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Porada eksperta 

Kolonie zielonych glonów rozwijające się na fasadzie mają negatywny 
wpływ na estetykę domów mieszkalnych i budynków użyteczności pub-
licznej. Występują najczęściej na ścianach słabo nasłonecznionych – pół-
nocnych i zachodnich lub położonych w sąsiedztwie terenów zielonych. 
Zarodniki przenoszone są przez wiatr i lokują się w dogodnych warun-
kach, w których nie brakuje wilgoci, sprzyjającej temperatury ani sub-
stancji odżywczych. Szczególnie narażone na atak są cienkowarstwowe 
tynki syntetyczne oraz farby bez dodatków substancji opóźniających roz-
wój glonów. Zatem wpływ na szybki rozwój mikroorganizmów mają 
zarówno jakość i chropowata faktura tynku, jak i lokalizacja elewacji. 
Miejsca trwale zacienione i zatrzymujące na elewacji wodę opadową 
są potencjalnie bardziej zagrożone. Aby uniknąć problemów, należy 
podejmować właściwe decyzje już na etapie projektowania remontu lub 
budowy i przestrzegać zaleceń projektowych podczas realizacji prac.

x x x  Oczyszczanie
Przed przystąpieniem do mycia elewacji trzeba sprawdzić stan zacho-
wania tynku, obróbek blacharskich (ich szczelność i poprawność), 
systemu odprowadzania wody, a co najważniejsze, dokonać niezbęd-
nych napraw podłoża. Jeśli warstwa zazielenionej powłoki jest nośna, 
może stanowić podłoże dla farb renowacyjnych, biochronnych. 
Trwałe pozbycie się kolonii glonów lub grzybni ze ścian obejmuje kilka 
etapów: 
• usunięcie grubszych porostów mechanicznie, szczotką o szorstkim 
włosiu lub szpachelką,
• spłukanie elewacji z luźnych cząstek ciepłą wodą pod niskim ciśnie-
niem – tak, aby nie uszkodzić tynku,
• aplikacja – po wyschnięciu ściany – odpowiedniej substancji glono- 
lub grzybobójczej (np. Remmers BFA).
Preparat stosowany jest jako środek zwalczający zarodniki mikroorga-
nizmów oraz opóźniający powtórny rozwój glonów i grzybów. Dzięki 
temu uzyskuje się odkażoną powierzchnię, którą po wyschnięciu można 
pomalować odpowiednią farbą, zmniejszającą porowatość powierzchni 
i jej wodochłonność.

x x x  Malowanie
Zalecane do malowania elewacji farby biochronne już na etapie pro-
dukcji zawierają wysokiej jakości spoiwa o niskiej elektrostatyczności.  
Pokrycie nimi tynku ogranicza jego zawilgocenie oraz osadzanie się 
kurzu i innych zanieczyszczeń. Dodatkowo zawartość specjalnych sub-
stancji czynnych pozwala neutralizować pojawiające się zarodniki 
mikroorganizmów, zapobiegając w ten sposób korozji biologicznej. 

Warto zaznaczyć, że szczególnie wysoką odpornością charakteryzują 
się farby silikonowe z dodatkiem środków glono- i grzybobójczych (np. 
Remmers Color SF), które działają powłokowo, neutralizując zarodniki 
mikroorganizmów na elewacji. Substancje zawarte w preparacie glono- 
lub grzybobójczym (np. Remmers BFA) wprowadzone przed malowa-
niem w podłoże odznaczają się, oprócz bardzo dobrej ochrony powłoki 
przed wymywaniem, wysoką stabilnością. W konsekwencji wydłuża 
się czas działania związków biocydowych, chroniących elewacje przed 
skażeniami mikrobiologicznymi. W ten sposób inwestor i wykonawca 
uzyskują czystą, pomalowaną elewację, podwójnie chronioną przed 
rozwojem glonów i grzybów. Aby efekt po odnowieniu był zadowa-
lający, preparaty biobójcze i farby należy stosować zgodnie z zalece-
niami producenta.

Jak zabezpieczać  
i odnawiać zazielenione 
elewacje budynków?
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Fot. 2. Zawilgocenie elewacji zaatakowanej przez mikroorganizmy, szczególnie widoczne 
przy odpływach z balkonów
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Fot. 1. Zazieleniona elewacja z widocznymi miejscami łączeń i mocowań płyt 
izolacyjnych – w takim przypadku konieczna jest kontrola stanu tynku  
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