, że ma-
teriały krzemianowe wymagają podłoża zdol-
nego do reakcji chemicznej, czyli podłoża mi-
neralnego. Natomiast przyczepność powłoki 
polikrzemianowej jest bardzo dobra również 
do podłoży syntetycznych, co w połączeniu 
z niską alkalicznością umożliwia stosowanie 
na powłokach farb i wypraw tynkarskich na 
bazie tworzyw sztucznych. 

Po przeprowadzeniu wielu badań labo-
ratoryjnych oraz po zastosowaniu w prakty-
ce okazało się, że nowo opracowany system 
polikrzemianowy jest znacznie mniej wrażli-
wy na zmieniające się warunki podłoża, wią-
zania oraz aplikacji.

Analizując wyniki pomiarów, stwierdzo-
no, że wraz z rosnącym udziałem zawarto-
ści krzemianu w obu systemach występuje 
wzrost przepuszczalności pary wodnej. W tra-
dycyjnych systemach krzemianowych już przy 
niewielkim wzroście udziału szkła wodnego 
następuje znaczne podwyższenie przepusz-
czalności pary wodnej (redukcja wartości Sd). 

Jednym z istotnych czynników mają-
cych wpływ na trwałość elewacji jest wilgoć. 
Zadaniem elewacyjnych materiałów wykoń-
czeniowych, oprócz nadania obiektom wa-
lorów estetycznych, jest ich ochrona przed 
niepożądanymi zjawiskami. Jak stwierdzono 
w poprzednich badaniach, zarówno powło-
ki uzyskane z farb krzemianowych, jak i farb 
w technologii polikrzemianowej (niskoalka-
licznej silikatowej) posiadają mikropory (kapi-
lary). Dzięki specjalnym dodatkom hydrofobi-
zującym, jednokomponentowe systemy krze-
mianowe oraz systemy oparte na technologii 
polikrzemianowej produkowane przez Farby 
KABE Polska Sp. z o.o. posiadają niską nasią-
kliwość kapilarną. Tym samym zapewniają 
trwałą ochronę elewacji przed wilgocią. Rodzaj 
i ilość stosowanych przy tym środków hydro-
fobizujących dobierane są w taki sposób, aby 
zmniejszyć nasiąkliwość do pożądanych roz-
miarów, nie redukując przy tym objętości po-
rów niezbędnych do zapewnienia odpowied-
niej przepuszczalności pary wodnej. Kapilary 
nie ulegają więc wypełnieniu.

Wyniki uzyskane w badaniach laboratoryj-
nych, jak również podczas kilkuletniej ekspo-
zycji na działanie czynników atmosferycznych, 
pozwalają stwierdzić, że powłoki i wyprawy 

tynkarskie w technologii polikrzemianowej 
NOVALIT posiadają doskonałą odporność na 
wpływ czynników atmosferycznych, porówny-
walną z odpornością materiałów krzemiano-
wych. Znajduje to potwierdzenie na licznych 
obiektach zrealizowanych w okresie kilkuna-
stu minionych lat, których stan techniczny jest 
w dalszym ciągu bez zarzutu.
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