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O zaletach kamienia, jako materiału wykończeniowego można mówić bez końca. Jego 
piękno, różnorodność, a przede wszystkim trwałość sprawiają, że jest często wybieranym 
surowcem do budowy ogrodzeń czy wykończenia elewacji. Nie można jednak zapominać, że 
na ścianie jest stale narażony na niekorzystne działanie wielu czynników zewnętrznych. Aby 

więc cieszyć się kamieniem przez lata, warto odpowiednio o niego zadbać już w chwili 
montażu. Tylko odpowiednia impregnacja oraz należyta pielęgnacja przez cały czas 
użytkowania gwarantują skuteczne zabezpieczenie kamiennej ściany. 

Kamień naturalny to materiał, który skutecznie podbił serca wielu Inwestorów. Pomimo 
swojej wysokiej ceny, jest bardzo chętnie wykorzystywanym materiałem 
budowlanym. Kamienne rozwiązania stosuje nie tylko w wielkokubatorowych budynkach 
użyteczności publicznej, ale również w budownictwie jednorodzinnym. Nikogo ten fakt nie 
dziwi, w końcu kamień, nawet jeśli dużo kosztuje, jest inwestycją na wiele lat. Fachowo 

położony i zabezpieczony, bardzo długo będzie pięknie prezentował się na fasadzie domu, co 

na pewno zrekompensuje nam koszty poniesione na jego zakup. Dzięki wielości kształtów i 
rodzajów, możemy dopasować go do każdej powierzchni i koloru ścian. Natomiast  

wykorzystując nowoczesne metody montażu oraz profesjonalne środki konserwujące mamy 

pewność, że będzie odporny na wszelkie niekorzystne działania atmosferyczne. 
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Jak dbać o kamień naturalny? 

Aby właściwie dbać o kamień, warto najpierw dowiedzieć się, co mu zagraża. Okazuje się, że 
tych czynników może być sporo i każdy niezabezpieczony element, bez względu na twardość, 
pochodzenie czy skład chemiczny, z czasem im ulegnie, a tym samym będzie niszczał. 
Podstawowym niebezpieczeństwem są warunki atmosferyczne. M ówimy o kamieniu 

wykorzystanym na zewnątrz, tak więc nieustannie narażonym na działanie promieni UV, 

rozmaitych opadów oraz zmian temperatury. Równocześnie poważnym zagrożeniem mogą 
być wody gruntowe, a konkretnie zawarte w nich sole i kwasy, które mogą wejść w reakcję z 
naszym kamieniem. Na zawilgoconych powierzchniach mogą pojawiać się 
też mchy, grzyby i porosty. Ponadto ciągła obecność wilgoci może wywołać szybkie zmiany 

objętości kamienia, które doprowadzą do jego pęknięć. Są jednak sposoby pozwalające na 
uniknięcie opisanych zagrożeń. 

Impregnacja kamieni naturalnych 

Odpowiednio przygotowany i zaimpregnowany kamień naturalny będzie odporny na 
działanie wszelkich zagrożeń zewnętrznych. Zanim jednak zamontujemy go na ścianie, bez 
względu na to czy będzie to metoda ciężka-sucha czy zwykłe klejenie, powinniśmy 
go przeszlifować i wygładzić, szczególnie jeśli mamy do czynienia 
z piaskowcem, granitem czy wapieniem . Takie działanie zamknie pory oraz zniweluje 

wnikanie brudu i matowienie powierzchni. Następnie kamień należy zaimpregnować przy 

pomocy specjalnego preparatu (np. z oferty marki Primacol Professional). Impregnacja 

zabezpiecza kamień na 5-7 lat . Po upływie tego czasu należy zabieg powtórzyć. 
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Czyszczenie elewacji i ogrodzeń z kamienia 

Nawet  prawidłowo zaimpregnowany kamień ulega z biegiem lat  szarzeniu, miejscowym 

przebarwieniom i zwyczajnie się brudzi. Na to są również sposoby. Przy bardzo zabrudzonej i 
zszarzałej elewacji można zlecić przeprowadzenie zabiegu piaskowania, czym zajmują się 
specjalistyczne firmy. Należy pamiętać jednak, że nie jest to tanie rozwiązanie. Można też 
reagować na wszelkie zabrudzenia i wykwity miejscowo, wykorzystując do tego dostępne na 

rynku środki chemiczne. W ofercie producentów chemii do czyszczenia i impregnacji 

kamienia (np. marka Primacol Professional) znajdują się produkty dedykowane do 
konkretnego rodzaju kamienia, środki przeznaczone do usuwania zanieczyszczeń 
określonego typu, oraz środki uniwersalne. Profesjonalne środki czyszczące gwarantują 
utrzymanie piękna kamiennych elementów, bez naruszenia jego st ruktury czy barw. 

Twoje uwagi 

Co myślisz o tym wpisie? O czymś zapomnieliśmy? Jeśli Twoim zdaniem powinniśmy go 

uzupełnić, napisz to teraz w komentarzu pod artykułem, na Google+, lub FB. Wszystkie 

sugestie są mile widziane. 
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