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Jednym z najważniejszych składników zapraw budowlanych i farb jest spoiwo. 
Najstarszym i jednocześnie najczęściej wykorzystywanym na przestrzeni dziejów 
było wapno. Szczególne właściwości tego spoiwa spowodowały, że myśląc  
o konserwacji zabytków, nie możemy pominąć tak ważnego materiału.  
O nieocenionej roli farb wapiennych w branży konserwacji i renowacji zabytków 
opowiada Zbigniew Gil, Product Manager Produktów Histolith,  
sygnowanych marką Caparol.

Tradycyjna receptura 
farb wapiennych

Caparol Polska Sp. z o.o. 
ul. Puławska 393
02-801 Warszawa
infolinia (22) 544 20 44 
www.caparol.pl

Nieoceniona rola wapna
Prowadzenie robót konserwatorskich i re-

nowacyjnych na obiektach zabytkowych wyma-
ga zastosowania technologii i materiałów, moż-
liwie najbardziej zbliżonych do pierwotnie wy-
korzystanych na obiekcie. Podstawowa zasada 
konserwatorska zakłada, że wykonywane robo-
ty i użyte do nich wykonania materiały nie mo-
gą w żaden sposób pogorszyć stanu substancji 
zabytkowej. Każda wykonana warstwa lub za-
bezpieczenie winny być usuwalne.

Farby wapienne stanowią najstarszą odmia-
nę farb mineralnych. Ich tradycja sięga staro-
żytności. Jako spoiwo w farbach wapiennych,  
stosowano wapno gaszone, dołowane, miesza-
ne z mineralnymi pigmentami i wypełniaczami. 
Do farb wapiennych stosowano specjalistycz-
ne techniki malarskie, np. do w XVIII w. po-
wszechne było malowanie farbami na mokrym 
tynku. Dzięki tej unikalnej aplikacji otrzymy-
wano strukturę i wygląd powierzchni, których 
do dzisiaj nie sposób uzyskać alternatywnymi 
metodami. Sytuacja zmieniła się dopiero z na-
dejściem wieku XVIII, kiedy to zaczęto wyko-
rzystywać nowatorską wówczas technikę wy-
malowań na suchym tynku. Umiejętne stoso-
wanie farb i zapraw wapiennych pozwoliło na 
otrzymywanie zupełnie nowych technik deko-
racyjnych malarstwa ściennego, takich jak po-
biała czy sgraffito.

Renesans farb wapiennych 
Obecnie farby wapienne znajdują zasto-

sowanie głównie podczas prac renowacyjnych 
tynków na obiektach zabytkowych. Stosowanie 
produktów wapiennych jest również uzasad-
nione zapisami Karty Weneckiej, określającej 
standardy prac o charakterze konserwatorskim. 
Wykorzystywanie produktów, które powstają 
z poszanowaniem historycznych receptur, jest 
również świadectwem należytej dbałości o za-
bytkową substancję budowlaną.

Szczególną cechą zapraw i farb wapien-
nych jest ich wysoka paroprzepuszczalność . 
Jest to istotne zwłaszcza podczas konserwacji 
obiektów, gdzie wymagana jest duża dyfuzja 
pary wodnej z przegród. Dodatkowo wysoka 
zasadowość spoiwa, sprawia że farba wapienna 
pełni rolę ochronną elewacji (zwłaszcza przed 
agresją mikrobiologiczną). 

Dzięki wykorzystaniu do barwienia wapna 
pigmentów mineralnych, farby wapienne wyka-
zują bardzo dużą odporność na promienie UV. 
Takie rozwiązanie sprawia, że kolory nie „pło-
wieją” i pozostają w pierwotnej postaci o wiele 
dłużej niż inne rodzaje powłok. Podkreślenia 
wymaga też fakt, że powłoki wapienne są nie-
zwykle charakterystyczny charakterystyczne 
pod względem ostatecznego wyglądu. Oznacza 
to, że bardzo niezmiernie trudno otrzymać po-
dobny efekt innymi rodzajami farb.
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Nowoczesna technologia 
w służbie tradycji
Firma Caparol w swojej ofercie  posia-

da szeroką gamę profesjonalnych farb wa-
piennych, sygnowanych marką Histolith. W 
celu podwyższenia odporności na czynniki 
atmosferyczne, receptury farb wapiennych z 
dawnych czasów zostały wzbogacone o do-
datki organiczne, takie jak kazeina i olej lnia-
ny. Receptury farb wapiennych muszą jednak 
spełniać bardzo wysokie wymagania techno-
logiczne. Zawartość części organicznych nie 
może przekroczyć 5%. Dodatkowo przepusz-
czalność pary wodnej musi utrzymywać się 
na poziomie typowym dla farb wapiennych. 
Ponadto dodawane są mineralne wypełnia-
cze np. zmielony wapień lub piasek kwarco-
wy, których rola polega na zwiększeniu grubo-
ści warstwy, dzięki czemu uzyskuje się lepsze 
rozmieszanie farby. Również stabilność powło-
ki malarskiej ulega poprawie, ponieważ war-
stwa wystawiona na czynniki atmosferyczne 
i ścieranie, jest grubsza. 

Farby wapienne Histolith są wytwarza-
ne (dyspergowane) w specjalnych mieszalni-
kach. Dołowane spoiwo wapienne ulega w tym 
procesie roztarciu na bardzo małe cząstki, co 
podwyższa reaktywność farby i przyspiesza 
jej twardnienie. Farby wapienne i masy far-
bowe Histolith łączą zalety tradycyjnych farb 
wapiennych z wysokimi wymaganiami łatwe-
go nakładania oraz wysokiej odporności na 
czynniki atmosferyczne.

Dotąd głównym problemem związanym z 
farbami wapiennymi oraz ich dystrybucją, była 
konieczność barwienia produktów w systemie 
fabrycznym, poza granicami kraju. Oznaczało 
to długi czas realizacji zamówienia i utrudnie-
nia związane z dostawą. Dziś problem ten zo-
stał wyeliminowany dzięki nowoczesnej mie-
szalni farb, która z początkiem stycznia zosta-
ła uruchomiona w zakładzie produkcyjnym w 
Kleszczowie. W profesjonalnej mieszalni, pod 
czujnym okiem naszych specjalistów, powstają 
produkty przeznaczone do konserwacji obiek-
tów zabytkowych. Własna mieszalnia farb to 
również gwarancja krótkiego czasu realizacji 
zamówień oraz otrzymania produktów naj-
wyższej jakości.

Więcej informacji o profesjonalnych far-
bach wapiennych znajdą Państwo na www.
caparol.pl.

Opracowanie: Katarzyna Jaworska  
Dział Komunikacji Caparol Polska

Fotografie: Caparol Polska.

Utwardzanie farb wapiennych następu-
je dzięki procesowi karbonatyzacji. W proce-
sie tym ponownie powstaje wapień, który jest 
substancją stabilną w zmiennych warunkach 
klimatycznych. Należy przyznać, że karbona-
tyzacja zachodzi relatywnie powoli; silny ujem-
ny wpływ na nią mają czynniki zewnętrzne, w 
szczególności bardzo wysokie temperatury po-
wodujące redukcję wilgotności, a także mróz. 
W następstwie, następuje silne kredowanie po-
włoki wapiennej i przedwczesne uleganie czyn-
nikom atmosferycznym. Ponadto należy zazna-
czyć, że farby wapienne w konkretnych warun-
kach panujących wokół obiektu szybciej ulegają 
czynnikom atmosferycznym, niż nowoczesne 
farby do fasad. Dotyczy to zwłaszcza regionów 
przemysłowych o silnie zanieczyszczonym po-
wietrzu. Farby wapienne są mniej odporne na 
powierzchniach wystawionych na działanie 
czynników atmosferycznych bez konstrukcyj-
nego zabezpieczenia przed deszczem, jak np. 
górne powierzchnie gzymsów lub inne wysta-
jące elementy fasad albo wolno stojące rzeźby. 
Doświadczenia ostatnich lat wykazują jednak, 
że przy zastosowaniu farb wapiennych na od-
powiednich podłożach oraz przy prawidłowej 
formule i metodzie nakładania farby, można wy-
tworzyć trwałe powłoki dla fasad. Jest to przy-
czyna, dla której farby wapienne od kilku lat 
przeżywają renesans zastosowania w dziedzi-
nie renowacji zabytków. Konserwatorzy cenią 
różnorodność barw farb wapiennych, stopień 
otwarcia ich porów oraz mniejsze niż dla farb 
krzemianowych naprężenia własne. 

Gotowa do użycia powłoka szlamująca na bazie 
zdyspergowanego białego wapna do  stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz.

Gotowa do obróbki wapienna farba do wnętrz na 
bazie białego dyspergowanego wapna z dodat-
kiem oleju lnianego.

Najwyższej jakości wapienna farba fasadowa na 
bazie białego wapna z dodatkiem oleju lnianego.


