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Wstęp      

Zabytki architektury to wyrażona w kamieniu historia 

i kultura ludzkości. Zabytki architektury są dziedzictwem 

twórczej działalności naszych przodków. Firma Caparol 

zajmuje się ochroną i konserwacją cennych dóbr kultu-

ry od swego założenia ponad 110 lat temu. Swymi pro-

duktami na bazie wapna i krzemianów od dziesięciole-

ci przyczynia się do restauracji i renowacji historycznej 

substancji budowlanej. W całej Europie znajdują się za-

bytki architektury o wielkiej wartości artystycznej, któ-

re zostały odnowione i uzyskały nowy wymiar piękna 

dzięki produktom marki Caparol. Dokonaliśmy wszech-

stronnej analizy wcześniej stosowanych systemów i wy-

twarzamy je dziś ponownie takimi samymi metodami jak 

w przeszłości, jak na przykład nasze farby do drewna 

na bazie oleju lnianego. Praca przy zabytkach architek-

tury skłoniła nas do utworzenia nowej marki – Histolith 

– którą objęliśmy wszystkie najwyższej jakości produk-

ty przeznaczone do konserwacji zabytków. Dzięki temu 

konserwatorzy zabytków, architekci oraz firmy branży 

budowlanej otrzymali do dyspozycji program produk-

cyjny opracowany w jednej firmie i obejmujący wszyst-

kie materiały przeznaczone do renowacji historycznych 

budowli. Cieszymy się, że w ten sposób możemy przy-

czynić się do ochrony i konserwacji cennych dóbr kul-

tury na całym świecie.

Dr Klaus Murjahn

Przewodniczący Zarządu Grupy Caparol
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      Historia fi rmy Caparol 

Założyciel i właściciel firmy Deutsche Amphibolin-Wer-

ke, Robert Murjahn, już w roku 1895 wynalazł farbę do 

fasad, której nadał nazwę Murjahns Anstrich-Pulver. 

W produkcie tym spoiwami były wapno i kazeina. Zasto-

sowany przez Roberta Murjahna mineralny wypełniacz 

przyczynił się do znakomitej odporności na warunki kli-

matyczne oraz do trwałości barw. Sprzedaż farby Mur-

jahns Anstrich-Pulver przekroczyła wszystkie oczeki-

wania. Farbę tę stosowano nie tylko do zabezpieczania 

i zdobienia budynków mieszkalnych i komercyjnych, lecz 

również do budynków reprezentacyjnych.

Również już przed pierwszą wojną światową na ry-

nek weszły takie znane do dziś produkty, jak Amphibo-

lin oraz Alpina. Są one nieustannie modyfikowane od-

powiednio do najnowszego stanu techniki i dzięki temu 

zaliczają się do najstarszych i najlepiej znanych marek 

produktów w naszej branży.

Kolejnym kamieniem milowym stał się już niemal le-

gendarny środek wiążący marki Caparol. Środek ten zo-

stał opracowany przez dr Roberta Murjahna w roku 1928 

na bazie parafiny, kazeiny i oleju drzewnego jako podsta-

wowych składników. Ponadto już od roku 1920 przed-

siębiorstwo produkowało szeroką paletę farb krzemia-

nowych na bazie tzw. szkła wodnego.

Farby krzemianowe również po drugiej wojnie świa-

towej stanowiły ważną część wciąż rozszerzanej pale-

ty produktów.

Obecnie Caparol wytwarza specjalne produkty na 

bazie krzemianu pod wspólną marką Histolith dla bran-

ży konserwacji zabytków architektonicznych. Świa-

dectwem znakomitych właściwości surowców wcho-

dzących w skład produktów Histolith są niezliczone 

budowle, w tym wiele historycznych fasad w Niemczech 

i w innych krajach.

Firmy wchodzące w skład grupy Caparol zaliczają się 

do największych niemieckich producentów farb i tynków 

na bazie krzemianu.

Ponad 100 lat doświadczenia
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Szczególne właściwości
farb mineralnych

UNIKALNA TECHNOLOGIA HISTOLITH: 
WYSOKA DYFUZJA PARY WODNEJ 
(PARAMETR SD-H2O)
Przepuszczalność dla pary wodnej (mierzona w metrach 

jako parametr sd-H
2
O) informuje o prędkości dyfuzji wil-

goci przez strukturę budowlaną. Im mniejsza wartość sd, 

tym większa jest przepuszczalność materiałów użytych 

na powłokę. Farby krzemianowe wykazują się parame-

trem sd-H
2
O = 0,01 m, co zgodnie z normą DIN EN ISO 

7783-2 zalicza je do klasy „wysokiej”. Liczba sd-H
2
O jest, 

oprócz parametru absorpcji wody, najważniejszym fizy-

ko-budowlanym parametrem służącym do oceny farb 

„otwartych na dyfuzję”.

Farby krzemianowe nie są palne

Kryształ kwarcu i nieorganiczne pigmenty

w postaci sproszkowanej

Dyfuzyjność farb krzemianowych (z lewej – farba krzemianowa, 

z prawej – powłoka blokująca)

Obraz krystalizacji na powierzchni murowanej struktury

NIEZRÓWNANA TRWAŁOŚĆ
Minerały jako wypełniacze oraz jako nieorganiczne (mine-

ralne) pigmenty tworzą razem z tzw. potasowym szkłem 

wodnym kombinację materiałową nie do pobicia. Kom-

binacja ta przejmuje od minerałów nadzwyczajną odpor-

ność na czynniki atmosferyczne oraz trwałość, których 

nie zapewnia żaden inny system farb.

NIEPALNOŚĆ
Systemy farb Histolith i Sylitol wyróżniają się nawet przy 

bardzo wysokich temperaturach niepalnością, którą za-

wdzięczają swym mineralnym składnikom. Według nor-

my DIN 4102, część 1, można je zaliczać do kategorii A2. 

W trakcie pożaru produkty z systemu farb Histolith nie 

wydzielają trujących gazów.

PODWÓJNA KRYSTALIZACJA
Właściwości farb krzemianowych polegają na ich zdolno-

ści do krystalizacji („skamienienia”) z innymi składnikami 

mineralnymi. Farby krzemianowe są jedynym systemem 

farb, który dzięki obecności płynnego krzemianu pota-

sowego łączy się chemicznie z podłożem. Farby Histo-

lith wiążą się nie tylko z podlożem, lecz również z zawie-

rającymi kwarc składnikami wypełniaczy. Efektem jest 

podwyższona trwałość i odporność na kredowanie. Za-

pewniają to tylko produkty Histolith.
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      Farby mineralne 

Nawet wysokie obciążenie promieniami ultrafioletowymi nie 

powoduje blaknięcia barw

Odcienie barw nieorganicznych

NIEDOŚCIGNIONA RÓŻNORODNOŚĆ 
ODCIENI
Choć liczba barwników nieorganicznych jest niewielka 

w porównaniu z barwnikami organicznymi, to różnorod-

ność odcieni jest niemal nieograniczona. Przez miesza-

nie różnych odpornych na światło pigmentów w zmie-

nianych proporcjach powstają coraz to nowe odcienie, 

które zaspokajają potrzeby nawet najbardziej wymagaja-

cych projektantów. Odcienie uzyskiwane z tradycyjnych 

pigmentów wywierają wrażenie naturalności i emanują 

historyczną autentycznością.

DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO
Dzięki zastosowaniu nieorganicznych pigmentów, jak 

również nieorganicznych spoiw, produkty marki Histolith 

i Sylitol wyróżniają się znakomitą odpornością na świat-

ło. Nawet wysokie natężenie promieniowania UV przez 

długi czas nie prowadzi do blaknięcia intensywnych od-

cieni. Dlatego nawet po wielu latach barwy za żaluzjami 

okiennymi mają ten sam odcień, co na nieosłoniętej fa-

sadzie. Tak zwany „test żaluzji” udowadnia: pod działa-

niem promieni UV farby Histolith zachowują stabilność 

barw, co znaczy, że są odporne na światło.

EKOLOGIA
Farby krzemianowe zgodne z normą DIN 18363, skła-

dają się z potasowego szkła wodnego w postaci stałej 

lub ciekłej, nieorganicznych pigmentów oraz mineral-

nych wypełniaczy – wszystkie te materiały nie są pro-

dukowane z ropy naftowej. Naturalność pochodzenia 

i nieszkodliwość dla środowiska rozciąga się od me-

tod pozyskania surowców przez ich przetwarzanie aż 

do utylizacji odpadów. Farby krzemianowe i wapienne 

można utylizować tak, jak zwyczajny gruz budowlany.
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Kolonia porostów pod mikroskopem

Produkty Histolith wyróżniają się ekonomicznością 

zastosowania. Niewielki wysiłek przy malowaniu i zna-

komita trwałość produktów Histolith sprawiają, że są to 

doskonałe systemy farb o wysokiej jakości. Kolejnym 

punktem dodatnim jest łatwość obróbki.

Wyjątkowe właściwości mineralnych systemów farb

Zespół poklasztorny Ojców Pijarów w Rzeszowie

GRZYBY I ALGI
Wytwarzane na bazie krzemianu lub wapna farby Histo-

lith do wnętrz są odporne na rozwój grzybów i alg. Tę 

wyróżniającą je właściwość gwarantują po pierwsze: wy-

soki odczyn zasadowy, alkaliczność, po drugie: wysoka 

przepuszczalność pary wodnej. Dla swego rozwoju grzyb 

wymaga wilgoci i podłoża z organiczną pożywką. Ponie-

waż przy zastosowaniu farb Histolith wilgoć szybko się 

ulatnia, ściany pozostają suche; ze względu na mineral-

ny skład farb nie istnieje pożywka umożliwiająca rozwój 

pleśni. Właśnie w dziedzinie wykończenia wnętrz jest to 

zaleta decydująca przy zakupie farby.
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      Farby mineralne 

Farby krzemianowe są jedynym systemem farb, który 

dzięki zawartości spoiwa, którym jest ciekły krzemian 

potasowy (potasowe szkło wodne), chemicznie łączy się 

z podłożem. To chemiczne wiązanie farb krzemianowych 

jest od dawna znane po nazwą krystalizacja, sylifikacja 

lub skrzemiankowanie. Wiązanie to zachodzi zawsze po 

naniesieniu farby krzemianowej na mineralne podłoże.

Dla uzyskania wymaganej grubości powłoki farby nie 

wystarcza dodanie pigmentow do potasowego szkła 

wodnego. Aby otrzymać pożądane wypełnienie i gru-

bość warstwy, które są niezbędne dla wyrównania po-

wierzchni i uzyskania trwałości powłoki, do farby dodaje 

się wypełniacze. Jest to z reguły kreda i inne substan-

cje zawierające wapń, które nie reagują z krzemianem 

sodowym. Wapienne wypełniacze ulegają rozpuszcze-

niu przez kwaśne deszcze, pigmenty są uwalniane, co 

w przypadku jasnych odcieni określane jest jako kre-

dowanie.

Dla poprawienia trwałości farby krzemianowej nie-

zbędne jest zastąpienie wypełniaczy wapiennych przez 

mączkę kwarcową. Kwarcowy komponent reaguje z po-

tasowym szkłem wodnym w taki sam sposób, jak pota-

sowe szkło wodne reaguje z wapiennym podłożem. Dzię-

ki temu w krzemianowych farbach Histolith wytwarza się 

znacznie wyższa odporność na ścieranie, zauważalnie 

wyższa odporność na kredowanie, jak również wzmoc-

nienie odporności na utratę koloru. Tak zwanej „podwój-

nej sylifikacji” zawdzięczamy o wiele dłuższy czas eks-

ploatacji takiej powłoki farbowej.

Krystalizację produktów Histolith o mineralnej ba-

zie i  zawierających wypełniacze na bazie kwarcu na-

zywamy podwójną sylifikacją. Dla zachowania stopnia 

rozdrobnienia kwarcowych składników kombinacji pig-

ment-wypełniacz, który wymagany jest przez receptu-

rę farby, niezbędne są skomplikowane procesy techno-

logiczne. W trakcie procesu produkcyjnego następuje 

przeróbka (zmielenie) kwarcu w zamkniętym reakto-

rze na mączkę kwarcową oraz wymieszanie jej z pig-

mentami w celu otrzymania określonej kombinacji pig-

ment-wypełniacz. Proces wymaga spełnienia ostrych 

środków bezpieczeństwa, co jest przyczyną wysokich 

kosztów produkcji.

Firma Caparol zrealizowała tę innowację i obecnie ofe-

ruje rodzinę produktów Histolith, jedyny w swoim rodza-

ju krzemianowy system farb, który w porównaniu z in-

nymi farbami krzemianowymi wyróżnia się nadzwyczaj 

długim czasem eksploatacji przy również wyraźnie lep-

szej odporności na kredowanie.

kwarcowe 
wypełniacze

sylifikacja
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Farby krzemianowe Histolith:
unikalne farby z podwójną 
krystalizacją
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Technologia      

Renowacja zabytków architektury jest interdysplinar-

nym obszarem, który stawia projektantom i wykonaw-

com szczególnie wysokie wymagania.

Stosowne techniki pracy i materiały należy dobrać 

w zależności od zadań konserwatorskich i stanu obiek-

tu. Eksperci firmy Caparol oferują swoją pomoc i doradz-

two. Oprócz naszych mobilnych pracowników działają-

cych na terenie całej Polski, do dyspozycji jest wydział 

konserwacji zabytków i jego specjaliści. Swe usługi ofe-

rują również nasze filie rozmieszczone w krajach wschod-

nio i zachodnioeuropejskich.

Niezależnie od usług dla konserwacji zabytków, ofe-

rujemy pracę naszej centrali badawczej Zentrale Prüf- 

und Meßtechnik. Wyposażone w najnowocześniejszą 

aparaturę laboratorium może wykonywać analizy pró-

bek w bardzo szerokim zakresie materiałów i metod. 

Laboratorium jednoznacznie wyjaśnia przyczyny szkód 

oraz określa odpowiednie metody i materiały do restau-

racji obiektów.

Na podstawie starannych badań wstępnych i anali-

zy obiektu określamy praktyczne propozycje renowacji 

wraz z opisem usług. Nasza oferta obejmuje nałożenie 

wzorcowych powłok na wybrane powierzchnie oraz do-

radztwo w trakcie realizacji prac.

Usługi w dziedzinie
odnowy i renowacji
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      Farby mineralne 

Najważniejsze systemy farb 
fasadowych dla konserwacji zabytków

W krajach europejskich fasady historycznych obiektów 

są pokrywane przeważnie farbami krzemianowymi. Po-

mimo tego, tradycyjne farby wapienne od kilku lat prze-

żywają renesans w zastosowaniach zewnętrznych. Far-

by z żywicami silikonowymi są cenione szczególnie jako 

matowe powłoki renowacyjne na podłożach powodują-

cych problemy. 

FARBY KRZEMIANOWE
DWUKOMPONENTOWE 
I JEDNOKOMPONENTOWE
Farby krzemianowe dzielą sie zasadniczo na dwie 

grupy według normy DIN 18363, rozdział 2.4.1:

   Dwukomponentowe farby krzemianowe (tzw. farby 

2K, farby czysto krzemianowe) na bazie potasowego 

szkła wodnego, pigmentów i wypełniaczy. Nie zawie-

rają składników organicznych.

   Krzemianowe farby jednokomponentowe zawierają-

ce potasowe szkło wodne, pigmenty, wypełniacze 

i dyspergowane tworzywo sztuczne, w  tym przy-

padku czynnik hydrofobowy. Całkowita zawartość 

składników organicznych nie może przekraczać 5%.

DWUKOMPONENTOWE 
FARBY KRZEMIANOWE
Dwukomponentowe farby krzemianowe są stosowa-

ne na podłoża mineralne już od 120 lat. Zawierają tzw. 

potasowe szkło wodne (krzemian potasowy) jako spo-

iwo, mineralne i  odporne na odczyn zasadowy pig-

menty oraz wypełniacze. Tworzą powłoki o otwartych 

porach, w wysokim stopniu przepuszczalne dla wody, 

pary wodnej i  dwutlenku węgla. Farby krzemianowe 

ulegają utwardzeniu przez sylifikację. Z  rozpuszczo-

nego w wodzie potasowego szkła wodnego, które jest 

określane również mianem werniksu, w procesie tym 

powstaje szkłopodobne spoiwo, które jest odporne na 

wodę i kwasy.

Na zasadzie powinowactwa chemicznego potasowe 

szkło wodne reaguje w pierwszej kolejności z krzemo-

wymi komponentami farby, w szczególności z mączką 

kwarcową, która również wchodzi w skład krzemiano-

wych farb Histolith. Następnie w trakcie sylifikacji zacho-

dzi spajanie z krzemianowym podłożem.

Obydwa komponenty – pigmenty i werniks – muszą 

zostać zmieszane przed malowaniem w ściśle określo-

nych proporcjach. Mieszanina ta nie jest stabilna i nie 

można jej przechowywać przez dłuższy czas; musi zostać 

zużyta w czasie wyznaczonym przez producenta farby.

Mieszanie należy wykonywać szczególnie starannie, 

ponieważ w znacznym stopniu wpływa na jakość po-

włoki. System dwukomponentowych farb Histolith Kri-

stallin produkowany przez Caparol został zatem opra-

cowany w  taki sposób, aby w możliwie najwyższym 

stopniu wykluczyć błędy mieszania. Farby Histolith 

Kristallin zawierają już rozpuszczone w wodzie kom-

ponenty o ciastowatej konsystencji (odporne na świat-

ło pigmenty z tlenków metali) i komponenty werniksu 

Histolith Fixativ.

Mieszanie farby jest bardzo proste, ponieważ pigmen-

ty nie wymagają uprzedniego pracochłonnego dołowa-

nia. Nie istnieje źródło kurzu. W ten sposób uzyskaliśmy 

nieosiągalne do tej pory w farbach dwukomponentowych 

bezpieczeństwo stosowania.

JEDNOKOMPONENTOWE
FARBY KRZEMIANOWE
Jednokomponentowe farby krzemianowe są wytwarza-

ne już od ponad 35 lat. W porównaniu do czysto mineral-

nych farb krzemianowych wyróżniają się przede wszyst-

kim prostszymi metodami nakładania i większą liczbą 

możliwych zastosowań.

Farby Histolith i Sylitol do fasad charakteryzują się 

wysoką przepuszczalnością dla pary wodnej, jak rów-

nież właściwościami hydrofobowymi. Wykazują bardzo 

dobre właściwości budowlano-fizyczne i w optymalny 

sposób chronią podłoże przed szkodliwą dla budow-

li wilgocią. Znakomita trwałość jest efektem tak zwanej 

podwójnej sylifikacji: potasowe szkło wodne pełni rolę 

spoiwa z wypełniaczami o wysokiej reaktywności oraz 

z mineralnym podłożem.

Krzemianowe farby do wnętrz: Sylitol Bio-Innensilikat 

farbe oraz Histolith Raumquarz wyróżniają się wysoki-

mi parametrami dyfuzji i absorpcji. Są to zalety istotne 

szczególnie przy stosowaniu na ściany wewnętrzne, na 

których kondensuje się woda, ponieważ redukują odkła-

danie się cząstek brudu.
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WSKAZÓWKI DO STOSOWANIA 
FARB KRZEMIANOWYCH
W trakcie krystalizacji farb krzemianowych, z rozpusz-

czonego w wodzie krzemianu potasowego powstaje 

nierozpuszczalne wiaząnie krzemianowe, które w opty-

malny sposób przebiega w następujących warunkach:

   obecność kwarcu jako drugiego składnika reakcji 

w podłożu i w miarę możliwości również w wypełniaczu,

  temperatura podłoża i powietrza powyżej +8°C.

Te warunki graniczne dotyczą i dwukomponentowych 

farb krzemianowych i jednokomponentowych farb krze-

mianowych. W przypadku aplikowania tych farb przy 

niższych temperaturach dochodzi do zakłócenia prze-

biegu wytwarzania się wiązania. Szkło wodne nie w ca-

łości ulega krystalizacji. Wynikłe z tej przyczyny wady 

powłoki malarskiej, np. złuszczanie i kredowienie, są po-

wszechnie znane.

Dwukomponentowe farby krzemianowe mają ogra-

niczony zakres podłoży, na które mogą być nakładane. 

Przyczyną tej sytuacji jest fakt, że farby krzemianowe 

wymagają podłoża mineralnego, które może uczest-

niczyć w reakcji. Odpowiednim podłożem są np. tynki 

z zapraw grupy P Ic, P II, P III. Piaskowce muszą posia-

dać trwałą powierzchnię i nie mogą wykazywać obsy-

pywania się. Gdy sytuacja tego wymaga, muszą zo-

stać uprzednio wzmocnione przez zastosowanie estru 

kwasu krzemowego (Histolith Steinfestiger). Wapienie 

nie są odpowiednim podłożem dla dwukomponento-

wych farb krzemianowych, ponieważ zawierają co naj-

wyżej niewielkie ilości kwarcu, co powoduje brak zdol-

ności do sylifikacji.

Nie można nakładać dwukomponentowych farb krze-

mianowych na stare powłoki malarskie ze składnikami or-

ganicznymi (np. farby jednokomponentowe). Niezbędne 

jest całkowite usunięcie starej farby, czego w większości 

przypadków praktycznych nie sposób zrealizować. Na 

oczyszczone z farby powierzchnie należy nanosić raczej 

jednokomponentowe farby krzemianowe.

Paleta zastosowań jednokomponentowych farb krze-

mianowych jest znacznie większa, niż dla farb dwukom-

ponentowych, ponieważ te pierwsze charakteryzują się 

mniejszym napięciem powierzchniowym i  zależnie od 

zawartości organicznego spoiwa można je nakładać 

na podłoża o właściwościach powodujących problemy.

Krzemianowe farby dwuskładnikowe należy nakła-

dać tradycyjnymi technikami z użyciem pędzla. Przydat-

ne są specjalne pędzle o krótkim włosiu, którymi farbę 

nanosi się i rozprowadza ruchami na krzyż. Jednokom-

ponentowe farby krzemianowe można nanosić pędz-

lem lub wałkiem.

Przy nanoszeniu powłoki farby krzemianowej należy 

przestrzegać kilku podstawowych zasad:

W przypadku nowych tynków należy przestrzegać mi-

nimalnych czasów utwardzania tynku przed malowaniem:

  Tynki wapienne z grupy zapraw P Ic:

Przynajmniej 4 tygodnie. Wskazówka: tynki wapienne 

z grupy zapraw P Ia, P Ib nie nadają się do pokrywania 

krzemianowymi farbami dwukomponentowymi, ponie-

waż farby te mają zbyt wysoką wytrzymałość i wysy-

chają ze zbyt wielkimi naprężeniami własnymi. Wymie-

nione tynki należy raczej pokrywać farbami wapiennymi. 

Przy zastosowaniu krzemianowych farb dwukomponen-

towych należy dodatkowo nałożyć warstę szlichty o mi-

nimalnej grubości 5,0 mm.

   Wysokohydrauliczne tynki wapienne P IIa, tynki na 

bazie cementu wapiennego P IIb i tynki cementowe 

P III:

Przynajmniej 2 tygodnie. Stare tynki należy usuwać 

mechanicznie lub fluatować z użyciem Histolith Fluat, 

gdyż w przeciwnym przypadku mogą powstać proble-

my z przyczepnością powłoki malarskiej lub ze złusz-

czaniem się.

Stare tynki o powierzchni naruszonej przez czynni-

ki klimatyczne, należy zagruntować dla ich wzmocnie-

nia stosując Histolith Kristallin-Fixativ lub Histolith Silikat 

-Fixativ rozcieńczony zależnie od chłonności podłoża.

Podłoża pokryte algami i grzybami należy staran-

nie oczyścić, algi usunąć roztworem biocydu Histolith 

 Algen-Entferner. Zasadowy odczyn farb krzemianowych 

nie wystarcza do ochrony przed algami i grzybami, po-

nieważ farby krzemianowe na powierzchniach zewnętrz-

nych ulegają bardzo szybkiej neutralizacji. Przyczyny roz-

woju alg i grzybów są bardzo różnorodne. Zapobieganie 

rozwojowi alg i grzybów musi uwzględniać szczególne 

warunki danego obiektu.

Muzeum Fajek w Przemyślu, farby z grupy Sylitol
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Histolith program 
materiałów krzemianowych

Farby krzemianowe to najbardziej rozpowszechnione 

materiały malarskie w konserwacji zabytków. Mineral-

ne, podatne na dyfuzję pary wodnej materiały powło-

kowe o dużej odporności na niekorzystne warunki at-

mosferyczne. 

Przez dziesięciolecia firma Caparol zdobywała do-

świadczenia w dziedzinie produkcji farb krzemiano-

wych. Wzależności od rodzaju zadania konserwatorskie-

go i właściwości podłoża udostępniamy różne materiały 

z programu materiałów krzemianowych.

Zamek w Książu, farby z grupy Sylitol
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Farby Histolith
do powierzchni zewnętrznych

HISTOLITH KRISTALLIN

Pigmenty i wypełniacz do dwukomponentowego krzemianowego systemu farb 

do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych. Koncentrat złożony ze światłotrwa-

łych, nieorganicznych pigmentów i mineralnych wypełniaczy. Histolith Kristallin 

może być dostarczany jako biały lub fabrycznie zabarwiony. Nie zawiera spoi-

wa, dlatego należy go stosować po uprzednim połączeniu ze spoiwem Histolith 

Kristallin-Fixativ.

WŁAŚCIWOŚCI:

  zawiera światłotrwałe mineralne pigmenty

   wysoce przepuszczalna dla pary wodnej sd < 0,01 m

  wysoce dyfuzyjna dla CO
2

  krzemionkuje na trwale z podłożem

  nie pęcznieje

   ekologiczna o słabym neutralnym zapachu

  nie zawiera rozpuszczalników

ZUŻYCIE: Histolith Kristallin-Farbkomponente koncentrat: 130-150 ml/m2 na jedną warstwę na gładkim podłożu

OPAKOWANIE: 10 litrów

HISTOLITH KRISTALLIN – FIXATIV

Potasowe szkło wodne (spoiwo) dla Histolith Kristallin. Środek do rozcieńczania 

i regulacji konsystencji rozczynionej farby. Środek gruntujący do wzmacniania 

i regulacji chłonności silnie lub nierównomiernie chłonących podłoży mineralnych 

z zapraw wapiennych, wapiennocementowych lub cementowych lub istniejących 

powłok z czystych farb krzemianowych.

WŁAŚCIWOŚCI:

  wysoce przepuszczalny dla pary wodnej i CO
2

  krzemionkuje na trwałe z podłożem

  nie pęcznieje

  nie zawiera rozpuszczalników

ZUŻYCIE: Histolith Kristalin-Fixativ jako spoiwo 65-75 ml/m2 na jedną warstwę na gładkim podłożu; Histolith 

Kristalin-Fixativ do gruntowania około 70-100 ml/m2 zależnie od chłonności podłoża

OPAKOWANIE: 10 litrów
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HISTOLITH SCHLÄMMQUARZ

Suszony piasek kwarcowy, dodatek do wytwarzania wstępnej powłoki przed 

nałożeniem powłoki w systemie Histolith Kristallin lub w innych systemach farb 

Histolith łącznie z farbami wapiennymi.

WŁAŚCIWOŚCI:

   suszony ogniowo krystaliczny piasek kwarcowy

o wielkości ziaren 0,1-0,4 mm

ZUŻYCIE: zmieszać z farbą; maksymalna ilość do 30%

OPAKOWANIE: 20 kilogramów

HISTOLITH AUßENQUARZ

Dyspersyjna farba krzemianowa zewnętrzna.

WŁAŚCIWOŚCI:

  pigment odporny na działanie światła

  skutecznie chroni przed deszczem, hydrofobowość = 0,07 kg/m2 √h

  wysoce paroprzepuszczalna, opór dyfuzyjny < 0,01 m

  dobrze przepuszcza dwutlenek węgla

   zawiera kwarcytowe, zdolne do silifi kacji dodatki i dlatego ma działanie 

krzemionkujące

  niepalna

  odporna na mycie i szorowanie

ZUŻYCIE: około 250-300 ml/m2 na gładkim podłożu przy dwóch warstwach; na szorstkich powierzchniach 

odpowiednio więcej

OPAKOWANIE: 12,5 litra

HISTOLITH QUARZGRUND

Grunt kwarcowy dla podłoży o małej lub zerowej chłonności, podkład przed 

nałożeniem powłoki Histolith Aussenquarz.

WŁAŚCIWOŚCI:

  pigment odporny na działanie światła

  skutecznie chroni przed deszczem, hydrofobowość = 0,07 kg/m2√h

  wysoce paroprzepuszczalny, opór dyfuzyjny < 0,01 m

  dobrze przepuszcza dwutlenek węgla

   zawiera kwarcytowe, zdolne do silifi kacji dodatki i dlatego ma działanie 

krzemionkujące

  z dodatkiem włókien mineralnych (włókien szklanych)

  niepalny

ZUŻYCIE: około 200-250 ml/m2 na jedną operację roboczą na gładkim podłożu; na szorstkich powierzchniach 

odpowiednio więcej

OPAKOWANIE: 12,5 litra



Farby Histolith do powierzchni zewnętrznych      

Renowacja i ochrona zabytków  15

HISTOLITH MINERALIN

Farba, szpachla kwarcowa szlamująca rysy, pęknięcia.

WŁAŚCIWOŚCI:

  odporny na warunki atmosferyczne

  dobrze wypełniający, szlamuje drobne rysy, egalizuje podłoże

  przepuszczalny dla CO
2

   dobrze przyczepny do podłoży mineralnych poprzez podwójne 

krzemianowanie

   nie zawiera składników powodujących „fogging” – „łapanie” kurzu 

z powietrza

  posiada właściwości sczepne na gładkich, zwartych podłożach

  przyjazny dla środowiska

  zawiera mineralne światłotrwałe pigmenty

ZUŻYCIE: około 400-500 ml/m2 na jedną warstwę; zużycie zmienia się w zależności od chłonności i struktury 

podłoża

OPAKOWANIE: 20 kilogramów

HISTOLITH ANTIK LASUR

Farba do dekoracyjnych powłok lazurowych wewnątrz i na zewnątrz.

WŁAŚCIWOŚCI:

  odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne

  wysoce dyfuzyjna sd <0,01

  przepuszczalna dla CO
2

  hydrofobowa w=0,05 [kg/(m2 x √h)]

ZUŻYCIE: około 80-100 ml/m2 na jedną powłokę; w zależności od chłonności i struktury podłoża zużycie jest 

odpowiednio większe

OPAKOWANIE: 5 litrów, 10 litrów

HISTOLITH SILIKAT – FIXATIV

Środek do gruntowania i rozcieńczania wszystkich dyspersyjnych farb krzemia-

nowych Histolith oraz do Histolith Antik Lasur.

WŁAŚCIWOŚCI:

  doskonałe wzmocnienie podłoża

  dobra penetracja

  dobrze przepuszcza parę wodną i dwutlenek węgla

  bezrozpuszczalnikowy

ZUŻYCIE: jako środek gruntujący około 100-200 ml/m2 zależnie od chłonności podłoża

OPAKOWANIE: 10 litrów
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Odwracalne farby do wnętrz

Konserwatorzy zabytków określają farby klejowe lub róż-

ne farby emulsyjne mianem farb odwracalnych, ponieważ 

można je usunąć przy użyciu wody. Zgodnie z tą defi-

nicją, wodoodporne farby wapienne nie są odwracalne. 

Farby odwracalne są stosowane tylko we wnętrzach.

Wiązanie farb klejowych następuje dzięki klejom ro-

ślinnym lub zwierzęcym. Farby klejowe bardzo łatwo dają 

się usuwać przez zmywanie. Niemniej nie można na nie 

nakładać kolejnych powłok malarskich. Należy również 

zauważyć, że farby klejowe mogą ułatwiać rozwój pleśni, 

na co należy zwracać uwagę szczególnie przy stosowa-

niu na powierzchnie zagrożone kondensacją wody (np. 

w kościołach). Farby emulsyjne Histolith należy uważać 

za rozwinięcie klasycznych farb klejowych. Farby te za-

wierają odwracalną mieszaninę spoiw. Szczególną za-

letą farb emulsyjnych Histolith jest ich niewielka podat-

ność na zakażenie pleśnią i innymi mikroorganizmami. 

Również dzięki tej właściwości farby te wykazują niską 

podatność na zabrudzenie, czego dowiodło długotermi-

nowe doświadczenie z okresu minionych 20 lat. 

Typowym obszarem zastosowania farb emulsyjnych 

Histolith są powierzchnie i ornamenty wykonane ze stiu-

ków. Farby emulsyjne są przydatne również do renowa-

cji ścian ze starymi powłokami z  farb dyspersyjnych, 

gdy ze względu na koszty, ich usunięcie jest niemożli-

we. Farby emulsyjne Histolith wyróżniają się szczególnie 

niskimi naprężeniami własnymi, dzięki czemu często na-

kładane są na podłoża, dla których farby krzemianowe, 

a nawet farby wapienne, są uważane za zbyt ryzykowne. 

Farby emulsyjne Histolith należy nakładać krótkimi 

pociągnięciami pędzla (jak dla farb klejowych). Efek-

tem są, przede wszystkim przy barwnych powłokach, 

żywe kolory. Farby emulsyjne Histolith można polero-

wać w celu wygładzenia powierzchni. Wypolerowana 

powierzchnia jest również znakomitym podłożem dla 

złocenia metodą poliment (pulment) lub metodą olejną.

Opera Dolnośląska we Wrocławiu
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Powłoki wewnętrzne Histolith

HISTOLITH RAUMQUARZ

Dyspersyjna farba krzemianowa dla powierzchni wewnętrznych o wysokich 

wymaganiach, na wszystkie podłoża mineralne.

WŁAŚCIWOŚCI:

  bardzo obciążalna

  odporna na wodne środki dezynfekcyjne i środki czyszczące

  wysoce paroprzepuszczalna, opór dyfuzyjny < 0,01 m

  dyfuzyjna dla dwutlenku węgla

  bezrozpuszczalnikowa

  niepalna

ZUŻYCIE: około 140 ml/m2 na gładkim podłożu; na szorstkich powierzchniach odpowiednio więcej

OPAKOWANIE: 12,5 litra

HISTOLITH BIO – INNENSILIKAT

Uniwersalna dyspersyjna farba krzemianowa do wszystkich podłoży mineralnych.

WŁAŚCIWOŚCI:

  wysoce dyfuzyjna, sd < 0,02 m

  dobrze przepuszczalna dla CO
2

  nie zawiera rozpuszczalników

  pomaga w utrzymaniu higieny powietrza w pomieszczeniu

ZUŻYCIE: około 150 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkim podłożu; na szorstkich powierzchniach 

odpowiednio więcej

OPAKOWANIE: 12,5 litra

HISTOLITH SILIKAT – FIXATIV

Środek do gruntowania i rozcieńczania wszystkich jednokomponentowych farb 

krzemianowych Histolith oraz do Histolith Antik Lasur.

WŁAŚCIWOŚCI:

  doskonałe wzmocnienie podłoża

  dobra penetracja

  dobrze przepuszcza parę wodną i dwutlenek węgla

  bezrozpuszczalnikowy

ZUŻYCIE: jako środek gruntujący około 100-200 ml/m2 zależnie od chłonności podłoża

OPAKOWANIE: 10 litrów
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HISTOLITH EMULSIONSFARBE

Wodorozcieńczalna odwracalna farba wnętrzowa o charakterze farby kazeinowo-

-temperowej. Polecana do malowania, renowacji, sztukaterii.

WŁAŚCIWOŚCI:

  odwracalna

  umożliwia kilkakrotne malowanie

  wysycha tworząc matową powłokę

  wolna od naprężeń wewnętrznych

  wysoce przepuszczalna dla pary wodnej sd<0,02 m

  nie zawiera rozpuszczalników

  przepuszczalna dla dwutlenku węgla

ZUŻYCIE: około 150 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkim podłożu; na szorstkich powierzchniach 

odpowiednio więcej

OPAKOWANIE: 10 litrów

HISTOLITH EMULSION

Specjalne odwracalne spoiwo kazeinowo-temperowe do tworzenia lazur.

WŁAŚCIWOŚCI:

  zmywalne

  możliwość kilkakrotnego malowania

  nie wytwarza napięć

  głęboki mat

  wysoce paroprzepuszczalne (opór dyfuzyjny < 0,02 m)

  doskonale przepuszcza dwutlenek węgla

  bezrozpuszczalnikowe

ZUŻYCIE: około 80-100 ml/m2 na każdą warstwę na gładkim podłożu; na szorstkich powierzchniach odpowiednio 

więcej

OPAKOWANIE: 10 litrów

HISTOLITH ANTIK LASUR

Farba do dekoracyjnych powłok lazurowych wewnątrz i na zewnątrz.

WŁAŚCIWOŚCI:

  odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne

  wysoce dyfuzyjna sd <0,01

  przepuszczalna dla CO
2

  hydrofobowa w=0,05 [kg/(m2 x √h)]

ZUŻYCIE: około 80-100 ml/m2 na jedną powłokę; w zależności od chłonności i struktury podłoża zużycie jest 

odpowiednio większe

OPAKOWANIE: 5 litrów, 10 litrów
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HISTOLITH LASURGRUND

Grunt z zawartością kwarcu. Szczególnie przydatny do wytwarzania podłoża na 

strukturach betonowych.

WŁAŚCIWOŚCI:

  bardzo odporny na wpływy atmosferycznie

  skutecznie chroni przed deszczem, hydrofobowość = 0,07 kg/ m2√h

  wysoce paroprzepuszczalny, opór dyfuzyjny sd < 0,01 m

  dobrze przepuszcza dwutlenek węgla

   zawiera kwarcytowe, zdolne do silifi kacji dodatki i dlatego ma działanie 

podwójnie krzemionkujące

  niepalny

ZUŻYCIE: około 200-250 ml/m2 na każdą warstwę na gładkim podłożu; na szorstkich powierzchniach 

odpowiednio więcej

OPAKOWANIE: 12,5 litra

HISTOLITH REPARATURSPACHTEL INNEN

Masa szpachlowa do powierzchni wewnętrznych, do precyzyjnego szpachlo-

wania płyt gipsowo-kartonowych i innych podłoży mineralnych, do wypełniania 

pęknięć i innych uszkodzeń.

WŁAŚCIWOŚCI:

  lekka masa szpachlowa o dużej wydajności

  łatwa w obróbce

  o gładkiej powierzchni

  dobrze wypełniająca

  do zatarcia na zero

   wysoce paroprzepuszczalna, wartość sd = 0,03 m przy 1 mm grubości warstwy

  wartość pH około 8,5

ZUŻYCIE: około 1,2 kg/m2/mm grubości warstwy

OPAKOWANIE: 16 kilogramów

HISTOLITH INNENGRUND

Grunt do powierzchni wewnętrznych poprawiający przyczepność na tynkach 

gipsowych i płytach gipsowo-kartonowych, dla jednokomponentowych farb 

krzemianowych.

WŁAŚCIWOŚCI:

  bardzo dobra przyczepność do podłoża

  wyrównuje chłonność podłoża

  wysoce paroprzepuszczalny

  bezrozpuszczalnikowy

ZUŻYCIE: około 150-200 ml/m2 na każdą warstwę na gładkim podłożu; na szorstkich powierzchniach 

odpowiednio więcej

OPAKOWANIE: 12,5 litra
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HISTOLITH FEINPUTZ

Mineralny tynk drobnoziarnisty do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, 

do fi lcowania, ziarno 0,4 mm, kolor naturalny biały. Do wykańczania powierzchni 

w systemie renowacji Histolith Trass-Sanierputz-System, renowacji i konserwacji 

zabytków architektury, budownictwa mieszkaniowego.

WŁAŚCIWOŚCI:

   Histolith Trass-Sanierputzsystem zawiera mineralne spoiwo według normy 

DIN 1164 (cement, Suevit-Trass) i DIN 1060 (wapno) oraz dodatki mineralne 

według normy DIN 4226

  spełnia wymagania specyfi kacji WTA-2-9-04/D

ZUŻYCIE: około 1,5 kg/m2/mm

OPAKOWANIE: 25 kilogramów
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Zastosowanie farb wapiennych datuje się już od staro-

żytności. Ten rodzaj farb był najważniejszym materia-

łem na powłoki malarskie fasad i ścian wewnętrznych. 

W 20 wieku były stopniowo zastępowane przez farby 

krzemianowe.

Jako spoiwo w farbach wapiennych stosowane jest 

gaszone wapno, dołowane w wodzie, a następnie mie-

szane z mineralnymi pigmentami i wypełniaczami, a na-

stępnie przerabiane już tak, jak farba. Utwardzanie farb 

wapiennych następuje dzięki procesowi karbonatyzacji. 

W procesie tym ponownie powstaje wapień, który jest 

substancją stabilną w zmiennych warunkach klimatycz-

nych. Należy przyznać, że karbonatyzacja zachodzi rela-

tywnie powoli; silny ujemny wpływ na nią mają czynniki 

zewnętrzne, w szczególności bardzo wysokie temperatu-

ry powodujące redukcję wilgotności, a także mróz. W na-

stępstwie następuje silne kredowanie powłoki wapiennej 

i przedwczesne uleganie czynnikom atmosferycznym. 

Ponadto nie można nie wspomnieć, że farby wapienne 

w konkretnych warunkach panujących wokół obiektu 

szybciej ulegają czynnikom atmosferycznym, niż nowo-

czesne farby do fasad. Dotyczy to zwłaszcza regionów 

przemysłowych o silnie zanieczyszczonym powietrzu.

Ponadto farby wapienne są względnie mniej odpor-

ne na powierzchniach wystawionych na działanie czyn-

ników atmosferycznych bez konstrukcyjnego zabez-

pieczenia przed deszczem, jak np. górne powierzchnie 

gzymsów lub inne wystające elementy fasad albo wol-

no stojące rzeżby. Doświadczenia ostatnich lat wykazują 

jednak bez wątpienia, że przy zastosowaniu farb wapien-

nych na odpowiednich podłożach oraz przy prawidłowej 

formule i metodzie nakładania farby można wytworzyć 

trwałe powłoki dla fasad. Jest to przyczyna, dla której 

farby wapienne od kilku lat przeżywają renesans zasto-

sowania do konserwacji zabytków. Konserwatorzy ce-

nią różnorodność barw farb wapiennych, stopień otwar-

cia ich porów oraz mniejsze niż dla farb krzemianowych 

naprężenia własne. W celu podwyższenia odporności 

na czynniki atmosferyczne, receptury farb wapiennych 

z dawnych czasów zostały wzbogacone o dodatki or-

ganiczne, jak kazeina i olej lniany.

Zawartość części organicznych nie może przekroczyć 

5%. Do tego poziomu przepuszczalność pary wodnej 

utrzymuje się na poziomie typowym dla farby wapiennej. 

Ponadto dodawane są mineralne wypełniacze, jak np. 

zmielony wapień lub piasek kwarcowy, których rola po-

lega na zwiększeniu grubości warstwy, przy czym uzy-

skuje się lepsze rozmieszanie farby.

Również stabilność powłoki malarskiej ulega popra-

wie, ponieważ warstwa wystawiona na czynniki atmo-

sferycz ne i ścieranie jest grubsza.

Farby wapienne Histolith są wytwarzane (dyspergo-

wane) w specjalnych mieszalnikach. Dołowane spoiwo 

wa pienne ulega w tym procesie roztarciu na bardzo małe 

cząstki, co podwyższa reaktywność farby i przys piesza 

jej twardnienie. Farby wapienne i masy farbowe Histo-

lith łączą zalety tradycyjnych farb wapiennych z dzisiej-

szymi wymaganiami łatwego i racjonalnego nakładania 

oraz wysokiej odporności na czynniki atmosferyczne.

ZASTOSOWANIE FARB 
WAPIENNYCH HISTOLITH
Zgromadziliśmy już 15-letnie pozytywne doświadczenia 

w stosowaniu farb wapiennych Histolith na powierzch 

niach wewnętrznych i zewnętrznych. Odpowiednimi pod-

łożami dla tych farb są tynki na bazie zapraw P I, P II 

i P III.

Farby wapienne Histolith można nanosić metodą 

al  fresco na świeży i  jeszcze wilgotny tynk, jak rów-

nież techniką al secco na już utwardzony tynk, na sta-

re mineralne powłoki malarskie lub na chłonne struktury 

z kamienia naturalnego. Niemniej należy zauważyć, że 

cieniowana powłoka z farby wapiennej naniesiona me-

todą al fresco wysycha bardziej lub mniej równomiernie. 

Z tego powodu istnieje możliwość, że na pomalowanej 

powierzchni pojawią się wykwity wapna ze świeżego 

tynku, a z nich wytworzą się białe łuski. Należy najpierw 

wykonać doświadczalne malowanie na stosownej po-

wierzchni. Gdy istotna jest równomierność powłoki ma-

larskiej, to niezbędne jest uprzednie utwardzenie tynku 

(tynki wapienne: około 4 tygodni).

Następnie należy poddać tynk fluatowaniu, jak przy 

farbach krzemianowych, opłukać i pokryć wapienną far-

bą Histolith. Po pewnym czasie w następstwie wpływu 

czyn ników atmosferycznych rozpocznie się naturalne 

blaknięcie wapiennej powłoki malarskiej.

Farby wapienne
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      Obiekty referencyjne 

Przy zastosowaniu farb wapiennych Histolith wy-

starcza dwukrotne lub trzykrotne nałożenie powłoki 

malarskiej – w zależności od podłoża. Na zamówienie 

dostarczamy farby w postaci mleka wapiennego do la-

zurowania.

Nakładanie farb wapiennych zalecamy wykonać 

pędzlem. Jako środek do utwardzania starych tynków 

oferujemy wysoko ceniony grunt krzemianowy o nazwie 

Histolith Silikat-Fixativ.

Dawna Kantyna, Spital nad rzeką Drau, farby wapienne Histolith (Austria)

Muzeum Regionalne, Berlin-Köpenick, 

farby wapienne Histolith (Niemcy)

Kościół w Zalesiu, farby wapienne Histolith (Polska)
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Produkty na bazie wapna

HISTOLITH FASSADENKALK

Farba do tworzenia wapiennych powłok malarskich, na stare powłoki wapienne 

i krzemianowe o wysokiej nośności, do nakładania na nowe tynki o wysokiej 

zawartości wapna.

WŁAŚCIWOŚCI:

  odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne

  zawiera światłotrwałe pigmenty

  wysoce przepuszczalna dla pary wodnej sd = 0,03 m

  nie tworzy napięć w powłoce

ZUŻYCIE: około 150-200 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach; na podłożach 

szorstkich odpowiednio więcej

OPAKOWANIE: 12,5 litra

HISTOLITH KALKSCHLÄMME

Farba, masa wapienna szlamująca rysy, pęknięcia, wypełniająca uszkodzenia 

tynku (pęknięcia skurczowe o szerokości do 0,2 mm).

WŁAŚCIWOŚCI:

  dobrze wypełniająca

  odporna na warunki atmosferyczne

  wyrównuje fakturę podłoża

  lekko pigmentowana

  nie tworzy napięć w powłoce

ZUŻYCIE: około 350-500 g/m2 przy jednokrotnym nałożeniu na gładkim podłożu; na podłożach szorstkich 

odpowiednio więcej

OPAKOWANIE: 25 kilogramów

HISTOLITH INNENKALK

Farba wapienna do powierzchni wewnętrznych do tworzenia nowych i renowa-

cyjnych powłok malarskich.

WŁAŚCIWOŚCI:

  wysoce przepuszczalna dla pary wodnej, sd = 0,01 m

  posiada właściwości sorpcyjne

  nie tworzy napięć w powłoce

  umożliwia kilkakrotne malowanie

ZUŻYCIE: około 150-200 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach; na podłożach 

szorstkich odpowiednio więcej

OPAKOWANIE: 12,5 litra
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      Zawilgocone i zasolone mury 

W przypadku zabytków oraz w starym budownictwie 

brak jest zazwyczaj izolacji przeciwwilgociowych, dlate-

go mury często chłoną wilgoć jak gąbka. W zależności 

od warunków obiektowych oraz rodzaju i budowy prze-

grody, wilgoć może przeniknąć nawet na wysokość 5 m 

od poziomu gruntu, a następnie odparowuje wewnątrz 

i na zewnątrz przegrody.

Woda wnikająca do tynków w strefie cokołowej nie 

jest niestety wodą destylowaną i zawsze zawiera pew-

ne ilości szkodliwych soli. W przypadku cokołów poło-

żonych w pobliżu dróg, zawartość tych soli zwiększa się 

dodatkowo na skutek stosowania soli drogowych. Z bie-

giem lat gromadzenie się tych soli (siarczany, chlorki, 

azotany) staje się problemem. Nie odparowują one razem 

z wodą, a ich zawartość w murze zwiększa się z każdym 

rokiem. Sole te powodują nie tylko ciągle podwyższoną 

wilgotność muru, ale także mają działanie zbliżone do 

siły wybuchu. Podobnie jak woda rozszerzając objętość 

w momencie zamarzania wywołuje szkody mrozowe, tak 

sole w trakcie krystalizacji powodują analogiczne szko-

dy w podłożu. Ten ciągle powtarzający się proces pro-

wadzi do uszkodzenia lub zniszczenia konwencjonalnych 

tynków, a także murów oraz betonu.

Izolacja pozioma lub drenaż mogą stanowić ważny 

krok w renowacji obiektu, ale z reguły nie są wystarcza-

jące do rozwiązania problemu. Zwiększona zawartość 

soli w murze w dalszym ciągu wywołuje jego podwyż-

szoną wilgotność, a w wypadku zastosowania nieodpo-

wiedniego tynku w relatywnie krótkim czasie pojawiają 

się wykwity soli na tynku i pierwsze objawy jego uszko-

dzona. Nawet jeśli podczas renowacji wykonano duży 

zakres zabezpieczeń przeciwwilgociowych, to położenie 

tynku renowacyjnego pozostaje nadal niezbędne, ponie-

waż służyć on będzie jako dodatkowy środek ochronny. 

Tynk renowacyjny jest zbudowany z dużej ilości porów 

połączonych ze sobą kapilarami. Dzięki czemu strefa pa-

rowania przesunięta jest w głąb tynku. Sole mogą bez-

szkodowo krystalizować się w porach, a powierzchnia 

zewnętrzna pozostaje sucha i wolna od wykwitów soli. 

Dlaczego należy stosować 
tynki renowacyjne 
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HISTOLITH TRASS – VORSPRITZ

Obrzutka trasowa według wymagań WTA dla powierzchni wewnętrznych i ze-

wnętrznych. Maksymalna wielkość ziarna: 2,0 mm.

WŁAŚCIWOŚCI:

   Histolith Trass-Sanierputzsystem zawiera mineralne spoiwo według normy 

DIN 1164 (cement, Suevit-Trass) i DIN 1060 (wapno) oraz dodatki mineralne 

według normy DIN 4226

  spełnia wymagania specyfi kacji WTA-2-9-04/D

ZUŻYCIE: 5,0 kg/m2 przy nanoszeniu sieciowym na 50% powierzchni

OPAKOWANIE: 30 kilogramów

HISTOLITH FEINPUTZ

Mineralny tynk drobnoziarnisty do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, 

do fi lcowania, ziarno 0,4 mm, kolor naturalny biały. Do wykańczania powierzchni 

w systemie renowacji Histolith Trass-Sanierputz-System, renowacji i konserwacji 

zabytków architektury, budownictwa mieszkaniowego.

WŁAŚCIWOŚCI:

   Histolith Trass-Sanierputzsystem zawiera mineralne spoiwo według normy 

DIN 1164 (cement, Suevit-Trass) i DIN 1060 (wapno) oraz dodatki mineralne 

według normy DIN 4226

  spełnia wymagania specyfi kacji WTA-2-9-04/D

ZUŻYCIE: około 1,5 kg/m2/mm

OPAKOWANIE: 25 kilogramów

Program trasowych tynków 
renowacyjnych WTA
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HISTOLITH TRASS – PORENPUTZ

Trasowy tynk podkładowy według wymagań WTA do powierzchni wewnętrznych 

i zewnętrznych. Maksymalna wielkość ziarna: 1,3 mm.

WŁAŚCIWOŚCI:

   Histolith Trass-Sanierputzsystem zawiera mineralne spoiwo według normy 

DIN 1164 (cement, Suevit-Trass) i DIN 1060 (wapno) oraz dodatki mineralne 

według normy DIN 4226.

  spełnia wymagania specyfi kacji WTA-2-9-04/D.

ZUŻYCIE: około 1,1 kg/m2/mm

OPAKOWANIE: 30 kilogramów

HISTOLITH TRASS – SANIERPUTZ

Tynk renowacyjny według wymagań WTA dla renowacji podłoży wilgotnych i za-

solonych, do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Maksymalna wielkość 

ziarna: 1,3 mm.

WŁAŚCIWOŚCI:

   Histolith Trass-Sanierputzsystem zawiera mineralne spoiwo według normy 

DIN 1164 (cement, Suevit-Trass) i DIN 1060 (wapno) oraz dodatki mineralne 

według normy DIN 4226

  spełnia wymagania specyfi kacji WTA-2-9-04/D

ZUŻYCIE: około 1,1 kg/m2/mm

OPAKOWANIE: 30 kilogramów

HISTOLITH TRASS – KALKPUTZ

Wapienny tynk zewnętrzny i wewnętrzny z dodatkiem trasu Suevit. Uziarnienie: 

0-4 mm.

WŁAŚCIWOŚCI:

  wielkość ziarna 0-4 mm

  tynki PIIa

  wytrzymałość na ściskanie > 2,0 N/mm2

  wysoce paroprzepuszczalny μ około 10

  mrozoodporny

  przystosowany do obróbki ręcznej i mechanicznej

ZUŻYCIE: około 1,4 kg/m2/mm

OPAKOWANIE: 30 kilogramów
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CT VORSPRITZ WTA

Zaprawa cementowa (obrzutka poprawiająca przyczepność) do chłonnych oraz 

nie chłonnych podłoży w systemie tynków renowacyjnych Capatect-Sanierput-

zsystem WTA. Nakładana ręcznie lub maszynowo. Maksymalna wielkość ziarna: 

3,5 mm.

WŁAŚCIWOŚCI:

  spoiwo: cement z niewielką ilością dodatków organicznych

  wysoce przepuszczalna dla pary wodnej

ZUŻYCIE: około 5,0 kg/m2 zaprawy suchej przy nanoszeniu typu sieciowego (pokrycie 50-60% powierzchni);

około 10,0 kg/m2 zaprawy suchej przy nanoszeniu na całą powierzchnię

OPAKOWANIE: 30 kilogramów

CT PORENDGRUNDPUTZ WTA

Wyrównujący i gromadzący sole tynk podkładowy w systemie tynków renowa-

cyjnych Capatect-Sanierputzsystem WTA. Maksymalna wielkość ziarna: 3,5 mm.

WŁAŚCIWOŚCI:

  spoiwo: cement i białe wapno hydratyzowane

  duża objętość porów

  odporny na mrozy i działanie soli zimowej do posypywania dróg

  wysoce przepuszczalny dla pary wodnej

ZUŻYCIE: około 10 kg/m2 suchej zaprawy na 10 mm grubości warstwy

OPAKOWANIE: 25 kilogramów

Program tynków
renowacyjnych WTA
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CT RAPID SANIERPUTZ WTA

Tynk renowacyjny na zawilgocone i / lub zasolone podłoża. Do szybkiego i pro-

stego nakładania ręcznie lub maszynowo. Maksymalna wielkość ziarna: 2,0 mm.

WŁAŚCIWOŚCI:

   spoiwo: białe wapno hydratyzowane / cement z lekkimi dodatkami 

mineralnymi

  duża objętość porów

  odporność na mróz i działanie soli zimowej do posypywania dróg

  wysoka przepuszczalność pary wodnej

  niewielkie przewodnictwo kapilarne

  wysoka odporność na warunki atmosferyczne

ZUŻYCIE: około 9 kg/m2 suchej zaprawy na 10 mm grubości warstwy

OPAKOWANIE: 20 kilogramów

CT GLÄTTSPACHTEL

Drobnoziarnista szpachla nawierzchniowa do zastosowań zewnętrznych i we-

wnętrznych, m.in. jako warstwa wyrównująca przy systemie tynków renowacyj-

nych. Maksymalna wielkość ziarna: 0,5 mm.

WŁAŚCIWOŚCI:

   spoiwo: białe wapno hydratyzowane / cement z niewielką ilością dodatków 

organicznych

  odporna na mróz i działanie soli

  wysoce przepuszczalna dla pary wodnej

  hydrofobowa, odporna na wodę rozbryzgową

  konsystencja: sucha zaprawa

ZUŻYCIE: około 2,5 kg/m2

OPAKOWANIE: 25 kilogramów

EXL CT BOHRLOCHEMULSION

Emulsja do iniekcji, do wykonywania izolacji poziomych. Uzupełnienie systemu 

tynków renowacyjnych.

WŁAŚCIWOŚCI:

  wodorozcieńczalny

  mieszany w stosunku 1:11 do 1:14 z wodą

  hydrofobizujący kapilary

  skuteczny nawet przy ekstremalnych zawilgoceniach muru

  całkowicie niezwilżalny

ZUŻYCIE: około 2,5 kg koncentratu (30-35 kg gotowej do użycia emulsji) na 1 m2 przekroju muru, w zależności od 

jego chłonności

OPAKOWANIE: 12 kilogramów
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HISTOLITH SILIKAT – KRATZPUTZ 15

Krzemianowy tynk o strukturze rowkowej, gotowy do użycia.

WŁAŚCIWOŚCI:

  hydrofobowy

  paroprzepuszczalny

  nietermoplastyczny

  o niskich naprężeniach wewnętrznych

ZUŻYCIE: około 2,5 kg/m2

OPAKOWANIE: 25 kilogramów

HISTOLITH SILIKAT – KRATZPUTZ 20

Krzemianowy tynk o strukturze rowkowej, gotowy do użycia.

WŁAŚCIWOŚCI:

  hydrofobowy

  paroprzepuszczalny

  nietermoplastyczny

  o niskich naprężeniach wewnętrznych

ZUŻYCIE: około 2,7 kg/m2

OPAKOWANIE: 25 kilogramów

HISTOLITH SILIKAT – KRATZPUTZ 30

Krzemianowy tynk o strukturze rowkowej, gotowy do użycia.

WŁAŚCIWOŚCI:

  hydrofobowy

  paroprzepuszczalny

  nietermoplastyczny

  o niskich naprężeniach wewnętrznych

ZUŻYCIE: około 4,0 kg/m2

OPAKOWANIE: 25 kilogramów

Tynki i szpachle mineralne Histolith
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HISTOLITH SILIKAT – REIBEPUTZ 20

Krzemianowy tynk do zacierania gotowy do użycia, faktura baranek.

WŁAŚCIWOŚCI:

  hydrofobowy

  paroprzepuszczalny

  nietermoplastyczny

  o niskich naprężeniach wewnętrznych

ZUŻYCIE: około 3,0 kg/m2

OPAKOWANIE: 25 kilogramów

HISTOLITH SILIKAT – REIBEPUTZ 30

Krzemianowy tynk do zacierania gotowy do użycia, faktura baranek.

WŁAŚCIWOŚCI:

  hydrofobowy

  paroprzepuszczalny

  nietermoplastyczny

  o niskich naprężeniach wewnętrznych

ZUŻYCIE: około 4,0 kg/m2

OPAKOWANIE: 25 kilogramów

HISTOLITH STRUKTURIERPUTZ

Drobnoziarnisty tynk krzemianowy do wyrównywania nierównomiernej struktury 

podłoża.

WŁAŚCIWOŚCI:

  hydrofobowy

  paroprzepuszczalny

  nietermoplastyczny

  wysycha bez pękania

ZUŻYCIE: zależnie od modelowanej faktury około 2,0 do 3,0 kg

OPAKOWANIE: 25 kilogramów
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HISTOLITH FEINPUTZ

Mineralny tynk drobnoziarnisty do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, 

do fi lcowania, ziarno 0,4 mm, kolor naturalny biały. Do wykańczania powierzchni 

w systemie renowacji Histolith Trass-Sanierputz-System, renowacji i konserwacji 

zabytków architektury, budownictwa mieszkaniowego.

WŁAŚCIWOŚCI:

   Histolith Trass-Sanierputzsystem zawiera mineralne spoiwo według normy 

DIN 1164 (cement, Suevit-Trass) i DIN 1060 (wapno) oraz dodatki mineralne 

według normy DIN 4226

  spełnia wymagania specyfi kacji WTA-2-9-04/D

ZUŻYCIE: około 1,3-1,5 kg/m2/mm

OPAKOWANIE: 25 kilogramów

HISTOLITH RENOVIERSPACHTEL

Masa szpachlowa do renowacji i naprawy powierzchni tynkowanych i betono-

wych. Maksymalna wielkość ziarna: 0,5 mm.

WŁAŚCIWOŚCI:

  mineralna, grupa zapraw PII

  wysoce paroprzepuszczalna

  niepęczniejąca

  daje się fi lcować na mokro

  drobnoziarnista, wielkość ziaren maks. 0,5 mm

  współczynnik dyfuzji pary wodnej μ < 12

ZUŻYCIE: około 1,3-1,5 kg/m2/mm grubości warstwy suchej

OPAKOWANIE: 25 kilogramów
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Program materiałów z żywic 
krzemoorganicznych AmphiSilan

Farby na bazie żywic silikonowych to materiały o uniwer-

salnym zastosowaniu. W dziedzinie konserwacji zabyt-

ków doskonale sprawdziły się szczególnie jako powło-

ki renowacyjne na podłożach krytycznych. Szczególnie 

długo utrzymującą się, wysokiej jakości farbą na bazie 

żywic silikonowych jest AmphiSilan o znakomitych właś-

ciwościach wilgotnościowo-technicznych (bardzo niski 

stopień wchłaniania wody, wysoka przepuszczalność 

dla pary wodnej). Pozwala to na uzyskanie optymalnej 

ochrony podłoża przed wilgocią.

Kościół, Wasilków, farby z grupy Sylitol
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AMPHISILAN COMPACT

Farba silikonowa z wypełniaczem kwarcowym do szlamowania drobnych rys 

i pęknięć. Powłoka pośrednia do wyrównywania faktury tynku, szpachli.

WŁAŚCIWOŚCI:

  hydrofobowa, posiada bardzo dobre właściwości odpychające wodę

  dobra dyfuzyjnie

  szlamuje drobne rysy w tynku

  mikroporowata, nie tworzy błony

  mineralnie matowa

ZUŻYCIE: około 350-400 g/m2 

OPAKOWANIE: 15 kilogramów

AMPHISILAN GRUNDIERFARBE

Specjalna farba podkładowa poprawiająca przyczepność na zwartych i gładkich 

podłożach, do wzmacniania tynków na bazie żywic organicznych osłabionych 

przez czynniki atmosferyczne.

WŁAŚCIWOŚCI:

  odporna na wpływy atmosferyczne

  łatwa w obróbce

  odznacza się przyczepnością

  posiada wysoką przepuszczalność pary wodnej CO
2

ZUŻYCIE: około 150-200 ml/m2 na jedną warstwę w zależności od faktury i chłonności podłoża

OPAKOWANIE: 12,5 litra

AMPHISILAN VOLLTONFARBEN*

Wodorozcieńczalne, odporne na światło barwniki do farb Caparol na bazie 

krzemoorganicznej.

WŁAŚCIWOŚCI:

  odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne

  hydrofobowe wg DIN 4108

  silnie dyfuzyjne i przepuszczalne dla CO
2

  światłotrwałe we wszystkich odcieniach

  rozpuszczalne w wodzie

  ekologiczne o neutralnym zapachu

ZUŻYCIE: dla zastosowania jako farba około 150-200 ml/m2 na jedną warstwę w zależności od faktury i chłonności podłoża

OPAKOWANIE: 0,25 litra; 0,75 litra; 0,25 litra; 2,5 litra; 5,0 litrów; 12,5 litra

Farby na bazie krzemoorganicznej – 
silikonowe
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AMPHISILAN TIEFGRUND LF

Wodny środek gruntujący o działaniu hydrofobizującym do wzmacniania chłon-

nych i lekko piaszczystych tynków i szpachli. Nie zawiera rozpuszczalników.

WŁAŚCIWOŚCI:

   odporny na wpływy atmosferyczne

   o wysokim stopniu penetracji przy równoczesnym działaniu 

wzmacniającym

  doskonały w połączeniu z farbą ThermoSan

ZUŻYCIE: około 150-200 ml/m2 w zależności od rodzaju i chłonności podłoża

OPAKOWANIE: 10 litrów

AMPHISILAN PUTZFESTIGER

Specjalny środek gruntujący, głęboko penetrujący o działaniu wzmacniającym 

podłoże. Do powierzchni pylących i silnie chłonnych. Zawiera rozpuszczalniki. 

Nie reaguje ze styropianem.

WŁAŚCIWOŚCI:

  odporny na wpływy atmosferyczne,

  o wysokim stopniu penetracji

  bez zawartości aromatycznych zwiazków

   nie reaguje ze styropianem, zastosowanie w Bezspoinowych Systemach 

Ociepleń BSO

  odporny na działanie związków zasadowych

  nie zmydla się

ZUŻYCIE: około 150-300 ml/m2 w zależności od chłonności podłoża

OPAKOWANIE: 10,0 litrów

AMPHISILAN NQG B1

Farba do fasad na bazie specjalnego krzemoorganicznego spoiwa NQG – techno-

logia nanosieci kwarcowych, o znacznie zredukowanej podatności na zabrudzenia 

fomuła CCC. Do stosowania na mineralnych podłożach, tynkach, jak również na 

starych podłożach o dobrej przyczepności do podłoża.

WŁAŚCIWOŚCI:

  długotrwała ochrona przed wilgocią i opadami atmosferycznymi

  duża siła krycia, nie tworzy błony

   specjalna ochrona przed zabrudzeniem formuła Caparol Clean Concept CCC

  tworzy aktywną kapilarnie strefę suchą

  posiada wysoką przepuszczalnośc pary wodnej i CO
2

  kapilarnie hydrofobowa

  mineralnie matowa

ZUŻYCIE: około 150-200 ml/m2 na jedną warstwę w zależności od faktury i chłonności podłoża

OPAKOWANIE: 1,25 litra; 2,5 litra; 7,5 litra; 12,5 litra
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Farby do drewna dla elementów
podatnych na odkształcenia

Jeszcze w pierwszej połowie 20 wieku drewniane po-

wierzchnie pokrywano przeważnie farbami olejnymi. Po 

II Wojnie światowej coraz szersze zastosowanie zaczę-

ły znajdować lakiery z żywicami alkidowymi, które były 

rozwinięciem farb olejowych. W latach 70 paleta farb do 

drewna została rozszerzona o wodorozcieńczalne lakie-

ry akrylowe.

Termin „elementy niewymiarowe” oznacza w tej bro-

szurze drewniane okładziny, ogrodzenia, a nawet kratow-

nice. Elementy te mogą odkształcać się w zależności od 

temperatury i zawartości wilgoci. Materiały do powleka-

nia elementów niewymiarowych muszą zatem wykazy-

wać możliwie wysoką elastyczność.

FARBY NA BAZIE OLEJÓW I OLEJU 
LNIANEGO
W szczególności farby olejne wykazują idealne właści-

wości dla zabytkowych drewnianych komponentów nie-

wymiarowych. Jako spoiwo dla farb olejnych najczęściej 

stosuje się olej lniany lub pokost lniany, który jest uzy-

skiwany z siemienia lnianego. Czysty olej lniany wysy-

cha bardzo powoli, dlatego dodawane są środki wspo-

magające wysychanie, tak zwane sykatywy.

Farby na bazie oleju lnianego jeszcze dziś bywają sa-

modzielnie mieszane przez malarzy lub konserwatorów. 

Oczywiście czynność ta wymaga określonego nakładu 

czasu, zwłaszcza wtedy, gdy niezbędne są różne od-

cienie kolorów. Często wypowiadane wątpliwości doty-

czące odporności na warunki atmosferyczne nie są uza-

sadnione, ponieważ przy prawidłowej formule farby na 

bazie oleju lnianego zapewniają uzyskanie powłok o bar-

dzo długiej trwałości.

Farby olejne Histolith zostały opracowane specjal-

nie dla drewnianych elementów niewymiarowych. Far-

by te wyróżniają się wysoką odpornością na warunki at-

mosferyczne i promieniowanie UV, a w szczególności ze 

względu na swą wysoką elastyczność są odpowiednim 

materiałem dla drewnianych kratownic i oklein. Dla za-

stosowania w konserwacji zabytków szczególnie ważny 

jest fakt, że farby olejne Histolith oferujemy w licznych 

kolorach i odcieniach używanych w przeszłości. 

ZASTOSOWANIE FARB OLEJNYCH
Ze względu na już wspomniane powolne wysychanie, 

farby te należy nanosić cienkimi warstwami i dobrze 

rozprowadzać. W przeciwnym przypadku może nastą-

pić tworzenie się zmarszczek.

Przy nakładaniu farb olejnych Histolith należy prze-

strzegać poniższych zaleceń:

Nanoszenie powłoki farby na surowe drewno wyma-

ga uprzedniego zaimpregnowania gruntem ochronnym 

do drewna, przy czym drewno dębowe można grunto-

wać również przezroczystą bazą do farb olejnych Hi-

stolith. Następnie należy położyć jedną warstwę grun-

tu i  jedną warstwę wierzchnią farby olejnej Histolith. 

W przypadku konieczności należy dodać jeszcze jedną 

warstwę wierzchnią. Między nakładaniem poszczegól-

nych warstw muszą upłynąć 24 godziny niezbędne dla 

wysuszenia powłoki. Uszczelnienie powłoki z użyciem 

zagęszczonego oleju nie jest konieczne i należy z niego 

zrezygnować, ponieważ znacznie zmniejszyłoby prze-

puszczalność dla pary wodnej.

Stare powłoki malarskie należy w miarę możliwo-

ści usunąć. W wielu przypadkach jest to niemożliwe ze 

względu na koszty. Stare warstwy farb olejnych lub z ży-

wicami alkidowymi o wysokiej nośności można dobrze 

pokryć farbami olejnymi Histolith, lecz muszą uprzednio 

zostać poddane szlifowaniu lub ługowaniu. Stare lakie-

ry akrylowe należy usunąć.

WODOROZCIEŃCZALNE FARBY 
DO DREWNA 
Wodorozcieńczalne farby do drewna zawierają spoiwo 

w postaci dyspersji na bazie żywicy akrylowej lub octanu 

winylu. Farby te wyróżniają się dzięki łatwemu nakłada-

niu. Farba zabezpieczająca przed czynnikami atmosfe-

rycznymi Capadur Color Wetterschutzfarbe jest od wielu 

lat wysoko ceniona również w branży konserwacji za-

bytków. Otwartą na dyfuzję i elastyczną farbę do drew-

na możemy dostarczać w wielu tradycyjnych odcieniach.



36  Renowacja i ochrona zabytków 

      Farby do drewna dla elementów podatnych na odkształcenia

HISTOLITH LEINÖLFARBE 

Wysokiej jakości farba na bazie oleju lnianego do konstrukcji i elementów z drew-

na wewnątrz i na zewnątrz.

Farba na bazie zagęszczonego oleju lnianego do niewymiarowych elementów 

drewnianych wewnątrz i  na zewnątrz, szczególnie do szkieletów, dachówek 

i okładzin z drewna. Także do wewnętrznych nie alkalicznych tynków i sztukaterii 

gipsowych.

WŁAŚCIWOŚCI:

  bezwonna

  wysoce odporna na warunki atmosferyczne

  wysoce elastyczna

  o długim czasie zachowania właściwośći roboczych

  łatwa w nakładaniu

ZUŻYCIE: około 80-100 ml/m2 na jedną warstwę w zależności od stopnia chłonności podłoża

OPAKOWANIE: 2,5 litra

HISTOLITH® HALBÖL

Środek gruntujący do drewna i nie alkalicznych tynków oraz gipsu modelarskiego.

WŁAŚCIWOŚCI:

  wysoce penetrujący

  dobrze wzmacniający

  zwiększający przyczepność kolejnych warstw farby na bazie oleju lnianego

ZUŻYCIE: około 70-100 ml/m2 na warstwę w zależności od chłonności podłoża

OPAKOWANIE: 1 litr; 2,5 litra

HISTOLITH SANOPAS-HOLZRISSPASTE

Pasta na bazie oleju lnianego do uzupełniania ubytków w drewnie.

WŁAŚCIWOŚCI:

  zbliżone do właściwości drewna

  wysoka przyczepność do powierzchni bocznych,

  elastyczna

ZUŻYCIE: około 1700 g/dm³

OPAKOWANIE: 500 g; 10 kg

Zabezpieczenie drewna i metalu
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Środki gruntujące 
i materiały do wykonywania 
warstw podkładowych
Niezależnie od tego, czy są to drzwi, okna, czy drew-

niany szkielet – jedno jest faktem: drewno jest bardzo 

często spotykanym budulcem w obiektach zabytko-

wych. Praktycznie od zawsze malowano powierzchnie 

elementów drewnianych, również z powodów dekora-

cyjnych, ale przede wszystkim w celu zwiększenia od-

porności na dzia łanie niekorzystnych warunków atmo-

sferycznych i ścieranie. 

Firma Caparol oferuje system materiałów z progra-

mów Capalac, Capacryl i Capadur przeznaczonych do 

ochrony i konserwacji drewna.

Obiekt o konstrukcji szachulcowej, Wismar
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CAPALAC HOLZ-IMPRÄGNIERGRUND 

Specjalny środek impregnujący na bazie żywicy alkidowej o właściwościach 

ochronnych tprzed sinizną drewna. 

Przeznaczony do impregnacji zewnętrznych powierzchni drewnianych nie stykają-

cych się z gruntem o doskonałych właściwościach ochronnych przed niszczącymi 

i przebarwiającymi drewno grzybami, nakładany przed wykonaniem kolejnych 

warstw na drewnie z materiałów Capalac, Capacryl i Capadur Color. Dopuszczony 

również do powlekania okien i drzwi wejściowych z obu stron. 

WŁAŚCIWOŚCI:

  dobre działanie wzmacniające

  możliwość głębokiej penetracji

   doskonałe działanie ochronne przeciwko grzybom niszczącym 

i przebarwiającym drewno

  szybkoschnący

  regulujący wilgoć

  zwiększa przyczepność dla kolejnych powłok

  gotowy do malowania

ZUŻYCIE: około 70-100 ml/m2 w zależności od chłonności drewna

OPAKOWANIE: kanister 5 litrów; 2,5 litra; 1 litr

CAPALAC GRUNDIERWEISS

Wolna od rozpuszczalników aromatycznych. Farba do kryjącego gruntowania 

elementów drewnianych na zewnątrz, o właściwościach impregnujących, wy-

pełniających i podwyższających przyczepność. Przeznaczona specjalnie do 

surowego drewna i istniejących powłok malarskich jako podkład pod wierzchnie 

warstwy lakierów Capalac, Capacryl oraz Capadur.

WŁAŚCIWOŚCI:

  impregnacja drewna i malowanie podkładowe „w jednym”

  bezpośrednio na surowe drewno

  wyłącznie do zastosowania zewnętrznego

ZUŻYCIE: około 100-125 ml/m2 w zależności od chłonności drewna

OPAKOWANIE: kanister 10 litrów; 2,5 litra; 0,75 litra

Farby ochronne i lazury do drewna
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CAPADUR COLOR WETTERSCHUTZFARBE *

Wodorozcieńczalna, kryjąca i ochronna farba do drewna na zewnątrz.

Do wykonywania kryjących powtok ochronnych na częściowo wymiarowych 

elementach drewnianych, takich jak okiennice, bramy, szkielety drewniane oraz 

na elementach niewymiarowych, takich jak odeskowania, ogrodzenia, gonty, 

balustrady, pergole.

WŁAŚCIWOŚCI:

  działanie przeciwko rozwojowi grzybów i alg

  rozcieńczalna w wodzie

  zachowująca strukturę drewna

  o wysokiej elastyczności i przyczepności

  nie spływająca przy dobrym kryciu

  odporna na niekorzyst ne warunki atmosferyczne 

  ekologiczna

  do zastosowania na zewnątrz

  tworzy elastyczne powłoki

ZUŻYCIE: około 110-150 ml/m2 na jedną warstwę w zależności od stopnia chłonności podłoża

OPAKOWANIE: 10 litrów; 2,5 litra; 750 ml

* Podczas pracy z farbami biologicznie aktywnymi należy zachować odpowiednie środki ostrożności. Przed użyciem należy 

zapoznać się z informacjami dotyczącymi produktu.

CAPADUR DECORLASUR

Dyfuzyjna lazura do drewna do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. 

Ekologiczna, rozcieńczana w wodzie cienkowarstwowa lazura na bazie akrylatu 

poliuretanowego przeznaczona do wszystkich elementów wymiarowych i niewy-

miarowych typu okna, drzwi, odeskowania, boazeria w sektorze wewnętrznym 

i zewnętrznym. 

WŁAŚCIWOŚCI:

  bez środków czynnych

  odporna na niekorzyst ne warunki atmosfe ryczne

  bardzo dobra ochrona przed promieniowa-niem UV

  tiksotropowa, nie ka piąca

  trwała, elastyczna

   o wysokiej przepusz czal ności dla pary wodnej przy doskonałych 

właściwościach obróbki

ZUŻYCIE: około 110-150 ml/m2 na jedną warstwę w zależności od stopnia chłonności podłoża

OPAKOWANIE: 2,5 litra; 1 litr; 750 ml
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CAPADUR F7-LANGZEITLASUR 

Lazura o niewielkiej zawartości związków aromatycznych do wykonywania 

warstw o średniej grubości w sektorze wewnętrznym i  zewnętrznym. Bardzo 

dobra ochrona przed promieniowaniem UV 

Przeznaczona do wszystkich niewymiarowych i częściowo 

wymiarowych elementów drewnianych. Doskonale nadaje się 

do zastosowania na dużych powierzchniach. 

WŁAŚCIWOŚCI:

   zawierająca rozpusz czalniki, średniowars two wa lazura do drewna bez 

substancji bakterio bój czych do pow. wewnę trznych i zewnętrznych

  bardzo odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne

  bardzo dobra i długo trwała ochrona przed pro mie niowaniem UV

  dyfuzyjna, nie kapiąca 

  o niewielkiej zawartości związków pierścienio wych

   wysoce elastyczna, o optymalnym czasie pozwalającym na łatwą 

i przyjemną obróbkę

ZUŻYCIE: około 80-100 ml/m2 na jedną warstwę w zależności od stopnia chłonności podłoża

OPAKOWANIE: 5 litrów; 2,5 litra; 1 litr

CAPADUR IMPRÄGNIERLASUR 

Lazura ochronna do drewna zabezpieczająca przed sinizną, o niewielkiej zawar-

tości związków aromatycznych, do powierzchni zewnętrznych.

Specjalna lazura przeznaczona do pracujących elementów drewnianych typu 

odeskowania, ogrodzenia, gont, boazeria balkonowa, pergole i  in., oraz do 

gruntowania niepracujących elementów budowlanych z drewna typu okna i drzwi 

w sektorze zewnętrznym.

   lazura do drewna do ochrony przed grzybami niszczącymi i przebar wiającymi 

drewno, za wie rająca rozpuszczal niki pierścieniowe

   do ochrony elementów drewnianych, nie nara żonych na uszkodzenia i nie 

stykających się z gruntem, przed zgni lizną i sinizną w sek to rze zewnętrz nym 

wg DIN 68800, cz. 3

  odporna na niekorzyst ne warunki atmosfe rycz ne

  bardzo dobra i długo trwa ła ochrona przed promieniowaniem UV

  o otwartych porach

  łatwe zastosowanie podczas renowacji

ZUŻYCIE: około 80-100 ml/m2 na jedną warstwę w zależności od stopnia chłonności podłoża

OPAKOWANIE: 2,5 litra; 1 litr; 750 ml
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CAPADUR LASURGEL

Lazura w formie żelu zapewniająca maksymalny komfort pracy.

Do malowania i ochrony niewymiarowych drewnianych elementów budowlanych, 

jak odeskowania, ptoty, gonty, balustrady balkonowe, szalunki, pergole itp. Jako 

podkład i pośrednia warstwa do drewnianych elementów budowlanych częściowo 

i całkowicie wymiarowych w połączeniu z Capadur F7-LangzeitLasur.

  ochrona drewna

  ochrona przed sinizną

  tylko do użytku zewnętrznego

  tiksotropowa

  można bez problemu malować także nad głową

  pozostawia otwarte pory

  nie łuszczy się

ZUŻYCIE: około 80-100 ml/m2 na jedną warstwę w zależności od stopnia chłonności podłoża.

OPAKOWANIE: 2,5 litra; 1 litr
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BINDER

Środek wiążący. Spoiwo do farb fasadowych i wnętrzowych.

WŁAŚCIWOŚCI:

   możliwości zastosowania uniwersalnego spoiwa dyspersyjnego Caparol-

Binder są bardzo duże

   dyspersja Caparol-Binder doskonale sprawdziła się w dziedzinie prac 

przygotowawczych i pomocniczych, przy wykonywaniu powłok malarskich 

oraz przy pracach restauratorskich i innych jako niezbędny materiał 

o wielostronnym zastosowaniu

ZUŻYCIE: patrz karta techniczna

OPAKOWANIE: 12,5 litra

HISTOLITH AQUA – FASSADENSCHUTZ

Wodorozcieńczalny środek hydrofobowy (koncentrat) do kamienia naturalnego, 

cegły, tynków mineralnych i powłok malarskich.

WŁAŚCIWOŚCI:

  bardzo hydrofobowy

  nie zakłóca dyfuzji pary wodnej

  przepuszczalny dla CO
2

  odporny na działanie alkaliów i promieniowanie UV

ZUŻYCIE: około 20-40 ml koncentratu/m2 (= ok. 200 do 400 ml mieszaniny/m2) na jedną aplikację, zależnie od 

chłonności podłoża.

OPAKOWANIE: 1,0 litr

HISTOLITH FASSADENCHUTZ

Środek hydrofobowy na bazie Siloxanu do kamienia naturalnego, cegły, tynków 

mineralnych i powłok malarskich. Zawiera rozpuszczalniki.

WŁAŚCIWOŚCI:

  bardzo hydrofobowy

  nie zakłóca dyfuzji pary wodnej

  przepuszczalny dla dwutlenku węgla

  odporny na działanie alkaliów i promieniowanie

ZUŻYCIE: około 200-400 ml/m2 na jedną aplikację, zależnie od chłonności podłoża.

OPAKOWANIE: 10,0 litrów

Produkty specjalne uzupełniające 
program do zabytków
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HISTOLITH FLUAT

Środek wodny do fl uatowania tynków wewnętrznych i zewnętrznych, np. do usu-

wania spieczonych warstw przy ponownym tynkowaniu, netralizacji powierzchni 

tynku, usuwaniu, starych tynków mineralnych i powłok malarskich.

WŁAŚCIWOŚCI:

   Histolith Fluat reaguje z tynkami wapiennymi i cementowymi. Są przy tym 

neutralizowane kwaśne substancje. Przy prawidłowym stosowaniu woda 

płucząca nie zawiera kwasów.

ZUŻYCIE: około 30-50 ml/m2 zależnie od podłoża.

OPAKOWANIE: 10,0 litrów

CAPATOX

Gotowy do użycia, preparat do zwalczania glonów na elewacjach. Nie rozcieńczać!

WŁAŚCIWOŚCI:

   gotowy do użycia, wodny roztwór biocydów do wspomagania czyszczenia 

powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych z alg, grzybów i porostów przed 

późniejszymi warstwami powłokowymi (farby lub tynki)

ZUŻYCIE: minimum 250 ml/m2

OPAKOWANIE: 10,0 litrów

HISTOLITH RESTAURIERMÖRTEL

Szybkosprawna zaprawa naprawcza do kamienia naturalnego oraz gzymsów 

i sztukaterii betonowych. Maksymalna wielkość ziarna: 1,0 mm.

WŁAŚCIWOŚCI:

  „mineralna” receptura

  mrozoodporna

  bardzo dobrze urabialna

  szybkowiążąca

  gęstość zaprawy po wyschnięciu (po 28 dniach) około 1900 kg/m3

  wytrzymałość na ściskanie: około 30 N/mm2

  wytrzymałość na zginanie: około 8 N/mm2

  przyczepność > 1 N/mm2

ZUŻYCIE: około 1,6 kg/m2/mm

OPAKOWANIE: 10,0 kilogramów
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HISTOLITH STEINFESTIGER

Środek do wzmacniania podłoży mineralnych, np. kamień naturalny i tynki, bez 

efektu hydrofobowego.

WŁAŚCIWOŚCI:

  doskonałe wzmocnienie

  dobra penetracja

  nie przeszkadza w dyfuzji pary wodnej

  zawartość substancji aktywnych 100%

ZUŻYCIE: na piaskowcu najczęściej 500-700 ml/m2. Zużycie zawsze zależy od chłonności i stopnia

zwietrzenia podłoża

OPAKOWANIE: 10,0 litrów

HISTOLITH SPEZIALGRUNDIERUNG

Specjalny środek gruntujący do podłoży silnie chłonnych i pylących oraz do 

wzmacniania starych powłok malarskich.

WŁAŚCIWOŚCI:

  silnie wnikający w podłoże

  nie powoduje naprężęń

  nie obniża dyfuzji

  przepuszczalny dla CO
2

  odporny na alkalia

  nie powoduje zażółceń

ZUŻYCIE: około 150-300 ml/m2 zależnie od chłonności podłoża

OPAKOWANIE: 10,0 litrów

AQUASPERRGRUND FEIN

Uniwersalny środek gruntujący o właściwościach izolujących. Do pokrywania 

plam z nikotyny, sadzy i tłuszczu przed malowaniem farbami, zapobiega prze-

barwieniom przy malowaniu płyt gipsowo-kartonowych.

WŁAŚCIWOŚCI:

  wodorozcieńczalny, łagodny dla środowiska

  dobre dzialanie izolujące

  dyfuzyjny

  wartość sd < 0,1 m

  poprawiający przyczepność

  o slabym zapachu

  wysychający bez naprężeń

  odporny na alkalia

ZUŻYCIE: około 90-110 ml/m2 w jednym cyklu na gładkich podłożach; na powierzchniach chropowatych 

odpowiednio więcej

OPAKOWANIE: 12,5 litra
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CAPATECT ARMARENO 700

Specjalna zaprawa mineralna do tworzenia warstw wzmacniających i do reno-

wacyjnych przy większych rysach lub uszkodzeniach fasady.

WŁAŚCIWOŚCI:

   grupa zapraw PII według normy DIN 18 550, zaprawa sucha wapienno-

cementowa

   klasa ochrony ogniowej „niepalna” bądź „trudnopalna” odpowiednio do 

struktury systemu ociepleń

  odporna na wpływy atmosferyczne

  hydrofobowa według normy DIN EN 1067

  bardzo dobrze paroprzepuszczalna

  bardzo niskoskurczowa dzięki dodatkowi włókien

  łatwość nanoszenia, ręcznego lub maszynowego

  łatwość aplikacji z silosu i maszynowej

  duża trwałość

  długi okres przydatności do użycia po przyrządzeniu

  przyjazna dla środowiska

   zawiera dodatki polepszające hydrofobowość, ciągliwość i przyczepność

ZUŻYCIE: zaprawa renowacyjna i tynk zwiększający przyczepność około 1,3-1,5 kg/m2 na mm grubości warstwy; 

wierzchnia warstwa tynku do fi lcowania: około 4,0-4,5 kg/m2 przy grubości warstwy 3 mm

OPAKOWANIE: 25,0 kilogramów

CAPATECT GEWEBE 650

Siatka z włókna szklanego do zbrojenia warstwy z zaprawy renowacyjnej Ca-

patect ArmaReno 700 lub szpachli Histolith Renovierspachtel na powierzniach 

zewnętrznych.

WŁAŚCIWOŚCI:

  wykończenie gwarantujące stabilność splotu

  wysoka odporność na rozciąganie

  pozbawiona dodatków zmiękczających

  odporna na alkalia, impregnowana przeciwalkalicznie

  wielkość oczek 4 x 4 mm

ZUŻYCIE: około 1,1 m2/m2

OPAKOWANIE: rolka – długość 50 mb, szerokość 1,1 m
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Propozycje przygotowania podłoża 
(w zależności od rodzaju systemu)
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD FARBY KRZEMIANOWE

WŁAŚCIWOŚCI 

PODŁOŻA

PODŁOŻE: P1, 

P2, P3 (*)
WARSTWA GRUNTUJĄCA WARSTWA WIERZCHNIA

Nierównomiernie nasiąkliwe P1, P2, P3
Histolith Kristallin-Fixativ

+ woda 1:2

Histolith Kristallin 

Farbkomponente

Mocno nasiąkliwe P1, P2, P3
Histolith Kristallin-Fixativ

+ woda 1:1

Histolith Kristallin 

Farbkomponente

Słabo/nie nasiąkliwe P1
Histolith Kristallin

+ 20% Kristallin-Fixativ z wodą

Histolith Kristallin 

Farbkomponente

Nowe po 28 dniach P1
Histolith Kristallin

+ 10% Kristallin-Fixativ z wodą

Histolith Kristallin 

Farbkomponente

Nowe po 14 dniach P2, P3
Histolith Kristallin

+ Kristallin-Fixativ z wodą

Histolith Kristallin 

Farbkomponente

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD FARBY WAPIENNE

WŁAŚCIWOŚCI 

PODŁOŻA

PODŁOŻE: P1, 

P2, P3 (*)
WARSTWA GRUNTUJĄCA WARSTWA WIERZCHNIA

Nierównomiernie nasiąkliwe P1, P2, P3 Histolith Silikat-Fixativ + woda 2:1 
Histolith Innenkalk Histolith 

Fassadenkalk

Mocno nasiąkliwe P1, P2, P3 Histolith Silikat-Fixativ + woda 1:1 
Histolith Innenkalk Histolith 

Fassadenkalk

Nowe po 28 dniach P1 Histolith Kalkfarbe + do 10% wody
Histolith Innenkalk Histolith 

Fassadenkalk

Nowe po 14 dniach P2, P3 Histolith Kalkfarbe + 10% wody
Histolith Innenkalk Histolith 

Fassadenkalk

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD FARBY SILIKONOWE

WŁAŚCIWOŚCI 

PODŁOŻA

PODŁOŻE: P1, 

P2, P3 (*)

WARSTWA GRUNTUJĄCA

WARSTWA 

WIERZCHNIAMOCNO 

NASIĄKLIWE
NASIĄKLIWE NIE NASIĄKLIWE

Istniejący tynk 

mineralny
P1, P2, P3 (*)

AmphiSilan 

Putzfestiger

AmphiSilan- 

Tiefgrund LF

AmphiSilan- 

Grundierfarbe
AmphiSIlan Plus

Nowe po 28 dniach P1, P2, P3 (*)
AmphiSilan 

Putzfestiger

AmphiSilan- 

Tiefgrund LF

AmphiSilan- 

Grundierfarbe
AmphiSIlan Plus

 (*) P1 – tynk wapienny

 P2 – tynk wapienno-cementowy

 P3 – tynk cementowy

Propozycja przygotowania powinna być zgodna z TI



PROGRAM DLA OCHRONY I  RENOWACJI ZABYTKÓW

Caparol Polska Sp. z o.o., ul. Baletowa 5C, 02-867 Warszawa, tel. 22 544 20 40, fax 22 544 20 41 caparol.pl

Profesjonalne rozwiązania fi rmy CAPAROL

  specjalistyczne produkty mineralne dla ochrony i renowacji zabytków

  doskonała trwałość na historycznych obiektach

 stabilność barw, odporność na światło

  profesjonalna paleta kolorystyczna oparta na barwach historycznych

  unikalna technologia i ponad 100-letnie doświadczenie w produkcji farb mineralnych
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Nasi doradcy techniczni na terenie całego kraju:
WOJEWÓDZTWO TELEFON E-MAIL

MAZOWIECKIE 604 278 460

604 194 378

604 278 547

warszawa@caparol.pl

warszawa01@caparol.pl

mazowsze@caparol.pl

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 602 781 788 olsztyn@caparol.pl

PODLASKIE 604 521 752 bialystok@caparol.pl

POMORSKIE 602 220 890

668 927 221

gdansk@caparol.pl

gdansk01@caparol.pl

KUJAWSKO-POMORSKIE 606 609 711 bydgoszcz@caparol.pl

 ZACHODNIOPOMORSKIE

LUBUSKIE

606 928 570 szczecin@caparol.pl

 DOLNOŚLĄSKIE

OPOLSKIE

602 249 564

608 355 343

wroclaw@caparol.pl

wroclaw01@caparol.pl

ŁÓDZKIE 606 928 569 lodz@caparol.pl

ŚLĄSKIE 602 250 924

602 250 974

katowice@caparol.pl

slask@caparol.pl

  ŚWIĘTOKRZYSKIE

PODKARPACKIE

602 249 814 rzeszow@caparol.pl

MAŁOPOLSKIE 606 928 593 krakow@caparol.pl

LUBELSKIE 602 121 403 lublin@caparol.pl

WIELKOPOLSKIE 602 220 869

604 278 546

poznan@caparol.pl

konin@caparol.pl


