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Водоемульсійне фарбування 

 

Водоемульсійні фарби порівняно з іншими лакофарбовими матеріалами 

мають багато переваг: вони нетоксичні, зручні у застосуванні та 

порівняно недорогі. До того ж поверхні, пофарбовані емульсійними 

фарбами, «дихають», тобто пропускають повітря і водяну пару, що 

забезпечує високу комфортність. Наносять емульсійні фарби на 

поверхню за допомогою малярного пензля, валика або 

фарборозпилювача. 

При фарбуванні слід пам’ятати  

Водоемульсійні фарби не належать ні до клейових, ні до олійних, ні до 

емалевих – їх виготовляють із найдрібніших пластмасових частинок, 

розчинених у воді. Коли вода випаровує, частинки пластмаси покривають 

поверхню міцною еластичною плівкою. 

Перед застосуванням емульсійну фарбу слід ретельно розмішати, а якщо 

вона при зберіганні загусла, то її розводять водою до робочої в’язкості (на 5 - 

10 %), додаючи воду в ємність із фарбою невеликими порціями. Фарбу 

перемішують міксером зі спеціальною насадкою. Водоемульсійною фарбою 

можна покривати поґрунтований гіпсокартон, дерево, бетон і метал. Оскільки 

вода легко випаровує крізь пори водоемульсійної фарби, її можна наносити 

навіть поверх свіжонанесеної штукатурки. Незалежно від структури 

поверхні, після нанесення на неї водоемульсійної фарби і висихання води 

утворюється міцне матове покриття. 
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При додаванні фарбувального пігменту можна отримати в результаті фарбу 

будь-якого кольору і тону. З цією метою використовують колер (рідкий або у 

вигляді порошку). Його розводять у фарбі в неглибокій посудині, навіть 

можна у звичайній склянці. Суміш фарби з кольором поступово додають у 

відро з основною фарбою і перемішують міксером до отримання кольору 

потрібної насиченості. 

 

Для фарбування поверхні стін потрібні пензель і валик. Хутряна поверхня 

валика з висотою ворсу від 16 до 18 мм дасть змогу отримати ефект «шкірки 

апельсина», що створює привабливий вигляд стін. 

Для контролю рівномірності товщини шару і текстури при фарбуванні 

зашпакльованих стін буде потрібне додаткове підсвічування. Можна 

використати звичайний патрон з енергозберігаючою лампою білого світіння 

на 15 Вт. 

У процесі фарбування стін зі шпалерами не треба допускати протягів, а 

також виключити потрапляння на стіни прямих сонячних променів. 

Час повного висихання емульсійної фарби при температурі 18 - 22°С 

становить 1,5 - 2 години. Бажано наносити водоемульсійну фарбу у два шари, 

причому другий – після повного висихання першого. Перший шар 



рекомендують наносити вздовж довгої сторони поверхні, а другий – 

упоперек. 

Наносити емульсійну фарбу необхідно на вирівняну і чисту поверхню. Для 

вирівнювання поверхні та приховування дрібних дефектів використовують 

звичайну шпаклівку. Очищену і зашпакльовану поверхню, як правило, 

ґрунтують тією ж фарбою. Водоемульсійною фарбою можна покривати 

поверхні, які раніше були покриті емалевою, олійною або клейовою фарбами. 

Однак при цьому треба врахувати, що якщо перед нанесенням клейової 

фарби використовували галунову або купоросну ґрунтовку, водоемульсійна 

фарба буде роз’їдатись. Щоб нейтралізувати дію цих видів ґрунтовки, 

необхідно повністю видалити клейову фарбу і прооліфити поверхню. 

 

Велику роль при фарбуванні відіграє вибір фарби й інструментів. Валик 

значною мірою впливає на якість фарбування стелі, тому необхідно звернути 

особливу увагу на його вибір. З усього різноманіття валиків найкращого 

результату досягають при фарбуванні валиком із довгим ворсом (нитками). 

Поролоновий валик непридатний, тому що він дає бульбашки, велюровий 

валик теж – недостатньо бере фарби. Отже, для фарбування стелі слід обрати 

валик із довгим ворсом. 

Хоча водоемульсійні фарби всіх типів і мають підвищену покривну здатність 

(від 70 до 200 г/кв.м), її можна додатково збільшити, додавши у фарбу трохи 

скипидару та крейди. У результаті вийде паста, яку особливо економічно і 

зручно наносити на дерев’яні поверхні (1 кг звичайної емульсійної фарби 

буде достатньо для покриття поверхні площею 5 кв.м). Термін зберігання 

водоемульсійних фарб становить півроку.  

Водоемульсійна фарба є чудовим матеріалом для внутрішнього оздоблення 

стель і стін житлових приміщень з підвищеною та помірною вологістю, вона 

не пахне, швидко сохне, є екологічною й абсолютно безпечною для здоров’я 

людини. 

 



Записати конспект урока. Всі  матеріали скидати на електронну пошту 

lurianenko74@ukr.net .  Запитання надсилати у viber 0970625957. 
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