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Od  wieków  ludzie  ozdabiali  fasady  swoich  domów.   Współczesne  zewnętrzne  powłoki 
malarskie  są wciąż doskonalone, aby mogły sprostać coraz wyższym wymaganiom. Wybór 
farby na ściany zewnętrzne naszych domów to decyzja, którą warto podejmować z rozwagą. Od 
rodzaju, jakości i odcienia powłoki malarskiej zależy nie tylko wygląd ukończonego budynku, 
ale także trwałość naszej elewacji. 

Szeroka oferta rynkowa pozwala nam dziś wybierać spośród wielu rodzajów farb fasadowych. Do 
najczęściej stosowanych należą powłoki mineralne, akrylowe, silikonowe i silikatowe. Każda z nich, za 
sprawą zróżnicowanych właściwości, chroni elewację budynku w nieco inny sposób. Farby elewacyjne 
przede  wszystkim  pełnią  funkcję  dekoracyjno-ochronną  powłoki  ścian  zewnętrznych,  muszą  więc 
wykazywać  dużą  odporność  na  oddziaływanie  warunków  atmosferycznych,  zachowywać  trwałość 
barw i umożliwiać utrzymanie fasady w czystości.

Wymarzone kolory...

Kolorystykę farby na budynek wybieramy zawsze według własnych upodobań. Podejmując decyzję 
warto jednak wziąć pod uwagę kilka niepisanych reguł i wskazówek technicznych. Pomogą nam one 
uzyskać pożądany efekt  estetyczny, jednakże ważny, gdyż nasz dom jest naszą wizytówką. Kolor 
ścian powinien nawiązywać (harmonizować) do barwy pozostałych elementów budynku tj.  pokrycia 
dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, rynien, cokołów, parapetów itp. Warto przyjrzeć się budynkom 
sąsiadów.  Wprowadzenie  krzykliwego  kontrastu  w  postaci  mocnej  barwy  elewacji  nie  posłuży 
otoczeniu i nie podniesie wartości naszej inwestycji. Dobierzmy więc taki kolor ścian, który ma szanse 
dłużej pozostać „optycznie” czysty. 

Wśród zewnętrznych powłok malarskich na szczególną uwagę zasługuje Knauf Farba egalizacyjna, 
którą charakteryzuje trwałość, odporność na zabrudzenia i uniwersalność stosowania.  Dzięki Knauf 
Farbie silikonowej elewacje pozostają czyste przez długi czas, a trudno zwilżalna powłoka będzie 
odporna na najbardziej intensywne oddziaływania atmosferyczne, w tym na długotrwale zacinające 
deszcze. 

Właściwości:
- chroni powłokę elewacji przed zanieczyszczeniami biologicznymi,
- odporna na zabrudzenia (efekt samoczyszczenia),
- trwałość kolorów (275 odcieni z palety Knauf oraz kolory specjalne na zamówienie),
- doskonała paroprzepuszczalność,
- odporność na promienie UV,
- dobra przyczepność.

Sugerowana cena detaliczna netto: od 325 PLN  + 22% VAT = brutto od 396 PLN za opakowanie 15 
litrów (w zależności od koloru).

Informacja o firmie:

„Knauf buduje zaufanie” to zasada definiująca działanie Knauf Bauprodukte.

Firma Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o. powstała  w 1998 roku. W bogatej ofercie asortymentowej 
znajdziecie  Państwo  kleje  do  płytek,  fugi,  środki  pielęgnujące  i  czyszczące,  masy  wyrównujące, 
silikony i materiały izolacyjne, zaprawy i masy szpachlowe,  jak również systemy dociepleń, a w nich 
najwyższej  jakości  kleje  do  styropianu  i  wełny  mineralnej,  tynki  mineralne,  akrylowe,  silikonowe, 
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silikatowe dostępne w ponad 800 kolorach, różnorodnej strukturze i uziarnieniu. Ofertę uzupełniają 
tynki mozaikowe w 84 różnorodnych wzorach.

Wyroby  Knauf  Bauprodukte  są bezpieczne  dla  zdrowia i  środowiska  oraz  zgodne z  najwyższymi 
europejskimi standardami jakości. 

Więcej informacji: www.knauf-bauprodukte.pl 

Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o.

Anna Kazusek

Senior Brand Manager
tel.kom. 0601 961 259
e-mail: kazusek.anna@knauf.pl
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