Malowanie proszkowe dla opornych cz. 1
Malowanie proszkowe nie ma żadnych tajemnic i raczej nie sprawia kłopotów. Niestety jakże często
jest to popularna opinia chętnie wyrażana przez laików. Problemy zaczynają się, gdy od ogółu
przejdziemy do szczegółu i zmierzymy się z codziennością. Dlatego też czasem warto postawić kilka
pytań i poszukać odpowiedzi dlaczego się dzieje tak a nie inaczej.

Czy można mieszać farby proszkowe?
Muszę przyznać, że byłem ostatnio bardzo zdziwiony kilkoma telefonami od firm, w których
wykonuje się powłoki mieszając różne farby proszkowe dla uzyskania pożądanego efektu wizualnego.
Moje zdziwienie było w pełni uzasadnione, bo pomysł jest sam w sobie niezwykły. Dlaczego? Choćby
dlatego, że we wszystkich instrukcjach stosowania farb proszkowych się tego zabrania. Nawet jeśli
myślimy o zmieszaniu produktów jednego producenta, opartych o tę samą bazę surowcową. Przyczyn
takiego stanu jest wiele. Zacznijmy od zgodności zawartości dwu kartonów z założenia tej samej farby
z różnych partii produkcyjnych. Nie powinno być kłopotów po zmieszaniu takich produktów, ale
pewnie są też tacy, którzy mają inne doświadczenia. Wystarczy, że zostanie zmieniona baza
surowcowa, w czym nie ma nic dziwnego, bo żywice i inne komponenty do produkcji farb kupowane
są na światowym rynku od wielu dostawców. Przy odrobinie pecha i zaniedbaniu kontroli technicznej
producenta, farby zmieszane z dwu różnych partii mogą mieć wygląd odbiegający się od zakładanego,
a na gotowej powłoce mogą pojawić się wady. Biorąc pod uwagę opisaną sytuację, mieszanie różnych
produktów z założenia nie badanych pod względem zgodności zbliża prawdopodobieństwo
powodzenia do szansy wygranej w kasynie. Słyszymy, że są wygrani, ale nam się jakoś nie udaje.
Ponadto, mieszając różne farby proszkowe uzyskujemy powłokę o trudnych do przewidzenia
własnościach. Ma to istotne znaczenie szczególnie w aspekcie utraty gwarancji. Co prawda, każdy
klient na własną odpowiedzialność może robić z zakupionym produktem co mu się podoba lecz
„domowe” mieszanki nie są objęte jakąkolwiek gwarancją. Ich trwałość jako powłoki ochronnej
stanowi niewiadomą. Nikt przecież nie bada jak bardzo popsuje się jeden produkt przez dodatek
drugiego.

przykład mieszania farb - niebieska/zółta, czerwona/żółta

Farby proszkowe są produkowane na gotowo. Każdy kolor i efekt powłoki to odrębne wyroby. Dla
przykładu czarna farba RAL9005 może występować jako powłoka gładka błyszcząca, gładka
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półbłyszcząca, gładka matowa, dodatkowo taka farba zamiast gładkiej powierzchni może być
oferowana jako gruba struktura (skórka pomarańczy), czy drobna struktura (papier ścierny). Jeśli do
tego dołączymy różne surowce, decydujące o zastosowaniu produktu pod względem ochrony przed
korozją, to otrzymamy paletę kilkunastu wyrobów wytwarzanych w oparciu o różne receptury w
oddzielnych procesach technologicznych. Pomimo, że cały czas to ten sam czarny kolor, farb ze sobą
mieszać nie wolno.

przykład różnych powłok w kolorze RAL9005
Czas, w którym farba proszkowa podczas utwardzania jest w stanie ciekłym i rozpływając się tworzy
powłokę jest dość krótki. Na pewno za krótki aby po zmieszaniu dwu kolorów uzyskać trzeci, jak to się
dzieje w technologii farb ciekłych. Dlatego też zmieszanie na przykład proszku niebieskiego i żółtego
nie spowoduje powstania zielonej powłoki lecz coś bardzo piegowatego w dwu kolorach. Jest jednak
jeden wyjątek od tej reguły. Kilka lat temu jeden z wiodących producentów farb proszkowych
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postanowił wprowadzić alternatywny system tworzenia kolorów farb proszkowych. Przyczyna była
prosta – obniżka kosztów produkcji małych partii produktu. Stworzono bazę kolorystyczną,
stanowiącą paletę barw pozwalającą na uzyskanie żądanej farby. I wszystko zakończyłoby się pełnym
sukcesem, gdyby nie to, że kolorowe piegi zostały. Co prawda niewidoczne dla nieuzbrojonego oka
lecz przypominające, że mamy do czynienia z mieszaniną sypką. Każda odchyłka w równomierności
zmieszania składników wpływa na jakość efektu końcowego. W sytuacjach bardzo awaryjnych pomysł
sprawdzał się, jako rozwiązanie bardziej uniwersalne zdecydowanie zawiódł.
Poważnym problemem wszystkich producentów farb proszkowych jest konieczność utrzymywania
stałej dostępności niezwykle szerokiej palety produktów. Kolory zwielokrotnione przez efekty
powłoki i różne bazy surowcowe dają w efekcie asortyment setek wyrobów gotowych. Dlatego, aby
nie ponosić zbyt dużych kosztów utrzymania magazynu warto byłoby mieć możliwość
wyprodukowania na żądanie, jednej czy dwu paczek farby w dowolnym odcieniu. I tutaj pojawia się
problemem. Dla uzyskania stabilnego, jakościowo poprawnego wyrobu potrzeba czasem znacznego
naddatku surowców, zwłaszcza przy małych partiach produkcyjnych. Podraża to znacznie koszt
wytworzenia. Głównie z tego powodu w zależności od posiadanego parku maszynowego, producenci
ustalają minimalne wielkości partii farby możliwych do zaoferowania na żądanie czasem nawet na
poziomie dwustu lub więcej kilogramów.

Czym jest jakość fasadowa w malowaniu proszkowym?
Utarło się w obiegowym języku polskim określenie malowania w jakości fasadowej, jako coś lepszego,
podnoszącego prestiż firmy wykonującej usługę. Pomysł takiego nazewnictwa wziął się jak wiele
innych zapożyczeń, z języka niemieckiego. Tam jednak określa farby i technologię dedykowaną
wykonywaniu powłok ochronnych na aluminium dla zastosowań architektonicznych. U nas czasem
nie wiadomo co jeszcze. Dlatego też warto sprawę wyjaśnić od początku, w sposób nie budzący
wątpliwości.
Wymalowania przeznaczone do stosowania jako elementy architektoniczne, na zewnątrz
pomieszczeń, narażone na działanie czynników atmosferycznych muszą spełniać wymagania
zapewniające długoletnie użytkowanie. Wiążą się z tym jasno określone procedury. Zastosowanie
farby proszkowej posiadającej odpowiednie własności, to tylko pierwszy krok we właściwym
kierunku. Pod względem jakości ochrony przed korozją ważniejsze bowiem jest właściwe
przygotowanie powierzchni detalu przed nałożeniem powłoki. W przypadku elementów
aluminiowych określono kilka sposobów gwarantujących zadowalające rezultaty. Są to:
chromianowanie żółte i zielone oraz tzw. kąpiele bezchromowe, o ile są dedykowane zastosowaniu
pod powłoki architektoniczne. Istotnym elementem przygotowania aluminium, mającym wpływ na
późniejszą odporność korozyjną nałożonej powłoki jest trawienie powierzchni. Bardziej intensywne
trawienie jest sposobem na sprostanie wymaganiom klimatycznym stawianym budynkom
lokalizowanym w okolicach nadmorskich.
Farby proszkowe, przeznaczone do stosowania na elementy architektoniczne są podzielone na kilka
grup w zależności od wymagań stawianych powłoce. Główne różnice dotyczą zachowania
niezmienności wyglądu wymalowania w czasie eksploatacji. O ile własności ochronne farby
proszkowe zachowują przez wiele lat, o tyle ich połysk i barwa ulegają ciągłej zmianie. Dzieje się tak
przede wszystkim w wyniku destrukcyjnego działania promieniowania ultrafioletowego, będącego
składową światła słonecznego. Wszystkie główne komponenty farb proszkowych w mniejszym lub
większym stopniu ulegają niszczącemu działaniu słońca. Dlatego też w zależności od zasobności
portfela i poziomu wymagań estetycznych możemy podjąć decyzję o wyborze powłoki dłużej lub
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krócej zachowującej początkowy wygląd. Dwa parametry, połysk i odchyłka koloru decydują o
wizualnej ocenie zmian. Intensywność ich występowania jest bezpośrednio związana z usytuowaniem
eksploatowanego elementu w przestrzeni. Na południowych ekspozycjach zmiany będą największe.
Nie należy jednak demonizować tego faktu dla lokalizacji w Polsce, gdzie klimat zapewnia nam
niezbyt dużą ilość dni słonecznych w roku a położenie na kuli ziemskiej gwarantuje padanie promieni
słonecznych pod ostrym kątem. Dlatego też stosowanie w naszym kraju farb proszkowych „z górnej
półki” odporności na promieniowanie ultrafioletowe, przeznaczonych głównie dla obszarów
lokalizowanych zdecydowanie bliżej równika, możemy pozostawić jako alternatywę dla bogatych
inwestorów pragnących podnieść prestiż wznoszonych budynków.
Własności ochronne powłok proszkowych, posiadających certyfikaty potwierdzające ich przydatność
do stosowania na wymalowania architektoniczne gwarantują w pełni wieloletnią eksploatację
pomalowanych elementów. W różnych strefach klimatycznych, na wszystkich kontynentach stawiane
i użytkowane są od grubo ponad 20 lat budynki, których elementy fasadowe są pokryte farbami
proszkowymi. Pomimo wieloletniej eksploatacji zachowują dobry wygląd. Roszczenia gwarancyjne
spowodowane złą jakością wymalowań pojawiają się niemal zawsze w ciągu pierwszych dwóch lat, co
jednoznacznie wskazuje na błędy popełnione podczas nakładania powłok. Z doświadczenia wiadomo,
że w ogromnej większości przypadków różnice w jakości wyrobów oferowanych przez konkurujących
ze sobą producentów nie mają tu żadnego znaczenia.
Najbardziej dotkliwym problemem dla inwestora czy użytkownika budynku, związanym z niewłaściwą
jakością wymalowań na elementach fasadowych to zła przyczepność powłoki do podłoża i jej słabe
własności mechaniczne. W takim przypadku jedynym sposobem naprawy uszkodzeń, jest demontaż
konstrukcji i wykonanie jej od nowa. Należy jasno stwierdzić, że wystąpienie takiej sytuacji może być
jedynie skutkiem błędów popełnionych w malarni podczas wykonywania powłoki. Kluczowymi
operacjami, mającymi decydujący wpływ na eliminację ryzyka pojawienia się wspomnianych
problemów są dobre przygotowanie powierzchni i właściwe utwardzenie napylonej farby proszkowej.
Szukanie w tym wypadku innych przyczyn prowadzi przeważnie na manowce.
Momentami krytycznymi dla eksploatacji powłok architektonicznych jest czas montażu budynku i
zabiegi utrzymania powierzchni w czystości. Elementy wykonane ze wszelkimi standardami
jakościowymi trafiają często na budowę gdzie bałagan wszelkim standardom przeczy. Dlatego też
pewna ilość roszczeń gwarancyjnych jest powodowanych wadami powstałymi jeszcze przed
rozpoczęciem właściwej eksploatacji budynku. Ich rozpatrzenie jest dość kłopotliwe, ponieważ
niezwykle często winą obciążane są zakłady wykonujące powłoki, w tym wypadku całkiem poza
podejrzeniem. Wszelkiego rodzaju zaprawy murarskie, kleje, szpachle i silikony oraz agresywne środki
czyszczące używane w budownictwie mogą być powodem uszkodzeń powłok malarskich. Dlatego też
wśród niechlujnych brygad budowlanych należy głównie szukać winnych powstałych problemów. Nie
inaczej jest z utrzymaniem eksploatowanych powierzchni w czystości. Mycie fasad budynków
wykonanych ze szkła i aluminium, prowadzone w zalecanych okresach, we właściwy sposób
przedłuża okres ich użytkowania. Jeśli popełnione zostaną błędy, powłoka może zostać w krótkim
czasie uszkodzona, bądź nawet zniszczona.
Jakość fasadowa w wykonywaniu powłok malarskich to ściśle określony proces technologiczny
pozwalający na uzyskanie wymalowania na architektonicznych elementach aluminiowych o bardzo
dużej trwałości, przeznaczonego do wieloletniego użytkowania. Dobrze byłoby gdyby wszyscy
starający się malować dla budownictwa pamiętali o tym, że istnieją zasady, których omijać nie należy.
Z drugiej strony inwestorzy nie powinni dawać się zwodzić niezwykle tanimi ofertami usług
malowania. Jakość kosztuje.
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Czy farbami proszkowymi można pomalować szkło?
Odpowiedź na tak postawione pytanie jest bardzo prosta – tak, można. Kontynuując pozytywne
informacje – nie trzeba do malowania szkła mieć specjalistycznego sprzętu aplikacyjnego ani
poszukiwać nadających się do tego materiałów powłokowych. Tak to wygląda, że można napylać
powłoki na szkło za pomocą tych samych urządzeń i farb, co elementy metalowe. Choć malowanie
proszkowe szkła (ze względu na zakres zastosowania) jest tematem raczej niszowym, to spotyka się
ono z nieproporcjonalne dużym zainteresowaniem. W związku z tym warto na tym tematem się
pochylić i wyjaśnić z czym mamy do czynienia.

przykład malowania szkła

Z zasady, malowanie proszkowe jest dedykowane do pokrywania elementów wykonanych z
materiałów elektrycznie przewodzących. Jak wiemy szkło jest izolatorem. Jednak przy odpowiedniej
wilgotności względnej otoczenia, po powierzchni elementów wykonanych ze szkła mogą przepływać
ładunki elektryczne. O ile zastosujemy elektrody fantomy, skracające konieczną do pokonania
odległość ładunku do uziemienia, to sukces mamy gwarantowany. Przekładając na język prostych
przykładów, malując butelkę, elektrodę (kawałek uziemionego pręta) wkładamy do jej środka i
okazuje się, że napylanie proszku staje się możliwe i całkiem proste. Tak napyloną powłokę należy
stopić i utwardzić, najczęściej w temperaturze ok. 180°C. Jest to dobry sprawdzian dla jakości szkła,
ponieważ o ile w materiale pozostały naprężenia, ich uwolnienie może spowodować pęknięcia
prowadzące do destrukcji wyrobu.
Oczywiście możemy także pomalować elementy szklane uprzednio je podgrzewając. O ile
temperatura materiału detalu będzie wyższa od temperatury stapianie się farby proszkowej, to żadne
efekty elektrostatyczne nie będą potrzebne, bo i tak napylona powłoka przyklei się do powierzchni.
W tym przypadku jednak nie mamy jakiejkolwiek kontroli nad grubością nałożonej warstwy, czyli nie
mamy wpływu na wygląd efektu końcowego.
Wytrzymałość powłok proszkowych wykonanych na szkle jest kwestią dyskusyjną. O ile powłoka
opływa dokładnie kształty pokrytego elementu to jej odporność na uderzenia, zmiany temperatur i
zmiany wilgotności są zadowalająca. W sytuacjach, gdy farba proszkowa została nałożona na
elemencie gdzie na powierzchniach istnieją odcięcia nałożonej warstwy umożliwiające penetrację
wilgoci pod powłokę, zaczynają się problemy. Jeśli dojdzie do kondensacji pary wodnej w otoczeniu
(np. podczas przechowywanie na świeżym powietrzu) pod nałożoną farbę, z dużym
prawdopodobieństwem zacznie penetrować wilgoć odspajając pokrycie od szklanego podłoża. Po
pewnym czasie powłokę można zdjąć w całości. Jeśli jednak zaoszczędzimy pomalowanym detalom
szoków termicznych i gwałtownych zmian wilgotności, nic nie powinno złego się przydarzyć.
Odrębnym zagadnieniem jest jakość powłok proszkowych uzyskiwanych na podłożach szklanych.
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Pomimo istniejących w literaturze sugestii na temat przygotowania powierzchni szklanych przed
malowaniem praktyka pokazuje, że właściwie nikt się tym nie przejmuje i ogromna większość powłok
jest nakładanych na materiał w takim stanie jak został on dostarczony. Wyjątek stanowią np. butelki,
których powierzchnia podczas formowania w hucie jest zanieczyszczona przez środki antyadhezyjne.
W takim przypadku dla uzyskania właściwej jakości wymalowania konieczne jest wcześniejsze
wypalenie butelek w bardzo wysokiej temperaturze, przeważnie niedostępnej dla urządzeń
technologicznych malarni. O ile nie pojawiają się problemy z jakością szkła, uzyskane powłoki
proszkowe wyglądem nie odbiegają znacznie wyglądem od wymalowań wykonanych farbami
ciekłymi. Mają za to jeden istotny atut, bardzo pożądany w przemyśle kosmetycznym. Powłoki
proszkowe powodują, że szkło staje się ciepłe w dotyku. Poza tym można na nich drukować bez
problemu dowolne wzory czy napisy. Głównym mankamentem, ograniczającym stosowania
omawianej technologii do zdobienia butelek kosmetycznych i alkoholowych jest trudność w łączeniu
kilku kolorów czy efektów na powierzchni jednego detalu. Bardziej wyszukane wzory są niestety
domeną farb ciekłych.
Odpowiedzi na kolejne pytania pojawią się niebawem.
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