
Malowanie
pomieszczeń



Rodzaje farb do wnętrz

Do ma lo wa nia ścian we wnątrz po miesz czeń, po dob nie jak do ma lo wa
nia su fi tów  naj czę ściej uży wa się farb emul syj nych, wo do roz cień czal
nych. Do brze kry ją, ła two roz pro wa dza ją się, są trwa łe i zmy wal ne. 
W więk szo ści są to far by ma to we. Wła sno ści użyt ko we (od por ność na 
zmy wa nie, szo ro wa nie oraz tzw. si ła kry cia) farb emul syj nych są za leż ne 
od ro dza ju oraz ja ko ści ży wic i pig men tu uży tych do ich wy pro du ko wa
nia (od ce ny far by). Do wy bo ru są far by jed no war stwo we oraz ta kie, 
któ ry mi dla uzy ska nia gład kiej, ład nej po wierzch ni ma lo wać na le ży 
dwa  lub na wet trzy ra zy. 

Naj czę ściej sto so wa ne są:

Farby akrylowe – na ba zie ży wic akry lo wych; do brze roz pro wa dza ją się, 
nie wy dzie la ją przy kre go za pa chu, ma ją do bre wła ści wo ści kry ją ce i są 
trwa łe. (Uwa ga, do wy bo ru jest bar dzo sze ro ka  ga ma farb akry lo wych o 
róż nej si le kry cia i trwa ło ści po wierzch ni – od por no ści na zmy wa nie);

Farby winylowe – ła twe w uży ciu, da ją ład ne ma to we po wierzch nie, 
ła two się bru dzą, ale są ła two zmy wal ne, nie ste ty sła bo prze pusz cza ją 
pa rę wod ną;

Farby akrylowo-winylowe – łą czą ce chy dwóch ostat nich farb;

Farby lateksowe – są bar dzo trwa łe, od por ne na dzia ła nie pro mie ni 
słonecz nych (UV). Są bar dziej od por ne ście ra nie i na zmy wa nie niż emul 
sje akry lo we, ma ją do sko na łe wła ści wo ści kry ją ce. Szyb ko schną, lecz 
ma ją cha rak te ry stycz ny za pach;

Farby akrylowo-lateksowe – prze zna czo ne do ma lo wa nia po miesz czeń 
o pod wyż szo nej wil got no ści lub gdzie ścia ny na ra żo ne są na in ten syw ne 
użyt ko wa nie (bru dze nie) lub uszko dze nia,  np. ko ry ta rze, klat ki scho do
we. Są twar de i za ra zem ela stycz ne, ale nie prze pusz cza ją pa ry wod nej;

Po nad to sto su je się rów nież far by mi ne ral ne. Są to rów nież far by wod ne; 
dzie lą się na:

Farby wapienne (na ba zie wap na ga szo ne go) nie dro gie jed nak obec nie 
ma ło sto so wa ne, gdyż po ma lo wa ne po wierzch nie są dość trud ne 
w utrzy ma niu (ła two bru dzą się – nie są zmy wal ne);

Farby silikonowe (zwa ne rów nież krze mia no we) – spo iwem jest szkło 
wod ne wcho dzą ce w re ak cję z pod ło żem za wie ra ją cym wap no. Da ją 
bardzo trwa łe po wło ki, są ła two zmy wal ne oraz pa ro prze pusz czal ne. Są 
to dro gie far by, sto so wa ne  naj czę ściej do ma lo wa nia ele wa cji;



Dobór koloru

Rodzaje farb do wnętrz
Farby cementowe – (spo iwem jest ce ment) po zwa la ją uzy skać trwa łe 
po wło ki, jed nak sto su je się je rzad ko, m.in. z po wo du trud no ści z ich  
bar wie niem.

Osob ną gru pę sta no wią far by roz pusz czal ni ko we (ema lie) – prze zna czo
ne w za sa dzie do drew na, ale czę sto sto so wa ne do ma lo wa nia lam pe rii, 
za cie ków (du ża si ła kry cia plam):

Olejne (ftalowe) lub olejno-żywiczne (chlo ro kau czu ko we) da ją  trwa łe, 
nie prze pusz czal ne i do brze zmy wal ne po wło ki (ma to we, pół ma to we 
i z po ły skiem);

Akrylowe – głę bo ko wni ka ją w pod ło że, od por ne na ście ra nie, sto so wa 
ne po dob nie jak fta lo we i chlo ro kau czu ko we, jed nak po zwa la ją ścia nie 
„od dy chać” (ema lie akry lo we wy stę pu ją rów nież ja ko far by wo doroz cień
czal ne).

Ewo lu cję prze szły farby klejowe – spo iwem jest klej ro ślin ny, zwie rzę cy 
lub syn te tycz ny, gdzie już nie spo ty ka się w uży ciu farb bia łych, a je dy nie 
tzw. metylocelulozowe, da ją ce cie ka we efek ty de ko ra cji ścia ny (pro du
ko wa ne w po sta ci su chej mie szan ki).  Są jed nak bar dzo trud ne w na kła
da niu (wy ma ga ją agre ga tu do na kra pia nia). Są od por ne na ście ra nie, ale 
nie moż na ich zmy wać;

Farby strukturalne – bar dzo mod na obec nie gru pa farb do ścian, ma ją 
po stać gę stej, pla stycz nej ma sy, po na ło że niu na da je im się de ko ra cyj ną 
fak tu rę uży wa jąc do te go ce lu róż nych na rzę dzi (spe cjal nych wał ków 
struk tu ral nych, szpa che lek, tam po nów itp.). Wraz pro duk ta mi uzu peł nia
ja cy mi (tj. pig men ta mi na da ją cy mi do wol ny ko lor, wo skiem akry lo wym do 
ścian lub im pre gna tem za bez pie cza ją cym od wil go ci) i sta no wią bo ga tą 
ofer tę de ko ra cji każ de go ty pu wnętrz.

Ku pu jąc far bę mo że my wy brać nie mal do wol ny ko lor. Więk szość pro du
cen tów farb w kolorach gotowych ma swo je pa le ty, na któ rych każ dy 
ko lor jest na zwa ny i ma swój kod. W skle pie znaj du ją się również sta no
wi ska kom pu te ro we go do bo ru i mie sza nia ko lo rów. Wy star czy udać się 
tam ze spi sa nym ko dem, a pra cow ni cy mie szal ni przy go tu ją po trzeb ną 
ilość far by o ta kiej bar wie. Kolor można także wybrać na podstawie 
wzorników koloru, które można zabrać ze sobą.



NARZĘDZIA

 

szpachelki ławkowiec

mały pędzelek

drabina

wiadro malarskie
z kratką

do odsączania
farby z wałka

cienka i gruba 
folia

zabezpieczająca

rączka do wałka
wymiennie wałki 

do różnego rodzaju

skrobak

tacka

wiertarka

mieszadło

papier ścierny

samoprzylepna 
taśma malarska 

wałek
z odginaną 

blaszką

wałek okrągły

teleskopowy
wysięgnik
do wałka

Pod ło gi przed ma lo wa niem trze ba za bez pie czyć gru bą fo lią. Ta śmą 
ma lar ską trze ba okle ić fra mu gi i li stwy przy ścien ne.  Za fo lio wać trze ba 
rów nież okna i grzej ni ki.

Potrzebne narzędzia
i materiały dodatkowe

Zabezpieczenie pomieszczenia przed zabrudzeniem
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Przygotowanie ściany
do malowania
(przygotowanie podłoża)
1. Pod ło że mu si być su che, oczysz czo ne z bru du (szcze gól nie tłusz czu 

lub osa du z ku che nek  ga zo wych) i ku rzu.

2. Je że li ścia na jest no wa to na le ży ją za grun to wać (aby wy rów nać 
chłon ność róż nych par tii tyn ku i wzmoc nić przy czep ność). Do ty czy 
to za rów no tyn ków tra dy cyj nych, jak rów nież no wych ścia nek lub 
su fi tów pod wie sza nych z płyt gip so wokar to no wych.

3. Je że li ścia na by ła ma lo wa na, na le ży oce nić stan sta rej far by.  
Na wet far ba naj wyż szej ja ko ści od pad nie, je że li przy czep ność pod
ło ża bę dzie zbyt ma ła. Sta re po wierzch nie w do brym sta nie wy star
czy zmyć lub od ku rzyć, na to miast gru be lub łusz czą ce się war stwy 
sta rej far by na le ży zdjąć me cha nicz nie (np. przy po mo cy szpa chel
ki lub skro ba ka) a na stęp nie za grun to wać.

4. Nie na kła dać róż nych ro dza jów farb na sie bie (np. emul sji akry lo wej 
na far by wa pien ne lub kle jo we), gdyż bę dą łusz czyć się. Ma lo wa nie 
moż na za cząć do pie ro po cał ko wi tym usu nię ciu sta rej far by i prze
my ciu tyn ku wo dą z my dłem ma lar skim.

6. Wszel kie prze bar wie nia po wierzch ni, pla my czy wy kwi ty wska zu ją
ce na obec ność ple śni czy grzy ba do mo we go na le ży sta ran nie 
spraw dzić. Je że li są to pla my po wierzch nio we, wy star czy za sto so
wać przed ma lo wa niem pre pa rat grzy bo bój czy. Je że li wni ka ją głę
bo ko w tynk lub w ścia nę na le ży za się gnąć ra dy spe cja li sty. Wów
czas na le ży skuć tynk i za sto so wać le cze nie bio lo gicz ne mu ru. 
Waż ne jest  wła ści we osu sze nie po wierzch ni przed sa mym ma lo
wa niem.

5. Wszel kie ubyt ki, pęk nię cia, ry sy 
lub po zo sta ło ści po koł kach 
za szpa chlo wać, wy rów nać 
drob  nym pa pie rem ścier nym 
od ku rzyć i za grun to wać ca łą 
ścia nę. Po zwo li to uzy skać jed
no li tą po wierzch nię bez bar
dziej ma to wych plam po miej
scach re pe ro wa nych. 
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7. Lam pe rie przed po now nym ma lo wa niem na le ży zma to wić drob no
ziar ni stym pa pie rem ścier nym.

8. Za cie ki z rdzy, ni ko ty ny, lub tłusz czu po spa la niu ga zu ziem ne go 
na le ży za izo lo wać spe cjal nym pre pa ra tem lub ma to wą far bą roz
pusz czal ni ko wą.

9. Je że li na ścia nie jest ta pe ta moż na ją usu nąć lub je że li jest w do brym 
sta nie (bez za dra pań, roz darć, nie od sta je ani nie od kle ja się na 
brze gach), po ma lo wać.

UWAGA
Za wsze jest ja kaś przy czy na za wil go ceń, na le ży ją usu nąć przed 
przy stą pie niem do ma lo wa nia. Wy stę po wa nie ple śni lub za grzy bie
nia to naj czę ściej sku tek dłu go trwa łych za cie ków w mu rze. Cza
sa mi jest to tyl ko pro blem hy drau licz ny (prze cie ki, brak izo la cji lub 
wa dli wa izo la cja) lub brak wła ści wej wen ty la cji w po miesz cze niu. 

Wszel kie dzia ła nia spe cja li stycz ne na le ży  pod jąć pod nad zo rem fa
chow ca, gdyż za rów no pa so ży ty bio lo gicz ne, jak i pre pa ra ty do ich 
zwal cza nia mo gą być bar dzo nie bez piecz ne dla zdro wia.

RADA
• Aby spraw dzić, czy sta ra far ba po win na być usu nię ta, wy star czy 
zro bić ma ły eks pe ry ment. Na ścia nie na le ży na kle ić ka wa łek ta śmy 
sa mo przy lep nej. Na stęp nie trze ba ją ener gicz nie ode rwać. Je śli na 
ta śmie wi dać bę dzie ode rwa ne ka wał ki far by, to znak, że przed ma
lo wa niem trze ba ją usu nąć ze ścia ny.

10. Usu wa nie ta pe ty mo że być 
trud ne (w za leż no ści od ro dza ju 
uży te go wcze śniej kle ju do 
ta pet). Moż na to zro bić po 
uprzed nim, ob fi tym zmo cze niu 
ta pe ty wo dą lub w wy pad ku 
trud no ści uży wa jąc pro ste go 
per fo ra to ra, a na stęp nie pły nu 
do usu wa nia sta rych ta pet, uła
twi to jed no cze śnie po zby cie 
się resz tek kle ju do ta pet 
z ścia ny.



Przygotowanie farby

Malowanie sufitów i ścian
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3

4

1. Każ dą far bę na le ży sta ran nie wy mie szać przed uży ciem. Far by 
ścien ne naj wy god niej i naj do kład niej wy mie sza my za po mo cą mie
sza dła do farb i wier tar ki elek trycz nej

2. Rozcieńczanie. Większość farb ściennych, jeśli są zbyt gęste, przed 
malowaniem pierwszej warstwy można rozcieńczyć  
np. czystą wodą (max 5%). Jednak niektóre farby (głównie wyższej 
jakości lub z mieszalnika) mogą ulec zniszczeniu. Określa to produ
cent na opakowaniu danej farby.

1. Przed po ma lo wa niem ścia na po win na być su cha. W trak cie ma lo
wa nia tem pe ra tu ra w po miesz cze niach nie po win na być niż sza niż 
5ºC. Wil got ność po wie trza nie mo że prze kra czać 80%.

2. In for ma cja o tym ile warstw far by trze ba na ło żyć na ścia ny znaj du
je się za wsze na jej opa ko wa niu. Tam też po da na jest in for ma cja 
o cza sie jej schnię cia i wy daj no ści.

3. Naj pierw po ma lo wać trze ba su fi ty, moż na skorzystać z drabiny, 
można rów nież po słu żyć się styliskiem teleskopowym, do któ re go 
za mo co wu je się wałek malarski. Bardzo wygodnie maluje się w ten 
sposób wyżej położone fragmenty ścian.

3. Część far by wle wa się do wia
der ka ma lar skie go lub tac ki 
ma lar skiej. Pusz kę trze ba 
na stęp nie do kład nie za mknąć, 
by jej za war tość nie schła.

4. Sufit malujemy pasami. Każdy 
kolejny pas powinien nakładać 
się nieco na pas poprzedni. 
Pasy powinny być skierowane 
od okna w głąb pomieszczenia.
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5. Ma lo wa nie ścian roz po czy na się od 
na roż ni ków. Do ich ma lo wa nia naj
lep sze są wał ki okrą głe.

RADA
• Do nakładania farby na ściany można użyć pędzla ławkowca lub wał
ka. Malowanie rozpoczyna się przy oknach, a kończy przy drzwiach. 
Malowanie ławkowcem wymaga wprawy i siły fizycznej. Najwygodniej 
jest malować wałkiem malarskim z osłoną chroniącą przed kapaniem 
farby.

UWAGA
Ku pu jąc ta śmę ma lar ską do brze gów, na le ży zwró cić uwa gę 
jak dłu go mo że być po zo sta wio na na ścia nie (do wy bo ru są ta
śmy od 6 go dzin do 14 dni). Róż nej ja ko ści kle je sto so wa ne do 
pro duk cji taśm mo gą po okre ślo nym cza sie wni kać w pod ło że,  
co po wo du je znisz cze nie po ma lo wa nej po wierzch ni przy usu wa niu 
ta śmy.

6. Do bre kry cie uzy sku je się 
wy ko nu jąc na prze mian po cią
gnię cia pio no we, po zio m 
i ukośne.

7. Rów ną kra wędź sty ka ją cych się 
frag men tów ścia ny ma lo wa
nych w róż nych ko lo rach moż
na otrzy mać dzię ki na kle je niu 
ta śmy ma lar skiej.
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1. Kon tak ty – trze ba je pre cy zyj nie 
poma lo wać do oko ła za po mo cą 
ma łe go pę dzel ka.

2. Ścia ny za grzej ni ka mi – miej sce to 
naj le piej po ma lo wać nie du żym wał
kiem na dłu giej rącz ce.

3. Oścież ni ce – po do kład nym okle je
niu ich ta śmą ma lar ską po ma lo wy
wać je moż na za po mo cą ma łe go 
pła skie go pędz la lub nie du że go 
wał ka.

4. Miej sce sty ku ścian z su fi tem –  
w tych miej scach naj wy god niej 
jest po słu żyć się wał kiem z me ta
lo wą tar czą. Tar cza od dzie la miej
sce, któ re ma być nie po ma lo wa ne 
od za mo   czo ne go w far bie wał ka. 
Pod czas za ma cza nia ta kie go wał
ka w far bie tar czę się od chy la, 
że by nie ule gła za bru dze niu.

Trudne miejsca
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Malowanie dekoracyjne

Malowanie nie musi ograniczać się do pokrywania ścian gładką 
jednobarwną warstwą farby. Można  zastosować jedną z wielu technik 
dekoracyjnych. Najprostsza to użycie taśmy z szablonem.

1. Można również użyć farby strukturalnej, którą nakłada się szpachlą 
lub pacą, tak jak tynk. Tworzy ona na ścianach grubą fakturę 
o określonym wzorze. W zależności od użytego narzędzia można 
uzyskać również różne efekty wykończenia powierzchni dla tej 
samej farby (tradycyjny tynk grecki wygładzany był ręcznie).

Malowanie szablonem

Inne techniki dekoracyjne

1. Na pomalowanej ścianie nakle
ja się taśmę i farbą innego 
koloru zamalowuje jej po 
wierzchnię. Po zerwaniu taśmy 
na ścianie pozostaje dekora
cyjny wzór.

2. Do dekoracji ścian można użyć 
również farb w dwóch kolo
rach. Po pomalowaniu 
pomieszczeń jednym kolorem, 
drugi kolor można nakładać na 
przykład za pomocą szmatki 
czy specjalnej gąbki.

Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe 
zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów określa 
instrukcja użytkowania. 

Leroy Merlin Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody 
będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzystania pro-
duktów, a w szczególności ich montażu i wykorzystania w sposób 
niezgodny z instrukcją użytkowania.

RADA
• Bardzo ciekawe efekty można uzyskać za pomocą bezbarwnego lub 
w określonym kolorze wosku do ścian. Wydobędzie on trójwymiarowość 
faktury i podkreśli specyficzny charakter wzoru, chroniąc jednocześnie 
ścianę przed wnikaniem brudu i wilgoci.

RADA
• Ku pu jąc sza blo ny na le ży jed no cze śnie za ku pić ma ły pę dzel do sza
blo nów. Pła sko ob cię te wło sie pędz la uła twi ma lo wa nie de ta li.




