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OCENA SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA 
ŚRODKÓW OCHRONY POWŁOK ELEWACYJNYCH 
PRZED GRZYBAMI PLEŚNIOWYMI I GLONAMI 

Występowanie mikroorganizmów na elewacjach jest związane z termomodemizacją obiektów 
i stosowaniem w systemach ociepleń polimerowych materiałów elewacyjnych. Aby wyeliminować 
korozję biologiczną, stosuje się materiały z dodatkami środków ochrony powłok przed glonami 
i pleśniami. W roku 2008 zostały wydane normy PN-EN 15457 i PN- EN 15458 pozwalające ocenić 
skuteczność działania tych środków. Badania według tych norm nie uwzględniają badań starzenio-
wych powłok, co w przypadku materiałów elewacyjnych może znacząco wpływać na ocenę 
odporności powłoki. W artykule porównano wyniki badań powłok malarskich i tynków poddawanych 
i nie poddawanych ługowaniu w wodzie. 

1. Wstęp 

Do drobnoustrojów najczęściej atakujących budynki należą bakterie, grzyby pleśnio-
we i glony. Mikroorganizmy zaczynają wzrastać na podłożach z odczynem od kwaśnego 
do słabego zasadowego (pH od 2 do 8), pożywienie czerpią z organicznych zanieczy-
szczeń oraz ze związków organicznych wchodzących w skład podłoża. Duży wpływ na 
powstawanie nalotów mikroorganizmów na powierzchni elewacji ma lokalizacja budyn-
ku, mała odległość od lasu lub zbiornika wodnego. Źródłem wilgoci potrzebnej do wzrostu 
glonów i pleśni może być kondensacja pary wodnej, występująca na porowatych 
materiałach, takich jak beton, cegła, tynk, jeżeli temperatura powierzchni jest zbliżona 
do temperatury punktu rosy. Mikroorganizmy powodują zmianę estetyki elewacji budyn-
ków oraz biodeteriorację materiałów budowlanych [1-8]. Termin ten określa niepożąda-
ne procesy, będące zmianami właściwości materiałów spowodowanych aktywnością 
życiową organizmów. Destrukcja materiałów skażonych mikrobiologicznie jest najczę-
ściej procesem długotrwałym, a jej skutki zależą od rodzaju materiału, jego odporności 
mechanicznej, warunków środowiskowych i intensywności skażenia. 

W ciągu kilku ostatnich lat występowanie mikroorganizmów na elewacjach jest 
zjawiskiem częstym, a w odniesieniu do ogromnej liczby budynków poddawanych termo-
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modernizacji stało się poważnym problemem [9], [10], [11 ]. Można z nim walczyć poprzez 
likwidację skażenia i zabezpieczenie elewacji, ale przede wszystkim trzeba działać 
prewencyjnie, w fazie projektowania. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet-
nia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie [12] wskazuje, że „rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne zewnętrznych 
przegród budynku, warunki cieplno-wilgotnościowe, a także intensywność wymiany 
powietrza w pomieszczeniach powinny uniemożliwiać powstawanie zagrzybienia" oraz 
że „do budowy należy stosować materiały, wyroby i elementy budowlane odporne lub 
uodpornione na zagrzybienie i inne formy biodegradacji odpowiednio do stopnia zagro-
żenia korozją biologiczną". 

Można znacząco opóźnić pojawienie się na elewacjach mikroorganizmów lub całko-
wicie je wyeliminować, stosując materiały elewacyjne odporne na korozję biologiczną. 
Użycie odpowiedniego rodzaju materiałów wykończeniowych (tynków, farb) dodatkowo 
zabezpieczonych substancjami czynnymi, właściwy wybór struktur zewnętrznych wy-
praw tynkarskich lub ich malowanie farbami o podwyższonej odporności na skażenie 
mikrobiologiczne znacznie ogranicza zagrożenie porażenia elewacji. Aby zastosować 
właściwe materiały, konieczna jest znajomość odporności powłok elewacyjnych na 
korozję mikrobiologiczną, ponieważ wiele z nich jest modyfikowanych przez dodawanie 
substancji czynnych (biocydów), które nadają im własności biochronne. 

Dotychczas skuteczność środków ochrony w powłoce oceniano metodami nieznor-
malizowanymi, różniącymi się sposobem postępowania, warunkami badań, organizma-
mi testowymi oraz skalą oceny, co uniemożliwiało porównywanie wyrobów [8], [13-20], 
Każda firma dostarczająca producentom substancje czynne proponowała wykonanie 
badań opracowanymi przez siebie metodami, często znacznie się od siebie różniącymi 
[21], [22], [23]. 

Badania odporności powłok prowadzone w Instytucie Techniki Budowlanej w związku 
ze staraniami producentów o uzyskanie pozwolenia na obrót produktami biobójczymi 
były dotychczas wykonywane metodami opracowanymi w Laboratorium Drewna i Ko-
rozji Biologicznej ITB na podstawie normy dla tworzyw sztucznych, tkanin itp. 
[24-27]. W przypadku badania odporności na zagrzybienie istniała konieczność szcze-
gółowego opisywania metodyki badań i starania się o jej akceptację przez Prezesa 
Urzędu Rejestracji Produktów Biobójczych. W roku 2008 zostały wydane dwie normy 
europejskie dotyczące badania skuteczności działania biocydów w ochronie powłok: 
PN-EN 15457 Farby i lakiery. Laboratoryjna metoda badania skuteczności w powłoce 
środków ochrony powłok przed grzybami [28] i PN-EN 15458 Fabry i lakiery. Laborato-
ryjna metoda badania skuteczności w powłoce środków ochrony powłok przed glonami 
[29], które ujednoliciły metody badań. 

Podjęte badania miały na celu wdrożenie norm w laboratorium akredytowanym oraz 
sprawdzenie przydatności metod określania skuteczności działania ochronnego biocy-
dów w farbach i lakierach do badania innych materiałów elewacyjnych, na przykład 
tynków. Prowadzenie badań zgodnie z normami EN zwalnia z obowiązku szczegółowe-
go opisywania metodyki badań i ułatwia producentom procedurę rejestracyjną. Ponadto 
badania wykonane metodami normowymi są uznawane na terenie całej Uni Europejskiej. 
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2. Metoda badania 

Badano dwa warianty powłok: wariant A, czyli powłokę bez dodatku substancji 
czynnych, oraz wariant B - powłokę z substancjami czynnymi. Badane powłoki nano-
szono na nośniki w postaci pasków bibuły filtracyjnej. Po wyschnięciu powłoki, wycinano 
krążki o średnicy około 55 mm, które sezonowano w warunkach laboratoryjnych (w tempe-
raturze 23°C 2°C i wilgotności 50 5%) przez co najmniej tydzień. Połowę próbek 
umieszczano w naczyniu z wodą (100 ml wody na jedną próbkę) na 72 h. Woda była 
wymieniana raz na dobę. Próbki suszono w warunkach laboratoryjnych i postępowano 
z nimi tak, jak z próbkami nie podlegającymi wymywaniu. Próbki poddawano sterylizacji 
przez umieszczenie ich w komorze laminarnej i naświetlaniu promieniowaniem UV przez 
24 h. Następnie układano je pojedynczo w szalkach Petriego na sterylnej pożywce. 
W przypadku PN-EN 15457 stosowano standardową pożywkę maltozową, a w przypadku 
PN-EN 15458 - pożywkę Bolda. 

W badaniach ochrony powłok przed grzybami na powierzchnię każdej próbki i na 
powierzchnię pożywki nanoszono zawiesinę grzybów testowych, rozprowadzając ją 
równomiernie po powierzchni próbki i pożywki. Zgodnie z normą wybiera się po dwa 
grzyby z dwóch grup: grzyby o większej skłonności do porastania w warunkach zewnę-
trznych i grzyby o większej skłonności do porastania w warunkach wewnętrznych. 

W badaniach stosowano mieszaninę grzybów testowych: 
• Cladosporium cladosporioides, 
• Alternaría alternate, 
• Aspergillus niger, 
• Penicillium purpurogenum. 
Próbki znajdujące się w szalkach Petriego inkubowano w temperaturze: 24°C 1°C. 
Próbki oceniano makroskopowo po 7,14 i 21 dniach, według następującej skali oceny: 
0 - brak grzybni na powierzchni próbek, 
1 - rozwój grzybni do 10% powierzchni próbki, 
2 - rozwój większy niż od 10% do 30% powierzchni próbki, 
3 - rozwój większy niż od 30% do 50% powierzchni próbki, 
4 - rozwój większy niż od 50% do 100% powierzchni próbki. 
W przypadku badań skuteczności zabezpieczenia powłoki przed glonami wybiera się 

po jednym gatunku glonów z dwóch rodzajów: sinic i zielenic. 
W badaniach stosowano mieszaninę glonów: 
• Nostoc commune (sinice), 
• Klebsormidium flaccidum (zielenice). 
Próbki po sezonowaniu układano pojedynczo w szalkach Petriego i pokrywano warstwą 

zawiesiny glonów. Inkubowano w komorze hodowlanej w temperaturze 23°C 2°C, 
naświetlano światłem o natężeniu 1000 2001 x, w cyklu 16 h naświetlania i 8 h w ciemności. 

Wyniki badań ceniano makroskopowo po 14, 21, 28, i 35 dniach według następującej 
skali oceny: 

0 - brak rozwoju glonów na powierzchni próbki i szalki Petriego, 
1 - mniejszy rozwój glonów na próbce zawierającej środki ochrony powłok w porów-

naniu z próbką bez środków ochrony powłok, 
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2 - jednakowy lub większy rozwój glonów na próbce zawierającej środki ochrony 
powłok w porównaniu z próbką bez środków ochrony powłok. 

W tablicy 1 (rozdz. 3.1) w przypadku powłok bez dodatku środków ochrony (wariant A) 
cyfrą 2 oznaczono całkowite porośnięcie glonami powierzchni próbki i szalki Petriego. 

Normy definiują warunki, jakie muszą być spełnione, aby badanie było uznane za 
ważne, a kiedy należy je odrzucić i powtórzyć. W przypadku badań skuteczności ochrony 
przed grzybami warunkiem koniecznym jest, aby próbki bez środków ochrony powłok 
wykazały stopień porośnięcia „4" (PN-EN 15457, p. 7.5), natomiast w badaniach z zastoso-
waniem glonów próbki niezabezpieczone muszą wykazywać silny rozwój glonów (PN-EN 
15458, p. 7,7). 

W obu wypadkach badanie musi być powtórzone, jeżeli: 
• zanieczyszczenie innymi organizmami osiągnie taki rozmiar, że zakłócają one 

ocenę, 
• próbki bez biocydu nie wykażą rozwoju grzybów/glonów, 
• niepomalowane i wysterylizowane podłoża nie wykażą rozwoju grzybów/glonów. 
Przyjęte w PN-EN 15457 kryterium oceny skuteczności stanowi, że na potrzeby 

badania środki ochrony powłok wykazują skuteczność wówczas, gdy próbki zawierające 
te środki zostały ocenione na stopień mniejszy niż „4", natomiast zgodnie z kryterium 
PN-EN 15458, na potrzeby badania środki ochrony powłok wykazują skuteczność wtedy, 
jeżeli próbki zawierające te środki oceniono na „0" lub „1". 

Laboratoryjne metody badania skuteczności działania środków ochrony powłok przed 
grzybami według PN-EN 15457 i glonami zgodnie z PN-EN 15458 określają sposób 
przeprowadzania badań biologicznych, natomiast nie uwzględniają testów starzenio-
wych poprzedzających te badania. W przypadku określania skuteczności zabezpiecze-
nia powłok zewnętrznych wydaje się to szczególnie istotne, ponieważ w praktyce powłoki 
są narażone na działanie czynników atmosferycznych, które mogą znacząco wpływać 
na ich właściwości, wymywanie składników czynnych, zmiany pH, i podobne czynniki. 
Stąd w badaniach uwzględniono starzenie, poddając stwardniałe powłoki procesowi 
ługowania w wodzie przez 72 h. 

3. Wyniki badań 

3.1. Badania powłok z farb 

Określono skuteczność działania środków ochrony powłok odnośnie do sześciu farb 
zewnętrznych pochodzących od dwóch producentów, którzy deklarowali odporność 
powłok na mikroorganizmy. 

Wyniki zawarte w tablicy 1 wskazują, że biocydy zawarte w czterech spośród sześciu 
badanych powłok, nieługowanych w wodzie, chronią powłokę przed porastaniem grzy-
bami pleśniowymi. Zgodnie z wymaganiami PN-EN 15457 porośnięcie powierzchni 
grzybami w stopniu mniejszym niż „4" świadczy o skutecznej ochronie powłoki. Kryterium 
skuteczności zawarte w normie jest bardzo łagodne. W myśl decyzji Komisji UE z dnia 
13 sierpnia 2008 r. dotyczącej ustalenia ekologicznych kryteriów przyznawania wspól-
notowego oznakowania ekologicznego farbom zewnętrznym, odporność na zagrzybie-
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nie wykazują powłoki porastające w stopniu nie większym niż 10%. Grzyby pleśniowe 
w sprzyjających warunkach rozwijają się szybko i na dużych powierzchniach, stąd 
deklaracja o skutecznym działaniu biocydu w powłokach zewnętrznych, które bez 
żadnego narażenia na wymywanie są podatne na porastanie, jest wątpliwa. Wszystkie 
badane powłoki, poddane wymywaniu, po testach biologicznych były całkowicie poroś-
nięte grzybami. Biocydy zastosowane jako ochrona powłok przed grzybami pleśniowymi 
okazały się więc nieskuteczne. 

Tablica 1. Zestawienie wyników badań skuteczności działania środków ochrony powłok z farb przed 
grzybami i glonami 
Table 1. The specification of test results of the effectiveness of coat protection products against 
mould fungi and alga 

Rodzaj 
powłoki 

Grzyby pleśniowe Glony Grzyby pleśniowe Glony 

Rodzaj 
powłoki 

wariant A 
powłoka bez 

środków ochrony 
powłok 

wariant A 
powłoką bez 

środków ochrony 
powłok 

wariant B 
powłoka 

ze środkami 
ochrony powłok 

wariant B 
powłoka 

ze środkami 
ochrony powłok 

Rodzaj 
powłoki 

nie łu-
gowane 

ługowa-
ne 

nie łu-
gowane 

ługowa-
ne 

nie łu-
gowane 

ługowa-
ne 

nie łu-
gowane 

ługowa-
ne 

Typu SilaCyryl 
o charakterze 
mineralnym 

4 4 2 2 1 4 1 2 

Akrylowa nr 1 4 4 0 2 3 4 0 1 

Akrylowa nr 2 4 4 2 2 2 4 0 1 

Silikonowa nr 1 4 4 2 2 2 4 1 1 

Silikonowa nr 2 4 4 2 2 4 4 0 2 

Polikrzemianowa 4 4 2 2 4 4 0 2 

Zgodnie z kryterium normy PN-EN 15458 biocydy zawarte w powłokach niepoddawa-
nych wymywaniu skutecznie chroniły je przed glonami: cztery powłoki z farb uzyskały 
ocenę 0 - brak rozwoju glonów, pozostałe stopień 1 - rozwój słabszy na powłoce z dodatkiem 
biocydu w porównaniu do powłoki bez dodatku. Skuteczność działania środków w po-
włokach po wymywaniu znacznie się obniżyła. Połowa badanych powłok całkowicie 
utraciła odporność na rozwój glonów. Środki ochrony powłok nie wykazały oczekiwanej 
skuteczności działania. 

Fotograficzną ilustrację odporności powłok na grzyby pleśniowe i glony przedstawiono 
w tablicy 2. 
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Tablica 2. Fotograficzna ilustracja odporności powłok na pleśnie i glony 
Table 2. The photo ilustration of the coat resistance to mould fungi and alga 
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3.2. Badania powłok z tynków zewnętrznych 

Badania wykonano na pięciu różnych tynkach. Wyniki zestawiono w tablicy 3 i zilustro-
wano w tablicy 4. 

Tablica 3. Zestawienie wyników badań skuteczności działania środków ochrony tynków przed 
grzybami i glonami 
Table 3. The specification of test results of the effectiveness of the coat protection products against 
mould fungi and alga 

Grzyby pleśniowe Glony Grzyby pleśniowe Glony 

Rodzaj powłoki 
wariant A 

powłoka bez 
środków ochrony 

powłok 

wariant A 
powłoka bez 

środków ochrony 
powłok 

wariant B 
powłoka 

ze środkami 
ochrony powłok 

wariant B 
powłoka 

ze środkami 
ochrony powłok 

nie łu-
gowane 

ługowa-
ne 

nie łu-
gowane 

ługowa-
ne 

nie łu-
gowane 

ługowa-
ne 

nie łu-
gowane 

ługowa-
ne 

Akrylowa nr 1 4 4 0 2 0 0 0 0 

Akrylowa nr 2 0 3 0 2 0 0 0 0 

Silikonowa nr 1 4 4 2 2 0 0 0 2 

Silikonowa nr 2 1 4 0 2 0 0 0 1 

Polikrzemianowa 4 4 2 2 0 0 0 1 

Badania tynków według PN-EN 15457 wskazują, że nie zawsze można spełnić 
wymagane w normie warunki badania odnośnie do stopnia porośnięcia powierzchni 
powłoki bez biocydów. Wiecej niż 50% powierzchni próbek powłok bez dodatku biocy-
dów powinno być porośnięte grzybami, natomiast połowa tynków (w wersji bez biocydów) 
wykazała całkowitą odporność na grzyby, a w związku z tym nie zostało spełnione 
wymaganie normy. Badania powinny być uznane za nieważne. Niektóre tynki pomimo 
braku środków ochrony powłok były odporne na wzrost pleśni. Wymagany brak odporności 
powłok uzyskano, ługując je wodą, i dopiero takie powłoki mogły być odniesieniem w ba-
daniach skuteczności działania środków ochrony powłok. 

Podobną sytuację stwierdzono w badaniach dotyczących ochrony przed glonami 
według PN-EN 15458. Na trzech z pięciu tynków bez biocydów nie zaobserwowano 
wzrostu glonów. Wyniki wskazują, że należy uwzględniać procesy starzenia w badaniach 
skuteczności działania biocydów w powłokach elewacyjnych. Na tynkach zabezpieczo-
nych, nie ługowanych, nie obserwowano wzrostu glonów, natomiast po ługowaniu 
powłoki skuteczność działania biocydów tylko nieznacznie się obniżyła. 
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Tablica 4. Fotograficzna ilustracja odporności powłok na pleśnie i glony 
Table 4. The photo ilustration of the coat resistance to mould fungi and alga 
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4. Podsumowanie 

W przypadku badanych farb żadna z powłok nie wykazała równocześnie odporności 
na glony i pleśnie. Po wymywaniu wszystkie powłoki z farb utraciły odporność na grzyby 
pleśniowe. Zdecydowanie lepiej biocydy zawarte w farbach działają jako ochrona przed 
glonami niż grzybami. Większą skuteczność wykazują biocydy w ochronie tynków. 

Wszystkie tynki nie poddane wymywaniu okazały się odporne na grzyby i glony. 
Ługowanie wodą spowodowało utratę odporności na glony tylko jednej powłoki. 

Wyniki badań wskazują, że nie można pomijać procesów starzenia w badaniach 
skuteczności działania biocydów w powłokach, ponieważ wymywanie obniża odporność 
powłok na wzrost mikroorganizmów. Przy badaniach tynków jest to często jedyna 
metoda oceny skuteczności działania środków ochrony powłok. 

Ponieważ normy PN-EN 15457 i PN-EN 15458 nie przewidują starzenia powłok przed 
badaniami biologicznymi, celowe wydaje się wskazanie jednolitej normowej procedury 
starzenia, która poprzedzałaby badania skuteczności działania środków ochrony powłok. 
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ESTIMATION OF THE COAT PROTECTION PRODUCTS EFFECTIVENESS AGAINST 
MOULD FUNGI AND ALGA 

Summary 

The appearance of microorganisms on the elevation is related to the thermal modernization of 
the construction works and with using polymeric elevation materials in these systems. To eliminate 
the biological corrosion, the materials with the addition of coat protection products against mould 
and fungi are used. In 2008 the PN-EN 15457 and PN-EN 15458 standards were emitted. They 
allow to estimate the effectiveness of those products. However, the tests carried out according to 
these standards are not taking into account the ageing tests of coats, what, in case of elevation 
materials may affect the reliable estimation of their resistance. Test results of paints and plasters 
submitted and not-submitted to leaching in water are compared in paper. 

Praca wpłynęła do Redakcji 20 I 2011 r. 

25 


