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Materiały używane do renowacji zabytków powinny spełniać 
określone normy oraz odzwierciedlać historyczne techniki 
wytwarzania. Ważne, aby skład był jak najbardziej zbliżony  
do materiałów pierwotnych. Tylko takie produkty mogą spełniać 
zasadę nieszkodzenia zabytkowej strukturze. Odpowiedzialne firmy, 
takie jak Farby Kabe, starają się odtworzyć historyczne materiały.

Farby Kabe Polska Sp. z o.o.
ul. Śląska 88
40-742 Katowice
tel. (32) 204 64 60
www.farbykabe.pl

Historica – szwajcarska  
jakość tradycyjnych  
produktów do konserwacji 
i renowacji zabytków

Firma Farby Kabe obecna jest na polskim 
rynku od ponad 20 lat. Spółką macierzystą 
jest szwajcarska firma Kabe Farben AG, która 
na tym rynku działa z sukcesami od przeszło 
100 lat. Jednym z ważniejszych obszarów dzia-
łalności jest rynek renowacji zabytków i dba-
łość o ofertę produktową przeznaczoną do 
ratowania i odnowy obiektów zabytkowych. 
Firma przez lata nieustająco się rozwijała, do-
skonaląc technologię produktów krzemiano-
wych (silikatowych), opartych na potasowym 
szkle wodnym, jednocześnie rozwijając ofertę 
materiałów opartych na wapnie.

Pod koniec lat sześćdziesiątych XX w. fir-
ma KABE Farben wprowadziła na rynek jed-
nokomponentową farbę dyspersyjno-silikato-
wą, znacząco przyczyniając się do renesan-
su farb krzemianowych. W kolejnych latach 
w laboratoriach KABE Farben trwały pra-
ce nad technologią silikatową „III generacji”. 
W 1999 r. prace zostały uwieńczone sukce-
sem. Powstała pierwsza na świecie technolo-
gia polikrzemianowa NOVALIT, oparta o nisko-
alkaliczny system krzemianowy (silikatowy).  
Z dużym powodzeniem materiały te zostały zasto-
sowane podczas renowacji pałacu w Wilanowie. 
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Nie zapominamy oczywiście także o tra-
dycyjnych produktach i sporą część oferty sta-
nowią materiały oparte na tradycyjnych tech-
nologiach wapiennych oraz krzemianowych. 
Stały rozwój materiałów skutkował wprowa-
dzaniem do oferty tj.: tynków renowacyjnych, 
materiałów konsolidujących czy szpachlówek 
scalających. O jakości oraz przydatności tych 
produktów świadczy spora liczba obiektów re-
ferencyjnych, jak wspomniany wcześniej pa-
łac w Wilanowie czy pałac Branickich, Pałac 
Prymasowski i wiele innych. 

Oferta obejmuje także izolacje poziome 
Microsilex Restauro, jak i mineralne izolacje 
w postaci szlamu mineralnego Kombi Hydro 
Stop oraz tynk izolacyjny Mineralit Izotynk. 
Mineralne izolacje są niezbędne tam, gdzie na-
leży chronić budynek przed wilgocią, a jedno-
cześnie wymagana jest paroprzepuszczalność 
w celu odprowadzenia wilgoci. 

Uzupełnieniem systemu izolacji są tynki re-
nowacyjne z certyfikatem WTA. Szerokoporowe 
tynki Mineralit Restauro TB, Mineralit Restauro 
TW i Mineralit Restauro TU pozwalają na stoso-
wanie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia 
z zawilgoceniem i zasoleniem materiału muro-
wego. Jako odpowiedzialny producent wpro-
wadziliśmy także na życzenie naszych klientów 
wstępne badanie zasolenia, które jest wykony-
wane w naszym laboratorium. Określenie zaso-
lenia pozwala nam na precyzyjny dobór tech-
nologii tynków renowacyjnych.
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Obecnie Firma Farby Kabe poszerza 
ofertę produktów do renowacji i konser-
wacji obiektów zabytkowych. Została 
opracowana nowa, oparta na tradycyj-
nych recepturach linia produktów o na-
zwie HISTORICA.

W skład tej oferty wejdą całkiem nowe 
produkty oraz materiały, które zostały zmo-
dyfikowane lub ulepszone. Przykładem ulep-
szenia może być linia mineralnych szpachló-
wek Kombi Finisz, uzupełniona o nowe frak-
cje. Oprócz gładkiej szpachlówki o uziarnie-
niu 0,5 mm pojawią się uziarnienia 0,8 mm 
oraz 1,2 mm. Zmodyfikowanie uziarnienia 
szpachlówki Kombi Finisz pozwala na za-
stosowanie jej w miejscach, gdzie wyma-
gane jest odtworzenie oryginalnej struktu-
ry podłoża oraz zwiększenie odporności na 
rysy skurczowe.

Nie zapominamy także o podłożach tyn-
karskich. Tradycyjny tynk wapienny Mineralit 
Restauro W (0,8 mm) zostanie uzupełniony 
o frakcje 1,2 oraz 2 mm. Tak jak w przypad-
ku szpachlówek Kombi Finisz, większe frak-
cje wypełniaczy spowodują uzyskanie histo-
rycznych struktur tynku oraz zwiększenie 
wytrzymałości mechanicznej warstwy tyn-
ku. Istotną cechą tynków wapiennych jest 
ich barwa, którą można określić jako histo-
rycznie tradycyjną biel.

Zmiany dotyczą oferty farb. Pojawią się 
farby w tradycyjnej technologii krzemianowej 
o nazwach HISTORICA Farba Krzemianowa 
Zewnętrzna FKZ oraz HISTORICA Farba 
Krzemianowa Zewnętrzna FKW. Są to jed-
noskładnikowe farby krzemianowe o za-
wartości dyspersji poniżej 5%. Nowym pro-
duktem jest także krzemianowa HISTORICA 
Krzemianowa Masa Szpachlowa – Szlamująca 
KMS. Produkt ten ma dość szerokie zastoso-
wanie, od scalania struktury tynków po za-
mykanie rys skurczowych.

Nowością w ofercie jest także tradycyj-
na farba, HISTORICA – farba wapienna do 
wnętrz FWW oraz HISTORICA Wapienna 
Masa Szpachlowa WMS – gotowa do użycia. 
HISTORICA WMS ma szerokie zastosowa-
nie podczas renowacji starych obiektów (tj. 
odtworzenie pobiały), ale także tam, gdzie 
jest wymagana wysoka odporność podłoża 
na mikroorganizmy. 

Duże, wręcz rewolucyjne zmiany zaszły 
w programie do renowacji i odbudowy de-
talu architektonicznego. Dotychczasowe do-
świadczenia zaowocowały powstaniem linii 

produktów do odbudowy profili i gzymsów 
w dwóch opcjach technologicznych: w pra-
cowni sztukatorskiej, jak i bezpośrednio na 
elewacji. Produkty takie jak Kombi Stone czy 
Kombi Table pozwalają profesjonalnie od-
budować uszkodzone profile. Nowością jest 
także materiał Kombi Stucco. Jest to szybko-
schnąca zaprawa do wykonywania odlewów 
w formach sztukatorskich.

Jesteśmy przekonani, że nowa oferta 
produktowa w nowej linii HISTORICA będą-
ca odpowiedzią na potrzeby branży konser-
watorskiej, pozwoli jeszcze lepiej i skutecz-
niej przeprowadzić prace na nawet najbar-
dziej wymagających obiektach. 
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