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Przewodnik po farbach antyporostowych International
Jak wybrać farbę antyporostową?

Dlaczego warto pomalować łódź farbą antyporostową (antyfoulingiem)? Bezpieczeństwo: gruba warstwa porostów powoduje, że łódź może zachowywać się nietypowo i reagować wolniej. 
Ochrona:warstwa porostów uszkadza zanurzoną część kadłuba powodując mikroszpary i mikropęknięcia, poprzez które woda może penetrować wnętrze. Prędkość: porośnięty kadłub jest 
znacznie mniej sprawny hydrodynamicznie, co negatywnie wpływa na prędkość. 

Przed czym chronią farby antyporostowe International? Glony: szczególnie chętnie przywierają do nieruchomych obiektów. Niektóre gatunki są w stanie utrzymać się nawet gdy łódź porusza 
się. Okrzemki tworzą dodatkowo twardą, trudną do usunięcia, krzemionkową warstwę, stanowiącą bazę dla kolejnych pokoleń mikroorganizmów. Fauna: skorupiaki wypuszczają miliony 
larw, dla których niezabezpieczony kadłub Twojego jachtu jest idealnym miejscem rozwoju. Śluz: jest tworzony przez miliony organizmów jednokomórkowych, stanowi doskonałe miejsce dla
rozwoju kolejnych pokoleń mikroorganizmów. 

Jaką farbę wybrać? Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Farby różnią się od siebie, dlatego trzeba znać odpowiedzi na kilka pytań:
1. Czy akwen, na którym stacjonuje Twój jacht, cechuje silne, średnie, czy słabe porastanie? Jeżeli nie jesteś pewien zapytaj sąsiadów z kei. Porty Bałtyku i wiele akwenów 

śródlądowych nie wymaga inwestycji w najdroższe produkty. Jeśli jednak jacht stacjonuje na Morzu Północnym, Śródziemnym, albo ciepłym Zalewie Rybnickim najlepiej wybrać 
produkt przeciw silnemu porastaniu

2. Czy łódź będzie malowana co roku? Produkty jednoroczne są tańsze od zapewniających wieloletnią ochronę. Jeśli nie planujesz wyciągać jachtu na zimę warto zainwestować w 
droższy, ale dłużej działający produkt 

3. Antyfouling twardy, czy samopolerujący? Antyfouling twardy uwalnia środki biobójcze bez zmniejszania grubości powłoki. Samopolerujący systematycznie zmniejsza grubość 
powłoki w trakcie sezonu. Pierwsze polecane są do szybkich motorówek i jachtów regatowych. Dla typowych jachtów turystycznych w zupełności wystarczają produkty 
samopolerujące. 

Jakie błędy popełniają użytkownicy? Jest ich kilka:
1. Nałożenie zbyt małej ilości farby. Aby antyfouling działał musi mieć określoną grubość. 
2. Rozcieńczanie farby. Antyfoulingu nie należy rozcieńczać
3. Nakładanie farb w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych. 
4. Nie zachowanie czasów schnięcia
5. Złe wymieszanie farby
6. Nie stosowanie odpowiednich podkładów gruntujących

Przed zastosowaniem farby należy zapoznać się z przygotowanymi kartami technicznymi. Dobrze i źle nałożona farba kosztuje tyle samo. Ale tylko ta pierwsza pracuje prawidłowo.

O czym jeszcze pamiętać? O przygotowaniu i zagruntowaniu powierzchni. Zapraszam do lektury „Poradnika przygotowania powierzchni pod farby antyporostowe International”. Nawet 
najlepsze farby jachtowe nie spełnią swojej roli, jeśli nie będą miały się czego trzymać. 
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INTERNATIONAL FARBY ANTYPOROSTOWE 

Farba antyporostowa:

SAMOPOLERUJĄCE TWARDE CIENKOWARSTWOWE Z TEFLONEM SPECJALNE

Micron Extra
EU

Cruiser Uno
EU

Boatgard EU Ultra EU Trilux 33 VC 17m VC 17m Extra
VC Offshore
with Teflon

Trilux Prop-O-
Drew

Trilux 33

Do jachtów regatowych ○○ ○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○

Do zagruntowanych śrub 
aluminiowych

Ø Ø Ø Ø ○○○ Ø Ø Ø ○○○ ○○○

Do śrub z brązu Ø Ø Ø Ø ○○○ Ø Ø Ø ○○○ ○○○

Chroniąca dłużej niż jeden sezon ○○○

Do silnego obrastania ○○○ ○○ Ø ○○○ ○○ ○○○ ○○○

Do zagruntowanych kadłubów 
aluminiowych

Ø Ø Ø Ø ○○○ Ø Ø Ø Ø ○○○

Proste i szybkie w nakładaniu ○○○ ○○○

Na akweny słodkowodne ○○ ○○ ○○○ ○○ ○○ ○○○ ○○ ○○ ○○ ○○

○○○ - doskonała do tego celu
○○ - dobra do tego celu
○ - nadaje się do tego celu
Ø – nie nadaje się do tego celu

Uwaga: opracowanie zawiera najbardziej potrzebne szkutnikowi informacje. W sprawie pełnej informacji technicznej, środowiskowej oraz bezpieczeństwa proszę skorzystać z oryginalnych kart technicznych na 
www.yachtpaint.com 

http://www.yachtpaint.com/

