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Ewelina Kowałko: W br. firma
SEMPRE Farby Sp. z o.o. obchodzi
15-lecie działalności. Proszę podsumo-
wać, jaki to był dla Państwa okres.
Wacław Brachaczek: Startując

od zera, skutecznie zbudowaliśmy roz-
poznawalność marki, a także firmy
SEMPRE Farby jako ośrodka innowa-
cyjnego. Jesteśmy postrzegani jako fir-
ma o stabilnej pozycji, mająca w swoim
asortymencie ok. 70 produktów prze-
znaczonych do stosowania w budownic-
twie. Dzięki własnemu zapleczu badaw-
czo-rozwojowemu elastycznie reaguje-
my na potrzeby klientów, zwiększając
sukcesywnie asortyment o nowe specja-
listyczne produkty.

EK: Z perspektywy lat, co Pana zda-
niem jest obecnie największą siłą firmy?
WB: Jest nią jakość produktów i na-

stawienie na zaspokajanie potrzeb klien-
tów. Dysponujemy własnym potencja-
łem, umożliwiającym wytwarzanie uni-
katowych produktów z najwyższej pół-
ki technologicznej. Zespół pracowników
SEMPRE Farby prowadzi specjalistycz-
ne szkolenia dla wykonawców, działalność
doradczą, a także uczestniczy w realizacji
projektów inwestycyjnych. Współpracu-
jemy z kluczowymi dostawcami technolo-
gii oraz placówkami naukowymi w kraju
i za granicą. Motorem działania firmy są
nowe wyzwania i ich realizacja.

EK: Jak zmieniał się asortyment wy-
robów firmy przez 15 lat działalności?
WB: Firma SEMPRE Farby rozpo-

częła działalność od produkcji tynków
cienkowarstwowych i farb elewacyj-
nych. Następnie poszerzyliśmy pro-
dukcję o farby i system dekoracyjny do
wnętrz. Korzystając z pomocy unijnej,
wybudowaliśmy halę produkcyjną oraz

kupiliśmy nową linię technologiczną
do produkcji suchych zapraw i w kolej-
nych latach poszerzyliśmy asortyment
o produkty do renowacji obiektów za-
bytkowych. Ostatnią naszą inwestycją
było uruchomienie linii produkcyjnej
styropianu. Duży nacisk kładziemy na
ochronę środowiska naturalnego zarów-
no przez stosowanie odpowiednich środ-
ków, jak i oferowanie nowych materiałów
niezawierających rozpuszczalników.

EK:W 2015 r. wprowadziliście Pań-
stwo na rynek System Renowator do bu-
dynków zabytkowych. Jakimi cechami
charakteryzują się produkty z tej linii?
WB: System Renowator to: produk-

ty do odtwarzania barier przeciwwilgo-
ciowych budynków w pionie i w pozio-
mie; tynki renowacyjne hydrofobowe
i zdolne do długoletniej akumulacji soli;
zaprawy sztukatorskie oraz specjalistycz-
ne wyroby malarskie pozwalające od-
tworzyć historyczną kolorystykę. System
Renowator został pozytywnie oceniony
przez Naukowo-Techniczną Grupę Robo-
czą ds. Utrzymania Budowli i Ochrony
Zabytków (WTA) w Weimarze. Wszyst-
kie wyroby posiadają certyfikat WTA.

Produkty z tej linii spełniają wymaga-
nia konserwatorów, architektów oraz po-
zostałych osób zajmujących się zacho-
waniem dziedzictwa kulturowego. Cha-
rakteryzują się zdolnością do akumulacji
soli i odpornością na wykwity, uzyskaną
dzięki odpowiednio dobranej liczbie
i wielkości porów w poszczególnych ele-
mentach systemu oraz hydrofobowości
zasadniczej warstwy tynku renowacyj-
nego. Zapewniają łatwe odparowywanie
zgromadzonej w murze wilgoci dzięki
dużej dyfuzyjności systemu.

Na przestrzeni lat poddano renowacji
wiele obiektów zabytkowych. Na szcze-

gólną uwagę zasługuje klasztor w Bieni-
szewie, gdzie zastosowano nasze pro-
dukty do odtworzenia bariery przeciw-
wilgociowej, zestaw tynków renowacyj-
nych oraz zaprawy do wykonania ele-
mentów sztukaterii.

EK:Firma SEMPRE Farby realizu-
je projekt badawczo-rozwojowy pt.
„Materiały termoizolacyjne o zmniej-
szonej przewodności cieplnej zawiera-
jące grafen”. Jakie korzyści da zastoso-
wanie grafenu w termoizolacji?
WB: W ostatnich kilkudziesięciu

latach producenci styropianu praco-
wali nad poprawą właściwości izolacyj-
nych. Pojawił się m.in. styropian grafi-
towy, w przypadku którego udało się
zmniejszyć współczynnik przewodze-
nia ciepła λ do 0,031 – 0,033 W/(m·K).
Natomiast wspólne badania inżynie-
rów firmy SEMPRE Farby z naukowca-
mi z Zakładu Inżynierii Materiałowej
Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej umożliwiły produkcję
materiału termoizolacyjnego o jeszcze
mniejszym współczynniku λ, tj. poniżej
0,030W/(m·K). Uzyskano to przez wpro-
wadzenie grafenu do technologii pro-
dukcji płyt styropianowych. Pozwoli to
na zmniejszenie grubości warstwy ter-
moizolacyjnej, a w efekcie da nowe
możliwości kreowania przestrzeni przez
architektów.

EK: W jaki sposób dbacie Państwo
o jakość swoich produktów i usług?
WB: Bardzo dobra jakość produktów

i usług jest dla naszej firmy priorytetem.
Mamy Certyfikowany Systemem Zakła-
dowej Kontroli Produkcji. Oznacza to,
że procedury przeprowadzania kontroli
oraz nasze laboratoria są pod stałym
nadzorem notyfikowanych jednostek, do

Innowacyjność
jest wpisana

w politykę naszej firmy
Z dr. hab. inż. Wacławem Brachaczkiem, Prezesem firmy SEMPRE Farby Sp. z o.o.,
rozmawia Ewelina Kowałko






	12.pdf
	13

