
FARBY PROSZKOWE NA  
ELEWACJE
 Cztery kategorie jakości dla wysokiej klasy wytrzymałych powierzchni
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KLASY JAKOŚCI DLA 
MATERIAŁU MALOWANEGO 
PROSZKOWO
JAKOŚĆ PRODUKTU I KOSZTY 
UTRZYMANIA
Wybierając klasę jakości, decydujesz 
o czymś więcej niż tylko o stabilności 
połysku i koloru. Określasz również 
odporność na wilgoć i promieniowanie 
UV, odporność na zarysowania, częstot-
liwość wymaganego czyszczenia oraz in-
terwały między czyszczeniem Twojego 

PODSTAWY

Powłoka o wyższej jakości 
pozwala zaoszczędzić na kosz-
tach utrzymania. Powierzchnia 

dłużej zachowuje kolor 
i połysk, jest łatwiejsza do 

utrzymania w czystości, 
a elewacja zachowuje swoją 

wartość.

Dobrze wiedziećobiektu. Inwestując w wysokoodporną 
na warunki atmosferyczne powłokę 
możesz zapewnić malowanym elemen-
tom wieloletnie zachowanie pełnego 
połysku. Po prostu skontaktuj się z 
nami, aby dowiedzieć się więcej pod-
czas indywidualnej rozmowy z jednym z 
naszych konsultantów ds. architektury.
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PODSTAWY KALKULACJI
Dwa rodzaje elewacji – każda o roz-
stawie osi 1,25 m, wysokości kondyg-
nacji 3,40 m i koszcie elewacji 850 CHF/
m2 (100%) – zostały ocenione
jako podstawa do porównania kosztów. 
Elewacje zostały pokryte od wewnątrz 
i na zewnątrz odporną na warunki 
atmosferyczne standardową poli-
estrową powłoką proszkową, RAL 9006, 
IGP-DURA®face 58.

Elewacja typ 1:  fasada słupowo- 
ryglowa o udziale szkła >70%, 
głębokości rygla 160 mm, nakładki ma-
skujące 50 x 25 mm i okładzina powier-
zchni frontów stropów. 
Elewacja typ 2:  fasada wstęgowa z ok. 
40% udziałem szkła, okładziny parape-
towe wewnątrz i na zewnątrz, okapniki 
i malowany od wewnątrz kanał mon-
tażowy.

Powierzchnie wewnętrzne (półprofile                  
i płaszczyzny wewnątrz) nie są uw-
zględnione w porównaniu kosztów, 
ponieważ oba typy elewacji są pokryte 
tym samym odpornym na warunki at-
mosferyczne systemem poliestrowym, 
sklasyfikowanym jako Qualicoat klasa 
1 (GSB Floryda1): IGP-DURA®face 58. 
Dlatego większe koszty w tabeli wyni-
kają z wyboru wyższej jakości powłok na 
zewnątrz.

Uwaga: podobnie jak w przykładzie 
porównawczym, oddzielne powlekanie 
półprofili jest możliwe tylko
w przypadku profili z przegrodą 
termiczną. Rozróżnia się konserwację 
i gruntowne czyszczenie. Elewacje 
metalowe z dość dużym udziałem  
przeszklenia są generalnie tańsze 
w czyszczeniu niż powierzchnie 
z dużym udziałem powłok lakier-
niczych. Koszty czyszczenia zostały 
obliczone bez kosztów rusztowań 
i mogą się nieznacznie różnić 
w zależności od poziomu płac. Podane 
koszty i parametry zależą od koloru 
i produktu i mogą się różnić. Wiążące 
parametry można znaleźć w infor-
macjach technicznych. Inwestując w 
wysokoodporną na warunki atmos-
feryczne powłokę możesz zapewnić 
malowanym elementom wieloletnie 
zachowanie pełnego połysku. Po prostu 
skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć 
się więcej podczas indywidualnej roz-
mowy z jednym z naszych konsultantów 
ds. architektury.

KOSZTY SYSTEMOWE
 W tabeli rozważamy przykłady czte-
rech systemów farb proszkowych IGP, 
z których każdy reprezentuje znaczą-
co różne kategorie. Z reguły różnice 
związane z kosztami materiałów są 
zmniejszane przez inne koszty -
robocizny, transportu, opakowania i 
koszty ogólne usług powlekania.  
W przypadku obu typów elewacji 
(odpowiednio z niskim i wysokim 
udziałem przeszklenia) szczegółowo 
opisujemy, w jaki sposób koszt powłok 
proszkowych wpływa na ostateczne 
koszty  m² pomalowanej metalowej 
elewacji, w porównaniu ze standardową 
powłoką odporną na warunki atmos-
feryczne (seria 58).

W dolnej części tabeli pokazujemy 
dodatkowe koszty elewacji wynikające 
z wyboru produktu wyższej jakości. Są 
one podane w procentach w odniesie-
niu do kosztów elewacji z powłoką 
standardową (100%). W tabeli jakości 
uwzględnia się ewentualne dodatkowe 
koszty związane z wyższą odpornością 
na warunki atmosferyczne i inne czyn-
niki w związku z dłuższymi interwałami 
czyszczenia, a tym samym niższymi 
kosztami utrzymania, które równoważą 
dodatkowe koszty wynikające z zakupu 
wysokiej jakości powłoki elewacyjnej 
w ciągu zaledwie kilku lat. 

GWARANCJE 
Na życzenie  i w oparciu 

o sprawdzoną jakość swoich 
produktów, firma IGP 

Pulvertechnik udziela wyko-
nawcom powłok lakierniczych 

wieloletnich i dedykowanych dla 
projektu gwarancji. Odpowie- 

dzialność za produkt może zos-
tać przedłużona w zależności 

od wybranej klasy jakości, 
planowanych interwałów czysz- 

czenia i lokalizacji.

Obietnica 
IGP
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CZTERY KLASY JAKOŚCI 
DLA ARCHITEKTURY

PORÓWNANIE

Odporność chemiczna Odporność na zaprawę murarską zgodnie z GSB i Qualicoat  Możliwe nieznaczne zmiany farb 
metalicznych

Standardowa jakość architektoniczna
Powłoka standardowa odporna na warunki 
atmosferyczne

Dobra, w konkretnych przypadkach należy 
przeprowadzić próby

1000 godz., DIN EN ISO 6270-2

Połysk resztkowy po 1000 godz. ≥ 50% 

Połysk resztkowy po 300 godz. ≥ 50%

1000 godz. / GSB; 1000 godz.
/ QC DIN EN ISO 9227

3 lata ekspozycji / GSB & QC
1 rok: ≥ 75%, 2 lata: ≥ 65%, 3 lata: ≥ 50%

GSB Master, rozdział. 4.5
Qualicoat Klasa 2, załącznik A7

GSB stGSB Standard / Qualicoat klasa 1 / 
Qualisteelcoat SD2, HD2 / AAMA 2603

Kwasy, alkalia, neutralne środki czyszczące

Test kondensacyjny

Kwaśny i neutralny test w komorze solnej
(w skrócie AASS = test w kwaśnej komorze solnej)

Ekspozycja na Florydzie / jednostki certyfikujące
Wartość połysku resztkowego w %

Stabilność koloru zgodnie ze standardem

WOM, przyspieszony test warunków atmosferycznych

Starzenie pod wpływem promieniowania UV-B 

GSB / Qualicoat / Qualisteelcoat / AAMA (raport z testów)

Obszar wiejski, małe zanieczyszczenie, sucho Gwarancja maks. 10 lat, system jednowarst-
wowy

Gwarancja maks. 5 lat system dwuwarst-
wowy z IGP-KORROPRIMER

Gwarancja maks. 5 lat, rekomendowane 
anodowanie wstępne aluminium, system 
dwuwarstwowy z IGP-KORROPRIMER

Gwarancja maks. 5 lat, system jednowarst-
wowy

40 %

100 %

– –

75 %

100 %

Obszar miejski i przemysłowy o umiarkowanym zanieczyszczeniu

Obszar miejski i przemysłowy o zwiększonym zanieczyszczeniu

Obszar przemysłowy, wysoka wilgotność i/lub agresywny 
klimat, obszar przybrzeżny

Proporcja przeszklenia około 40% lub > 75%

Wpływ na koszt elewacji

Okres zwrotu inwestycji

Zdolność do czyszczenia Dobra

Interwały czyszczenia, przykład: obszar miejski, umiarkowane  
zanieczyszczenie

Czyszczenie konserwujące co 24 miesiące 
Czyszczenie gruntowne co 8 lat

Właściwości Badania

Zakres zastosowania

Asortyment produktów IGP

Minimalne wymagania odporności 
na korozję

Odporność na warunki  
atmosferyczne

Jednostki certyfikujące

Obszary zastosowań o rosnącej korozyjności Stabilność w warunkach atmosferycznych

Okres gwarancji w 
zależności od:

 █ lokalizacji
 █ podłoża
 █ przygotowania powierzchni
 █ systemu lakierniczego

Koszt lakierowania
i konserwacji
(systemy jednowarst-
wowe)

IGP-DURA®face
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Możliwe nieznaczne zmiany farb 
metalicznych

Możliwe nieznaczne zmiany farb  
metalicznych

Możliwe nieznaczne zmiany farb  
metalicznych

Możliwe nieznaczne zmiany farb 
metalicznych

Standardowa jakość architektoniczna
Powłoka standardowa odporna na warunki 
atmosferyczne

Jakość standardowa/obiektowa
Powłoka wysokoodporna na warunki 
atmosferyczne

Jakość obiektowa i projektowa
Powłoka wysokoodporna na warunki  
atmosferyczne

Wysoka jakość obiektowa
Powłoka wysokoodporna na warunki  
atmosferyczne PLUS

Dobra, w konkretnych przypadkach należy 
przeprowadzić próby

Dobra, w konkretnych przypadkach należy 
przeprowadzić próby

Dobra, w konkretnych przypadkach należy 
przeprowadzić próby

Dobra, w konkretnych przypadkach należy 
przeprowadzić próby

1000 godz., DIN EN ISO 6270-2 1000 godz., DIN EN ISO 6270-2 1000 godz., DIN EN ISO 6270-2 1000 godz., DIN EN ISO 6270-2

Połysk resztkowy po 1000 godz. ≥ 50% Połysk resztkowy po 1000 godz. ≥ 90% Połysk resztkowy po 1000 godz. ≥ 90% Połysk resztkowy po 1500 godz. ≥ 90%

Połysk resztkowy po 300 godz. ≥ 50% Połysk resztkowy po 600 godz. ≥ 50% Połysk resztkowy po 600 godz. ≥ 50% Połysk resztkowy po 1000 godz. ≥ 50%

1000 godz. / GSB; 1000 godz.
/ QC DIN EN ISO 9227

1000 godz. / GSB; 1000 godz. 
/ QC   DIN EN ISO 9227

1000 godz. / GSB; 1000 godz. 
/ QC   DIN EN ISO 9227

1000 godz. / GSB; 1000 godz. 
/ QC   DIN EN ISO 9227

3 lata ekspozycji / GSB & QC
1 rok: ≥ 75%, 2 lata: ≥ 65%, 3 lata: ≥ 50%

3 lata ekspozycji / GSB & QC
1 rok: ≥ 75%, 2 lata: ≥ 65%, 3 lata: ≥ 50%

3 lata ekspozycji / GSB & QC
1 rok: ≥ 75%, 2 lata: ≥ 65%, 3 lata: ≥ 50%

5 lat ekspozycji / GSB 5 lat: ≥ 50%

GSB Premium, Sek. 4.5
Qualicoat Klasa 2, załącznik A7

GSB Master, rozdział. 4.5
Qualicoat Klasa 2, załącznik A7

GSB Master, rozdział. 4.5
Qualicoat Klasa 2, załącznik A7

Qualicoat Klasa 2, załącznik A7

GSB stGSB Standard / Qualicoat klasa 1 / 
Qualisteelcoat SD2, HD2 / AAMA 2603

GSB Master / Qualicoat klasa 2 / 
AAMA 2604 projektowanie badań

Qualicoat klasa 2 / AAMA 2604  
projektowanie badań

GSB Premium / Qualicoat klasa 2 /
AAMA 2605 projektowanie badań

Gwarancja maks. 10 lat, system jednowarst-
wowy

Gwarancja maks. 15 lat, system jednowarst-
wowy

Gwarancja maks. 15 lat, system jednowarst-
wowy

Gwarancja maks. 20 lat, system jednowarst-
wowy

Gwarancja maks. 5 lat system dwuwarst-
wowy z IGP-KORROPRIMER

Gwarancja max. 10 lat system  dwuwarst-
wowy z IGP-KORROPRIMER

Gwarancja max. 10 lat system dwuwarstwowy 
z IGP-KORROPRIMER

Gwarancja maks. 15 lat system dwuwarst-
wowy z IGP-KORROPRIMER

Gwarancja maks. 5 lat, rekomendowane 
anodowanie wstępne aluminium, system 
dwuwarstwowy z IGP-KORROPRIMER

Gwarancja maks. 5 lat, rekomendowane 
anodowanie wstępne aluminium, system  
dwuwarstwowy z IGP-KORROPRIMER 

Gwarancja maks. 5 lat, rekomendowane 
anodowanie wstępne aluminium, system  
dwuwarstwowy z IGP-KORROPRIMER

Gwarancja maks. 12 lat, rekomendowane 
anodowanie wstępne aluminium, system 
dwuwarstwowy z IGP-KORROPRIMER

Gwarancja maks. 5 lat, system jednowarst-
wowy

Gwarancja maks. 12 lat, system  jednowarst-
wowy

Gwarancja maks. 12 lat, system jednowarst-
wowy

Gwarancja maks. 17 lat, system jednowarst-
wowy

40 % 40 % 40 %

100.8 % 101.2 % 102 %

42 miesiące 60 miesięcy 60 miesięcy

Bardzo dobra Bardzo dobra Doskonała

75 % 75 % 75 %

100.4 % 100.8 % 101.6 %

30 miesięcy 60 miesięcy 72 miesiące

Czyszczenie konserwujące co 24 miesiące 
Czyszczenie gruntowne co 8 lat

Czyszczenie konserwujące co 24 miesiące 
Czyszczenie gruntowne co 8 lat

Czyszczenie konserwujące co 24 miesiące 
Czyszczenie gruntowne co 8 lat

Czyszczenie konserwujące co 30 miesięcy 
Czyszczenie gruntowne co 10 lat

Stabilność w warunkach atmosferycznych

IGP-DURA®face IGP-HWFclassic IGP-DURA®xal IGP-HWFsuperior
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Test QUV-B, DIN EN ISO 16474-3

IGP-HWF®face

IGP-DURA®xal
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Bardziej zrównoważony, bardziej trwały
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IGP-DURA®face

IGP-DURA®face

IGP-HWFclassic

IGP-HWFclassic

IGP-DURA®xal

IGP-DURA®xal

IGP-HWFsuperior

IGP-HWFsuperior

IGP-DURA®face

IGP-DURA®face

IGP-HWFclassic

IGP-HWFclassic

IGP-DURA®xal

IGP-DURA®xal

IGP-HWFsuperior

IGP-HWFsuperior

KOSZTY MALOWANIA  
I ELEWACJI

TEST

WPŁYW KOSZTÓW MALOWA-
NIA PROSZKOWEGO
Biorąc pod uwagę ogólne koszty ele-
wacji, różne koszty materiałowe farb 
proszkowych stają się mniej znaczące. 
Dzieje się tak, ponieważ udział farby 
w kosztach jest zwykle w dolnym 
jednocyfrowym przedziale procen-
towym. Niemniej jednak systemy farb 
odpornych na warunki atmosferyczne 
są jednym z największych czynników 
wpływających na zdolność budynku do 
utrzymania jego estetyki i zachowania 
swojej wartości.

INTERWAŁY POMIĘDZY  
CZYSZCZENIAMI
Emisje samochodowe i przemysłowe 
w połączeniu z promieniowaniem UV 
obciążają powłoki elewacyjne i prowa-
dzą do widocznych zmian w warst-
wach dekoracyjnych i ochronnych. Przy 
regularnym czyszczeniu  i konserwacji 
możliwe jest długotrwałe zachowanie 
koloru, efektu, poziomu połysku
i funkcji ochronnej powłoki. Dlatego też 
doradzamy architektom i planistom, aby 
informowali swoich klientów 
o zaleceniach jednostek certyfikują-
cych w zakresie czyszczenia (np. www.
grmonline.de lub www.szff.ch), które 
pomagają w zachowaniu  wartości.

* ze względu na dłuższe interwały pomiędzy czyszczeniami

Malowana proszkowo elewacja wstęgowa, 36% proporcji przeszklenia, ta 
sama standardowa powłoka na wewnętrznej stronie.

UDZIAŁ POWŁOKI PROSZKOWEJ W KOSZTACH ELEWACJI

ZWROT NAKŁADÓW W MIESIĄCACH*
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KOSZTY MALOWANIA  
I ELEWACJI
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IGP Pulvertechnik AG
Ringstrasse 30
CH-9500 Wil
telefon +41 71 9298111
info@igp-powder.com
igp-powder.com

Przedsiębiorstwo Grupy DOLD


