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CZYM JEST KOROZJA BIOLOGICZNA?

Korozja biologiczna budynków to proces niszczenia elementów

budowli, wywołany działaniem organizmów żywych, tzw.

szkodników biologicznych, do których zaliczamy:

▪ grzyby pleśniowe,

▪ jednokomórkowe drożdże,

▪ glony, nazywane również algami,

▪ owady.

Zjawisko to staje się tym bardziej dokuczliwe, im szybciej

postępują zmiany klimatyczne (ciepłe zimy oraz wilgotne lata), a

także pogłębia się proces zanieczyszczenia środowiska,

widoczny chociażby w postaci opadów kwaśnych deszczów.

GENEZA PROBLEMU

Problem mikroorganizmów oraz skutków jakie wywołuje ich

obecność na ścianach wielu budynków stał się prawdziwym

utrapieniem od kiedy elewacje budynków przestano powszechnie

pokrywać wapnem i cementem o wysokim pH, a zastąpiono je

cienko-warstwowymi tynkami żywicznymi. Na producentów

materiałów budowlanych natomiast zaczęto nakładać coraz

bardziej restrykcyjne wymogi związane z ochroną środowiska

naturalnego, czego efektem były ograniczenia w stosowaniu

różnego rodzaju substancji grzybo- i glonobójczych.

JAK ROZPOZNAĆ ZAGROŻENIE?

Miejsca zaatakowane przez grzyby bardzo łatwo rozpoznać po

czarnym lub brunatnym zabarwieniu. Obecność alg za to

sygnalizują zielone lub brązowe naloty na ścianach. Mimo

mikroskopijnych rozmiarów oba zagrożenia są dla ścian bardzo

niebezpieczne. Oprócz zniszczenia estetyki budynku niszczą

również samą strukturę wyprawy zarówno poprzez coraz

głębsze wnikanie jak i ułatwianie penetracji wody w głąb tynków.
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WARUNKI ATMOSFERYCZNE 

PANUJĄCE PODCZAS WYKONYWANIA 

ELEWACJI

Prowadzenie prac wykończeniowych w

warunkach wysokiej wilgotności czy przy

ujemnych temperaturach może być przyczyną

niekorzystnych zmian w strukturze tynków, a w

konsekwencji prowadzić do zwiększenia ich

nasiąkliwości powyżej poziomu założonego

przez producenta jako bezpieczny. Zwiększenie

nasiąkliwości czyli niekorzystnej zdolności

materiału elewacyjnego do wchłaniania wody

jest bardzo często praprzyczyną problemów z

elewacją.

PODWYŻSZONY STOPIEŃ 

ZAWILGOCENIA ŚCIAN

Częstą przyczyną zawilgoceń murów są

wszelkiego rodzaju błędy montażu obróbek

blacharskich, rynien, zadaszeń i innych

elementów mających za zadanie ochronę

przed działaniem wody. Długotrwałe

utrzymywanie w stanie podwyższonej

wilgotności ściany budynku prowadzi do

pokrycia jej powierzchni przez grzyby i glony.

BŁĘDY I ZANIECHANIA W IZOLACJI 

PIONOWEJ ŚCIAN I FUNDAMENTÓW

Porowate materiały doskonale podciągają

wodę na znaczne wysokości zawilgacając

ścianę od wewnątrz. Walka z takimi

uszkodzeniami jest trudna, kosztowna i

długotrwała, rezultaty zaś nie zawsze

zadowalające.

ŹLE DOBRANA GRUBOŚĆ IZOLACJI

Zbyt mała w stosunku do strat energetycznych

budynków grubość termoizolacji powoduje, że

do wnętrza budynku nie tylko będzie się

przedostawało zimno, ale i z jego wnętrza

ciepło będzie się wydostawało na zewnątrz.

Na styku dwóch stref – ciepłej i zimnej

dochodzi do zjawiska kondensacji pary

wodnej, a zawilgacana w efekcie różnicy

temperatur ściana staje się doskonałą pożywką

dla grzybów i glonów.
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NIEWŁAŚCIWY DOBÓR SYSTEMU 

W STOSUNKU DO POZIOMU ZAGROŻEŃ 

WYSTĘPUJĄCYCH W MIEJSCU LOKALIZACJI 

BUDYNKU

Na korozję biologiczną najbardziej narażone są północne, słano

oświetlone ściany budynków. Powstawaniu jej sprzyja również

bliskość drzew, krzewów oraz podwyższona wilgotność

powietrza, powodowana przez sąsiedztwo zbiorników

wodnych. Istotny wpływ ma też kurz komunikacyjny czy

przemysłowy, zawierający związki organiczne, będące pożywką

dla rozwoju glonów i porostów.

ZASTOSOWANIE WYROBÓW BEZ ODPOWIEDNIEJ 

OCHRONY BIOLOGICZNEJ

Materiały zawierające spoiwa organiczne czyli wszystkie tynki

żywiczne są podane na atak grzybów i alg, którym spoiwo służy

jako pożywka. Ponadto pokarmem dla nieproszonych gości stają

się pyłki oraz fragmenty roślin, które osadzają się na elewacji w

trakcie eksploatacji. Dlatego materiały tego rodzaju powinny być

bezwzględnie zabezpieczane przed atakiem biologicznym

odpowiednimi środkami zwanymi biocydami. Brak

odpowiedniego zabezpieczenia zdecydowanie przyspiesza

procesy korozji biologicznej elewacji.

BRAK SYSTEMATYCZNYCH OGLĘDZIN I PRAC

KONSERWUJĄCYCH ELEWACJĘ

Regularne przeglądy, pozwalają w porę wykryć pierwsze objawy

skażenia powierzchni, a okresowe czyszczenie elewacji ma na

celu usunięcie nagromadzonych tam organicznych

zanieczyszczeń stanowiących pożywienie dla glonów i grzybów.
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OBNIŻAJĄ POZIOM ESTETYKI ELEWACJI BUDYNKU

Miejsca zaatakowane przez grzyby bardzo łatwo rozpoznać po czarnym lub brunatnym zabarwieniu.

Obecność alg sygnalizują zielone lub brązowe naloty na ścianach.

NEGATYWNIE ODDZIAŁUJĄ NA TRWAŁOŚĆ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

I WYKOŃCZENIOWYCH

Długotrwała obecność alg, glonów i grzybów na elewacji nieuchronnie wiąże się z procesem

niszczenia budynków, który postępuje powoli ale systematycznie, z biegiem czasu rujnując tynk,

izolacyjność termiczną, a w najgorszym przypadku materiały konstrukcyjne budynku.

GRZYBY I GLONY NA ELEWACJI  
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Pleśnie i grzyby rozwijają się na martwej

materii organicznej, która jest dla nich

znakomitą pożywką. Przebywając w pobliżu

zagrzybionych elewacji, wystarczy podmuch

wiatru, by mikroskopijne zarodniki uniosły się w

powietrze. Jeśli wtargną do organizmu alergika,

mogą wywołać napad astmy czy alergiczne

grzybicze zapalenie zatok.

Bardzo trudno rozpoznać uczulenie na alergeny

grzybów. Testy skórne czy oznaczenie

specyficznych przeciwciał IgE nie zawsze są

miarodajne. Obecnie znanych jest już ponad

250 gatunków grzybów silnie alergizujących,

a ponadto uczulają różne ich produkty, nie

tylko zarodniki. Przy tej ilości alergenów trudno

znaleźć winowajcę. Poza tym objawy alergii

ujawniają się powoli i często są

grypopodobne. Łatwo je więc pomylić ze

zwykłą infekcją wirusową.

Ponieważ diagnostyka tego typu uczuleń jest

trudna, większość alergologów nie zaleca

odczulania za pomocą specyficznych

szczepionek. Najlepszą radą jest unikać

przebywania w miejscach narażonych i już

zainfekowanych, gdzie łatwo o spotkanie z

groźnymi dla uczuleniowca zarodnikami pleśni.

STANOWIĄ POWAŻNE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA

GRZYBY I GLONY NA ELEWACJI  
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TECHNOLOGIA BIOCARE

Wszystkie tynki w ofercie FOVEO TECH posiadają specjalne układy

biobójcze zapobiegające powstawaniu ognisk korozji biologicznej. BioCare

Technology dzięki innowacyjnej, wielostopniowej formule ochronnej,

zapobiega powstawaniu ognisk korozji ścian i stropów, zapewniając tym

samym czyste powietrze wewnątrz budynków i chroniąc zdrowie

przebywających w nich ludzi.

WIELOETAPOWA OCHRONA

W celu przeciwdziałania biokorozji w recepturach produktów FOVEO TECH

znajdują się wysokiej jakości, aktywne środki biobójcze, zwane biocydami,

działające dwufazowo. Ich zadaniem jest zapewnienie skutecznej ochrony

na każdym etapie.

▪ W pierwszej fazie biocyd in-can, dba o pełną ochronę w trakcie

przechowywania, kiedy produkt w postaci mokrej znajduje się jeszcze

w opakowaniu, odpowiadając za to, by nie uległ skażeniu

mikroorganizmami i tym samym był zdatny do użycia po otwarciu.

▪ W drugiej fazie biocyd powłokowy, dodawany w postaci

enkapsulowanej, uwalniając się stopniowo zapewnia zrównoważoną,

długoterminową ochronę wykonanej powłoki uniemożliwiając

zagnieżdżanie się grzybów i alg na powierzchni wyprawy.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Bardzo restrykcyjne przepisy o ochronie środowiska powodują, że ilości i

rodzaj środków ochronnych zostały znacznie ograniczone dlatego wyroby

FOVEO TECH, zarówno tynki jak i farby fasadowe, zawierają preparaty

biobójcze najwyższej jakości. Ich ilość oraz stopniowe uwalnianie, w miarę

upływu czasu sprawia, że dają sobie radę przez długi czas nawet w

najtrudniejszych warunkach. Mimo to, należy pamiętać, ze ich działanie

jest ograniczone w czasie.

Trwałość fasady zależy również takich parametrów jak nasiąkliwość,

hydrofobowość czy paroprzepuszczalność. Czas ten może wynosić nawet

kilkanaście lat. W szczególnie ciężkich warunkach okres może jednak ulec

skróceniu. Wpływ na to ma przede wszystkim stopień obciążenia

powierzchni tynku przez atakujące go mikroorganizmy, oraz prawidłowość

wykonania elewacji. Obowiązuje prosta zasada: im większe obciążenie

mikroorganizmami, tym więcej pracy ma biocyd i tym krótszy czas jego

skutecznego działania. Oznacza to, że powłoka po wykonaniu wymaga

systematycznych przeglądów i konserwacji.

GRZYBY I GLONY NA ELEWACJI  
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OD CZEGO ZALEŻY DŁUGOŚĆ OKRESU SKUTECZNEJ 

OCHRONY ELEWACJI?

WŁAŚCIWY 
DOBÓR TYNKU 
DO OTOCZENIA 

BUDYNKU 
I POZIOMU 
ZAGROŻEŃ

PAROPRZEPU-
SZCZALNOŚĆ 

I 
HYDROFOBOWOŚĆ 

TYNKU

JAKOŚĆ I ILOŚĆ 
ZASTOSOWANYCH 

BIOCYDÓW

SPOSÓB 
PRZYGOTOWANIA 

PODŁOŻA 
I WARUNKI 

APLIKACJI TYNKU
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TYNKI I FARBY FASADOWE FOVEO TECH Z BIOCARE TECHNOLOGY
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ODPORNOŚĆ NA ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE
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ZALECENIA DO WYKONYWANIA NOWYCH ELEWACJI

▪ Prawidłowy dobór grubości izolacji uniemożliwiający warstwy 

narażonej na atak glonów i grzybów

▪ Zastosowanie wyrobów z odpowiednią ilością i jakością biocydów

▪ Właściwy dobór tynków i farb ze względu na położenie budynku 

i zagrożenia wynikające wprost z lokalizacji

ZASADY PIELĘGNACJI FASAD I ELEWACJI

▪ Bieżące usuwanie usterek powodujących miejscowe zawilgocenie ścian

▪ Okresowe przeglądy, pozwalające w porę wykryć 

i usunąć objawy zakażenia powierzchni

▪ Regularne czyszczenie elewacji mające na celu usunięcie nagromadzonych 

zanieczyszczeń stanowiących pożywkę dla glonów i grzybów

GRZYBY I GLONY NA ELEWACJI  
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UMYCIE ELEWACJI

Zwykłe umycie elewacji wodą z wykorzystaniem myjki

ciśnieniowej to pierwszy krok w procesie renowacji

elewacji. Woda rozpuszczana i skutecznie usuwa brud, nie

powodując jednocześnie uszkodzenia powierzchni. Jeśli

zabrudzenia są duże, można użyć do mycia również szczotki

z miękkim włosiem. Ściany budynku należy czyścić w

kierunku z góry na dół tak, aby brud nie ściekał po

miejscach już umytych i nie powodował nowych nacieków.

SCHEMAT POSTĘPOWANIA PRZY RENOWACJI ELEWACJI
ZAATAKOWANEJ PRZEZ GLONY ALGI LUB GRZYBY
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 1 NANIESIENIE ŚRODKA ZWALCZAJĄCEGO GLONY

I GRZYBY RG 10

Jeśli elewację pokryły glony i grzyby niezbędne będzie

naniesienie na całą zainfekowaną powierzchnię środka

zwalczającego mikroorganizmy. Samo mechaniczne

usunięcie powierzchniowych nalotów nic nie daje –

pozbywamy się w ten sposób jedynie widocznych objawów

korozji biologicznej, lecz nie usuwamy przyczyny jej

powstania. Preparat RG 10 nanosimy obficie za pomocą

wałka, pędzla lub opryskiwacza i pozostawiamy na czas

niezbędny do neutralizacji występujących skażeń tj.

minimum 6-12 godzin.
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 2 PONOWNE UMYCIE POWIERZCHNI WODĄ

Po zastosowaniu preparatu glono- i grzybobójczego RG10,

należy całość elewacji obficie spłukać wodą i poczekać do

wyschnięcia. Do prac renowacyjnych warto wybierać ciepłe

i słoneczne dni – taka pogoda zapewni szybkie wysychanie

ścian, a także zminimalizuje ryzyko zbyt wczesnego

wypłukania preparatu z powierzchni przez ewentualne

opady atmosferyczne.
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NAPRAWA EWENTUALNYCH USZKODZEŃ

POWIERZCHNI LUB/I OBRÓBEK BLACHARSKI

Po umyciu elewacji i chemicznym usunięciu z jej

powierzchni szkodliwych mikroorganizmów należy

przystąpić do wykonania napraw uszkodzonych

fragmentów elewacji, a także systemu orynnowania

budynku i pozostałych obróbek blacharskich.
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 4 MALOWANIE ELEWACJI

Suchą i oczyszczoną powierzchnię elewacji należy pomalować

odpowiednią farbą fasadową FOVEO TECH. Czynność ta nie

tylko podniesie walory estetyczne elewacji i zwiększy

odporność tynku na zabrudzenia, ale zabezpieczy również

powierzchnię przed porastaniem glonami. Do malowania

można użyć jednej z trzech farb znajdujących si ę obecnie w

ofercie FOVEO TECH. Są to farba akrylowa FA 10, farba

silikatowo-silikonowa FSS 20 oraz farba silikonowa FN 30.

Wszystkie wymienione wyroby charakteryzują się dużą

odpornością na działanie warunków atmosferycznych, w tym

wilgoci i promieni UV, a także dzięki zastosowaniu

skutecznego biocydu powłokowego, zapewniają ochronę

powłoki przed rozwojem glonów, alg i grzybów.

Zasady malowania elewacji są dla wszystkich farb bardzo

podobne. Wyroby nakładamy zawsze w dwóch warstwach,

przy czym do aplikacji pierwszej dopuszcza się nieznaczne,

kilku procentowe rozcieńczenie farby odpowiednim gruntem.

Farby stosujemy ściśle według instrukcji producenta,

nakładając je pędzle, wałkiem lub natryskowo.
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▪ ZAWIERA BIOCYDY (DEZYNFEKANTY) 

– wchodząc w reakcję chemiczną skutecznie neutralizuje 

algi i glony na elewacji

▪ ZAPOBIEGA POWSTAWANIU OGNISK KOROZJI 

ŚCIAN I STROPÓW 

– zapewnia czyste powietrze wewnątrz budynków 

i chroni zdrowie przebywających w nich ludzi

▪ ZAPEWNIA ZDROWE I ESTETYCZNE ELEWACJE 

– odporne na korozję mikrobiologiczną m.in. pleść, grzyby, algi

▪ NIESZKODLIWY DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA 

– nie wymaga stosowania masek ochronnych

▪ POSIADA OPTYMALNĄ KONSYSTENCJĘ 

– dopuszcza różne metody aplikacji

▪ GŁĘBOKO PENETRUJE PODŁOŻE 

– posiada optymalnie dobraną konsystencję 

i drobnocząsteczkowe składniki

▪ ZAWIERA WODĘ DEMINERALIZOWANĄ 

– przez swoje właściwości biobójcze wymaga wysokiej czystości 

w procesie produkcji, co sprawia, że czyszczenie jest naturalnie 

bardziej efektywne

▪ BEZBARWNY

– bez konsekwencji zanieczyszczenia podłoży poza obszarem 

prac neutralizujących

▪ ŁATWY W STOSOWANIU 

– gotowy do użycia

WŁAŚCIWOŚCI I BENEFITY

PREPARAT GRZYBO- I GLONOBÓJCZY FOVEO TECH RG 10
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ELEWACJA BUDYNKU POWINNA BYĆ 

PODDAWANA OKRESOWYM PRZEGLĄDOM, 

A STOPIEŃ OCENY JEJ ZABRUDZENIA 

OKREŚLONY PRZEZ ODPOWIEDNIEGO 

SPECJALISTĘ – KAŻDY PRZYPADEK 

POWINIEN BYĆ TRAKTOWANY 

INDYWIDUALNIE.

Tynk zewnętrzny narażony jest nie tylko na

działanie zmiennych warunków

atmosferycznych, ale również na uszkodzenia

mechaniczne czy działanie drobnoustrojów.

Ocena stanu elewacji pod kątem

występowania zanieczyszczeń mechanicznych

(brud, kurz, oleje, ptasie odchody itp.), oraz

biologicznych (algi, grzyby), powinna być

dokonywana przynajmniej raz w roku –

zależnie od usytuowania budynku.

Szczególnej kontroli powinny być poddawane

ściany silnie eksponowane na promieniowanie

słoneczne. W przypadku budynków

o powierzchni zabudowy > 2 000 m2,

rekomenduje się wykonywanie przeglądów co

najmniej 2 razy do roku, w terminie do 31

marca i 30 listopada.

Zaleca się okresowe działania konserwacyjne

polegające na myciu wodą pod ciśnieniem

przy rozproszonym strumieniu. Wysokość

ciśnienia roboczego należy określić na

powierzchni próbnej; jego wielkość musi być

dobrana tak, aby strumień wody skutecznie

usuwał zabrudzenia i jednocześnie nie

powodował uszkodzeń wyprawy. Sposób oraz

częstotliwość czyszczenia należy dopasować do

rodzaju elewacji i stopnia jej zabrudzenia. W

przypadku występowania zabrudzeń trudnych

do usunięcia zaleca się użycie preparatu

FOVEO TECH RG 10. Zabieg mycia elewacji

należy powtarzać co 5 lat lub częściej – jeżeli

wystąpi taka potrzeba.

INSTRUKCJA KONSERWACJI ELEWACJI

PRZED

PO

https://www.foveotech.pl/
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https://www.youtube.com/channel/UCxNei5eN8TXESzG-Se9HoKQ
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Dziękujemy 

za uwagę!

https://www.foveotech.pl/
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