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Specjalny sk ad z wysok  zawarto-
ci  kwasu krzemowego sprawia, i

drewno – nawet w surowym skandy-
nawskim klimacie, w silnym procesie wie-
trzenia, jest doskonale chronione. Farba 
jest matowa i prze wituj  przez ni  na po-
wierzchni kryszta y krzemu, które odbija-
j  promienie s o ca. Farba Falu Rödfärg jest 
farb  wodn  na bazie miedzianego pigmen-
tu z dodatkiem oleju lnianego.

 W ciep ym wieczornym wietle, ko-
lor czerwony staje si  intensywny i niemal 
wieci. Pigment jest równie  bardzo stabil-

ny pod wzgl dem zmiennych warunków at-
mosferycznych. W Szwecji mo na znale
domy, które nie by y malowane przez poda-
na 100 lat. 

Falu Rödfärg jest do kupienia w Polsce – 
nie myli  ze stosowan  czasem przez produ-
centów nazw  odcienia (czerwie  szwedz-
ka) – farba taka oprócz koloru nie ma nic 
wspólnego z oryginalnym szwedzkim pro-
duktem. 

W swojej ofercie obecnie firma posia-
da cztery podstawowe kolory: jasnoczerwo-
ny, czerwony (klasyczna czerwie ), szary, 
czarny.

Te cztery kolory uzyskane s  nie po-
przez dodanie barwnika lecz odpowiednio 
wi ksz  temperatur  wypalania pigmen-
tu. Dodatkowo w ostatnim okresie pale-
ta kolorów zosta a mocno powi kszona 
o grup  farb do wyka czania Falu Rödfärg 
Knut&Foder (do okiennic, drzwi) oraz fasa-
dowych Falu Rödfärg Träfasad. Wi cej in-
formacji na stronie internetowej producenta 
http://falurodfarg.com/

Firma w tym roku wynaj a niezale ny 
instytut badawczy, SP Technical Research 
Institute, w celu przetestowania i porówna-
nia jako  15 ró nych kolorach farby szla-
mowej. Chcieli my zbada  trwa o , stabil-

no , i jak dobrze farba wytrzymuje p kanie 
i uszczenie.

2000 godzin w wezerometrze to równo-
warto  trzech lat nara enia na promienio-
wanie UV, ciep a i wilgoci, co jest ogóln
metod  testu w przemy le farb na zewn trz. 
Test okaza  si  by  trudny dla wielu ko-
lorach szlamu – ale nie dla Falu Rödfärg. 
Poni ej przedstawiamy wyniki testu.

Przedstawicielem firmy w Polsce jest fir-
ma RMK. 

Falu Rödfärg – farby nie tylko do domu

Falu Rödfärg to nie tylko farby 
do domu – to szwedzka histo-
ria kultury w puszce. Historie 
szwedzkiej czerwonej farby 
mo na prze ledzi  od XVI wie-
ku i do dzi  jest to naturalny 
wybór koloru farby dla domów 
jednorodzinnych, letniskowych, 
przystani wodnych, ogrodze .
Falu Rödfärg zawiera pigment 
z mineralnej kopalni miedzi 
w Falun. Najlepszy rezultat uzy-
skuje si  stosuj c Falu Rödfärg 
na zewn trz, na surowym 
drewnie. 

www.farbaszwedzka.pl 
tel. kom. 48 739 069 218 
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