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Kamień milowy w malowaniu
elewacji drewnianych
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Z żadnym innym surowcem bądź ma-
teriałem wykorzystywanym w budow-
nictwie nie łączy nas tak silna więź, jak 
ma to miejsce w przypadku drewna. Jak 
mówi stare porzekadło, w drewnie sły-
chać głos nieba i szept ziemi. Na prze-
strzeni tysiącleci drewno wykorzystywane 
było do wyrobu najrozmaitszych dóbr 
i przedmiotów. Można byłoby mnożyć 
przykłady liczących sobie kilkaset lat 
budowli drewnianych, które z powo-
dzeniem spełniają swe funkcje po dziś 
dzień, stanowiąc żywe świadectwo po-
nadczasowego uroku oraz trwałości 
drewna jako budulca.    

W dzisiejszych czasach drewno ponow-
nie zyskuje uznanie i popularność jako 
materiał budowlany. Również ekologicz-
ne walory drewna są istotne, zwłaszcza 
w aspekcie zrównoważonego wykorzy-
stania zasobów. Drewno zalicza się do 
surowców naturalnych i odnawialnych. 
Zapewnia doskonale zrównoważony  
bilans dwutlenku węgla. 

Dalsze walory drewna to wyjątkowo  
niski poziom nakładów energetycznych  
w fazie produkcji w porównaniu z beto-
nem, stalą czy tworzywami sztucznymi 
oraz prosta i bezproblemowa utylizacja 
materiału u kresu jego żywotności. Nie 
sposób nie wspomnieć o unikalnym 
aspekcie estetycznym, jaki zapewnia 
wykonana z drewna elewacja budyn-
ku, dzięki swym fascynującym walorom  
wizualnym.  

Budownictwo  
drewniane – 
nowoczesne  
od tysięcy lat 

Drewno –
materiał budowlany
z duszą i charakterem



Drewno –  
ochrona i zabezpieczanie

Wygląd i trwałość wykonanej z drew-
na elewacji budynku zależą w znacznej 
mierze od gatunku drewna, sposobu 
przygotowania oraz wykończenia po-
wierzchni.

Drewno dysponuje skutecznym do pew-
nego stopnia własnym potencjałem 
ochrony przed czynnikami zewnętrzny-
mi. W tym celu natura wyposażyła je  
w żywice, substancje oleiste i garbniki. 

Jednakże dla spełnienia współczesnych 
wymogów techniczno-budowlanych 
z zakresu trwałości, częstotliwości za-
biegów pielęgnacyjno-renowacyjnych 
i estetyki, powierzchnie drewniane wy-
magają z reguły dodatkowych działań  
i środków ochronnych.

Elementy drewniane umieszczone na 
zewnątrz budynku i tym samym nara-
żone na wpływ czynników atmosferycz-
nych mogą z biegiem czasu utracić swo-
je walory użytkowe i wizualne. Jedynie 
fachowo zaprojektowane i starannie 
wykonane konstrukcje dają podsta-
wę trwałości tworzących je elementów, 
zaś wysokiej klasy powłoki malarskie  
w istotnym stopniu wspomagają ten 
stan rzeczy. Ochrona przed wilgocią  
i promieniowaniem UV zasługują na 
absolutnie priorytetowe potraktowanie.

Farby do drewna, obok zadań ochron-
nych, spełniają także istotne funkcje es-
tetyczne, otwierające przed kreatywnym 
wykonawcą szereg możliwości podkre-
ślenia indywidualnego charakteru drew-
nianej elewacji budynku

Trwałość wynikiem 
odpowiedniej ochrony
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Jakie czynniki zagrażają powierzchniom drewnianym?

Wilgoć
• Pęcznienie/kurczenie
• Wypłukiwanie barwników/szarzenie
• Gnicie

Promieniowanie UV
• Rozkład i utrata ligniny
• Ciemnienie

Naprężenia termiczne
• Znaczna różnica temperatur w przekroju  
 poprzecznym 
• Nagłe ochłodzenie powierzchni

Czynniki chemiczne i biologiczne
• Spaliny
• Grzyby 
• Owady  
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Niedostatki konwencjonalnych  
powłok do drewna

Tradycyjne powłoki stosowane na po-
wierzchniach drewnianych bazują na 
oleju lnianym, żywicach alkidowych, 
akrylanach i innych substancjach synte-
tycznych – i właśnie to stanowi podsta-
wowy problem. Powłoki organiczne 
odznaczają się  bowiem ograni-
czoną odpornością zastosowane-
go w nich spoiwa na oddziaływa-
nie promieni UV.   

Cecha ta prowadzi w pierwszej kolej-
ności do wystąpienia przebarwień, zaś  
w następnych fazach do rozkładu spo-
iwa. Powłoka traci swą elastyczność, 
staje się krucha, łamliwa i zaczyna od-
spajać się od podłoża. Tym samym traci 
ona swe funkcje ochronne. Wilgoć za-
czyna wnikać w nieograniczony sposób 
w odsłonięte połacie drewna, penetru-
jąc także obszary pokryte nieuszkodzo-
ną jeszcze powłoką malarską, co przy-
czynia się do przyśpieszenia procesu 
destrukcji materiału. 

Tradycyjnie stosowane organiczne po-
włoki do powierzchni drewnianych  
w zależności od jakości i stopnia na-
rażenia na negatywne czynniki odzna-
czają się ograniczoną żywotnością, 
przeciętnie od 3 do 7 lat.  Z uwagi na 
znaczne nakłady pracy oraz skrócone 
interwały renowacyjne użytkowanie ele-
wacji drewnianych pokrytych tradycyj-
nymi powłokami okazuje się być nader 
kosztowne i czasochłonne.

Niska odporność 
na UV

Zwiększone nakłady 
pielęgnacyjno- 
konserwacyjne



Farby krzemianowe

W skład farb krzemianowych wchodzi 
nieorganiczne spoiwo, np. krzemian 
potasu i/lub zol krzemionkowy, mine-
ralne wypełniacze oraz nieorganiczne 
pigmenty. Ich związanie z podłożem 
następuje w wyniku reakcji chemicz-
nej spoiwa z zawartymi w tymże pod-
łożu mineralnymi cząsteczkami. Wią-
zanie to ma charakter nierozerwalny. 

W odróżnieniu od farb krzemianowych 
spoiwa organiczne wiążą się z podło-
żem jedynie w oparciu o zjawisko fizycz-
ne adhezji /przyczepności/, jak ma to 
miejsce w przypadku konwencjonalnych 
powłok do powierzchni drewnianych. 

Nieorganiczne spoiwa krzemianowe 
odznaczają się nadzwyczajną odporno-
ścią na wpływ promieniowania ultrafio-
letowego. Pod wpływem promieni UV 
nie następuje rozkład spoiwa. Powłoka 
malarska posiada strukturę mikroporo-
watą, co pozwala na swobodną dyfuzję 
pary wodnej z podłoża. Farby krze-
mianowe już od 135 lat stosowane są 
z wielkim powodzeniem do malowania 
wszelkich podłoży mineralnych. Jako 
farby elewacyjne do malowania tynków 
i powierzchni betonowych charaktery-
zują się legendarną już niemal długo-
wiecznością i prostotą wszelkich zabie-
gów renowacyjnych. 

Z racji wykorzystywania do wyrobu farb 
krzemianowych wyłącznie mineralnych 
pigmentów powłoki wykonane przy 
użyciu tych farb odznaczają się niedo-
ścignioną stabilnością kolorystyczną. 
Zapewnia to maksymalne wydłużenie 
okresów pomiędzy kolejnymi renowa-
cjami, a ponadto znacząco obniża kosz-
ty eksploatacji budynków. 

W obliczu ograniczonej trwałości trady-
cyjnych farb do drewna przeniesienie 
sprawdzonej techniki krzemianowej na 
podłoże organiczne, jakim jest drew-
no, stanowi bezprecedensowy skok ja-
kościowy w dziedzinie malowania po-
wierzchni drewnianych. 

Co to takiego?

Transfer sukcesu na 
organiczne podłoża 
drewniane

Nadzwyczajna 
odporność na czynniki 

atmosferyczne i nie-
zrównana trwałość
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Przez ponad 20 lat specjaliści ds. badań  
i rozwoju firmy KEIM pracowali w ra-
mach projektu badawczego, realizo-
wanego przy wsparciu renomowanych 
instytutów naukowych, nad zaadapto-
waniem techniki krzemianowej do stoso-
wania na podłożach drewnianych. 

Efektem tych prac jest mineralna kom-
pozycja powłokowa, chroniąca drewno 
przed szkodliwym wpływem czynników 
atmosferycznych – KEIM Lignosil.

Pierwsza farba 
mineralna chroniąca 
drewno 
przed wpływem 
czynników  
atmosferycznych

KEIM Lignosil - trwały, 
ekonomiczny, estetyczny

• Doskonała ochrona 

  przeciwwilgociowa

• Odporność na działanie promieni 

  UV i absolutna światłotrwałość 

• Wyjątkowa odporność na działanie 

 czynników atmosferycznych

• Niezrównana trwałość powłok

• Matowa optyka powierzchni

• Łatwość renowacji

Zalety systemu KEIM Lignosil:

Nr. OT.135-2010

fremdüberwacht
Fraunhofer

WKI

Innovation – patentiert!

EP 2 208 544

Zastosowanie

Funkcja

Na zewnątrz We wnętrzach
Powłoka kryjąca Powłoka 

dekoracyjna
Powłoka 
kryjąca

Powłoka 
półprzezroczysta

Wypełnianie 
pęknięć

Lignosil-HRP Holzrisspaste

Gruntowanie 2 x Lignosil-Base/-DL 2 x Lignosil-Base/-DL –

Powłoka 
wierzchnia

2 x Lignosil-Color* 1 x Lignosil-Color
1 x Lignosil-Artis/-DL

2 x Lignosil-Inco* 2 x Lignosil-Inco/-DL*

* W razie potrzeby (w przypadku przenikania substancji zawartych w drewnie) stosować 1 x Lignosil Scudo jako 
powłokę pośrednią.



Wyjątkowość systemu KEIM Lignosil 
widać szczególnie w niewielkich nakła-
dach zarówno materiału, jak i robocizny 
podczas zabiegów renowacyjnych. Sta-
re powłoki wykonane w systemie KEIM 
Lignosil z reguły nie wymagają szlifo-
wania. Gruntowne oczyszczenie po-
wierzchni w zupełności wystarcza jako 
jej przygotowanie do renowacji. Nie 
zachodzi potrzeba ponownego grunto-
wania preparatem KEIM Lignosil-Base. 
W ramach renowacji powłok całkowicie 
wystarczające jest dwukrotne pokrycie 
powierzchni farbą KEIM Lignosil-Color. 
Opracowany przez firmę KEIM system 
zdobywa uznanie dzięki swym bezkon-
kurencyjnym atutom ekonomicznym  
i niezrównanym walorom wizualnym.

Unikalne, innowacyjne właściwości sys-
temu KEIM Lignosil zostały potwierdzo-
ne poprzez   przyznanie Europejskiego 
Patentu dla systemu jako całości oraz 
dla poszczególnych produktów.  

Niekwestionowana 
przewaga: renowacje 

przy użyciu KEIM 
Lignosil

Obiekt testowy w Oslo, 
powłoka wykonana w 1996 r., 
zdjęcie z roku 2010
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KEIM Lignosil-Color

KEIM Lignosil-Base

Drewno

Zawarte  
w preparacie 
Lignosil-Base 
drobnono-
cząsteczkowe 
wypełniacze 
mineralne   
łaczą się 
trwale z war-
stwą Lignosil-
-Color

  

Lignosil-Color

Lignosil-Base

Głębokość 
wnikania

Drewno

Zasada działania kompozycji powłokowej Lignosil



  

KEIM Lignosil®-System
Pierwsza farba krzemianowa  
do drewna

www.lignosil.de

KEIM – Ekspert w mineralnej 
ochronie budowli 

• Farby elewacyjne
• Farby do wnętrz
• Techniki artystyczne i dekoracyjne
• Renowacja i ochrona powierzchni betonu
• Tynki mineralne
• System renowacji kamienia naturalnego
• Farby do drewna

Innovation – patentiert!
EP 2 208 544

Nr. OT.135-2010

fremdüberwacht
Fraunhofer

WKI

KEIM FARBY MINERALNE  

Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 20 c
53-609 Wrocław

tel. 71 750 00 51 
fax 71 750 00 53

 www.keim.pl
 info.keim@keim.pl

Gdańsk tel. 608 421 836                 Kraków tel. 602 737 490                 Lublin tel. 668 322 323                 Łódź tel. 666 819 597
Poznań tel. 606 906 985       Toruń tel. 666 842 294       Warszawa tel. 604 950 148       Wrocław tel. 604 784 184, 696 035 029


