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Фарбування поверхонь 
Фарбування поверхонь – це заключний стан опоряджувальних робіт. Від 

якості фарбування залежать строки наступної експлуатації приміщення і його 

зовнішній вигляд. 

Фарбування водними фарбувальними сумішами 

Водною називають таку суміш, у якій застосовуються в’яжучі матеріали, 

здатні розчинятись у воді або тужавіти під її дією. Такі суміші до робочої 

в’язкості розводять водою. 

Водна фарбувальна суміш складається з пігментів, в’яжучого матеріалу і 

води. Пігменти можна використовувати хроматичного (з одного кольорового 

пігменту) або ахроматичного кольору. За насиченістю кольорового тону 

виділяють суцільні, інтенсивні, нормальні і розбілені фарбувальні суміші. 

Суцільна фарбувальна суміш перед доданням до неї клею складається з 

100% хроматичного пігменту (без домішок білих пігментів). Такі суміші 

іноді використовують для виконання фільонок і малюнків у фризах та 

бордюрах.  

Інтенсивна фарбувальна суміш складається з 60–90% кольорових 

пігментів і 10–40% крейди або вапна. Інтенсивною сумішшю фарбують 

фільонки, бордюри, панелі. 

Нормальна фарбувальна суміш має 50% кольорових пігментів і 50% 

білого пігменту. 

Розбілена фарбувальна суміш складається з 5–40% кольорових пігментів і 

60–90% білого пігменту. Це найбільш поширений вид фарбувальних 

сумішей. Водні фарбувальні суміші після висихання на поверхні значно 

світлішають. 

 В’яжучими матеріалами в клейових сумішах є тваринний або рослинний 

клей, або їх суміш. У клейових сумішах можна використовувати різні 

пігменти без обмежень, що дає змогу фарбувати поверхні в різні кольори. 

Фарбувати внутрішні поверхні починають із стелі. Фасади після попередньої 

підготовки починають фарбувати зверху. 

Для фарбування поверхонь вапняними сумішами застосовують тільки 

лугостійкі пігменти, а саме: природні – вохру, сієну, мумію, сурик залізний; 

штучні – сажу, окис хрому, ультрамарин. Після нанесення на поверхню 

суміші вапняна плівка починає тужавіти (тверднути), поступово 

перетворюючись у каменеподібну речовину. Поверхню перед фарбуванням 

добре змочують водою, а у вапняні суміші, особливо влітку, додають солі, які 

сприяють гігроскопічності фарбової плівки. Вапняні суміші наносять на 

поверхню вручну або фарбопультом. 



Казеїнова фарбова плівка атмосферостійка і найміцніша з усіх видів 

водних фарбових плівок. У казеїнових сумішах використовують тільки 

лугостійкі пігменти. Казеїнова фарбова плівка відрізняється від інших видів 

водних покриттів своєю міцністю, але вона добре тримається на міцній 

основі. Тому фарбувати починають тільки після того, як знято старий набіл, 

відремонтовано пошкоджену штукатурку або замінено дефектний шар 

новим, а також після високоякісної підготовки поверхні з використанням 

казеїнових шпаклівок і ґрунтовок. 

Силікатна фарбова плівка досить міцна, водостійка і має підвищену 

стійкість проти атмосферних впливів. Це можна пояснити тим, що рідке скло 

вступає в хімічну реакцію з матеріалом поверхні, а також з мінеральними 

пігментами, що входять до складу суміші. Силікатні фарбові покриття 

зберігаються на поверхнях до 20 і більше років. У силікатних сумішах також 

можна застосовувати тільки лугостійкі пігменти. Як в’яжучий матеріал у цих 

сумішах використовують калієве рідке скло, яке на пофарбованій поверхні не 

утворює висолів. 

Фасади можна фарбувати силікатними фарбами лише після їх ретельної 

підготовки. Перед фарбуванням вся поверхня фасаду повинна бути 

прогрунтована флюатом або калієвим рідким склом з густиною 1,15г/см
3
. 

Якщо до складу силікатної фарбувальної суміші додати гідрофобну добавку 

(етил силікат натрію, метил силікат натрію), то міцність фарбового покриття 

значно зросте. На поверхні утвориться водо відштовхуюча, атмосферостійка, 

міцна плівка, яка міцно зчіплюється з поверхнею. Тому для фарбування 

фасадів будинків краще застосовувати гідрофобізовану силікатну суміш. 

Цементні фарбувальні суміші приготовляють із сухої цементної фарби 

заводського виготовлення або з білого чи кольорового цементу. У сумішах 

слід застосовувати лише лугостійкі пігменти. Щоб покращити умови для 

тверднення фарбових плівок, поверхні до початку фарбування старанно 

змочують водою. 

Фарбування неводними фарбувальними сумішами 

Неводною називають таку суміш, у якій в’яжучим матеріалом є висихаючі 

масла (оліфи) або смоли, розведені у розчинниках. До робочої в’язкості 

суміші доводять оліфою або розчинником.  

До неводних сумішей належать олійні, олійно-емульсійні, смалеві, 

смалянолеткі фарби, а також лаки. Деякі синтетичні фарби приготовляють на 

емульсіях типу ОВ (оліфа, вода), тому на робочому місці їх розводять водою.  

Емульсією називають стійку механічну суміш рідин, які не змішуються 

одна з одною. Щоб приготувати стійку емульсію, до суміші додають 

речовину, яку називають емульгатором.  Залежно від співвідношення у 

суміші води, олії виділяють два види емульсій ОВ і ВО:  

Емульсія ОВ (олія у воді). До складу цих емульсій входять оліфа (2-10%), 

вода і емульгатори. Емульгаторами для емульсій ОВ є мило, луги, розчини 

тваринного або казеїнового клею. Емульсії ОВ застосовують при водних 

фарбуваннях для ґрунтовок, шпаклівок і декоративних фарбувальних 

сумішей.  



Емульсії ВО (вода в олії). До складу цих емульсій входять вода (25-50%), 

оліфа і емульгатори. Емульгаторами в емульсіях ВО є розчин клею або лужна 

вапняна вода. Емульсії ВО здебільшого застосовують при олійних 

фарбуваннях для грунтовок і фарбувальних сумішей.  

За насиченістю кольорового тону неводні фарбувальні суміші поділяють 

на суцільні, інтенсивні, нормальні і розбілені. Для розбілення олійної суміші 

застосовують білила, а для інших фарб – білі фарби тієї ж назви. 

Олійними фарбувальними сумішами покривають внутрішні і зовнішні 

обштукатурені, дерев’яні і металеві поверхні. Олійна фарбова плівка міцна, 

водо- і атмосферостійка. Вона захищає дерев’яні поверхні від гниття, 

металеві – від корозії, а обштукатурені – від незначних механічних 

пошкоджень та атмосферних впливів. Виділяють глянцеві і матові олійні 

фарбування. Найчастіше у малярних роботах застосовують глянцеве 

фарбування, а у високоякісних декоративних – матове. 

Матові фарбування можуть мати різний ступінь матовості, яка 

утворюється внаслідок додавання до суміші певної кількості розчинників, 

воску або емульсій. Матовість збільшується із зменшенням у суміші 

кількості оліфи і збільшенням розчинника. 

Олійна фарбова плівка повинна бути якнайтоншою, бо інакше під верхнім 

її шаром, який швидко висихає, деякий час залишається рідка фарба. При 

значній товщині плівки таке нерівномірне висихання призводить до 

утворення на пофарбованій поверхні зморщок. 

Фарбувати дерев’яні поверхні олійними сумішами можна тільки після 

повного висихання деревини. Щитові безфільончасті двері фарбують 

валиками так само, як і інші плоскі поверхні. Бокові і верхні торці дверного 

полотна фарбують ручниками. Фарбувати двері можна фарборозпилювачами 

невеликої продуктивності, пневматичними і звичайними валиками. 

Металеві поверхні (радіатори опалення, труби, огорожі балконів і 

сходових маршів) після очищення від іржі та відповідної підготовки 

фарбують ручниками або спеціально виготовленим інструментом. Металеві 

поверхні не вбирають фарбувальної суміші, тому під час фарбування часто 

виникають такі дефекти, як потьоки фарби, краплини, які довго не 

висихають, тощо. Щоб запобігти цьому, користуються більш в’язкими 

фарбами, набираючи їх потроху на щітку і добре розтушовуючи. 

Дисперсійно-полімерні суміші приготовляють на основі полівінілацетатної 

дисперсії. Крім пігментів і наповнювачів, у ці суміші входять мінеральні 

в’яжучі матеріали: цемент, вапно або гіпс. До дисперсійно-полімерних 

належать полімер цементні, гіпсополімерцементні і вапняно-полімерні 

суміші. 

Полімерцементними сумішами фарбують внутрішні бетонні і 

поштукатурені поверхні, а також фасади будівель у теплий період року при 

температурі не нижче 2 
о
С. При підготовці поверххонь під полімер цементне 

фарбування використовують полівінілацетатну ґрунтовку. До складу помер 

цементної фарбувальної суміші входять: полівінілацетатна дисперсія, цемент 

білий, пігменти, вода. 



Гіпсополімерцементні фарби застосовують у тих же роботах, що й 

полімер цементні. За складом ці фарби дещо відрізняються від полімер 

цементних, оскільки до їх складу, крім вищезгаданих матеріалів, входить 

будівельний гіпс. Робочу в’язкість суміші вибирають залежно від способу її 

нанесення і регулюють кількістю води, яку додають у суміш. 

Вапняно-полімерними сумішами фарбують внутрішні і зовнішні 

поштукатурені, бетонні і цегляні поверхні. Підготовлену поверхню 

грунтують полівінілацетатною ґрунтовкою і фарбують вапняно-полімерною 

сумішшю. 

До водно-дисперсійних фарб належать полівінілацетатні, каучукові і полі 

акрилові фарби. 

Полівінілацетатні фарби застосовують для внутрішніх фарбувань по 

штукатурці і дереву, а також металевих поверхнях, попередньо 

заґрунтованих олійною ґрунтовкою. Такі фарби можна застосовувати для 

приміщень з надмірною вологою (лазні, пральні, ванні кімнати тощо) і 

наносити на старі олійні і емалеві плівки. 

До складу полівінілацетатної фарби входять пігменти, полівінілацетатна 

дисперсія, наповнювачі, стабілізатор і емульгатор. Поверхні під фарбування 

полівінілацетатними фарбами підготовляють так само, як і під олійні 

фарбування, використовуючи олійні шпатлювальні і ґрунтувальні суміші. 

Проте при фарбуванні олійними сумішами адгезія полівінілацетатної плівки 

зменшується. Тому у підготовчих роботах краще застосовувати суміші, 

приготовані на полівініацетатній дисперсії. 

Каучукові фарби застосовують для внутрішніх і зовнішніх робіт. До 

складу каучукової фарби входять пігменти, дивіністирольний латекс або 

хлоркаучук, наповнювачі і емульгатор. Всі поверхні під фарбування 

каучуковими фарбами підготовляють так само, як і під полівінілацетатні, але 

використовують при цьому каучукові суміші. 

Поліакриловиви фарбами фарбують зовнішні цегляні, обштукатурені, 

бетонні та дерев’яні поверхні. Їх можна застосовувати також по старих 

олійних, емалевих і водно-дисперсійних фарбуваннях. До скалу фарби 

входять поліакрилова дисперсія, пігменти, наповнювачі і емульгатор. 

Підготовляють поверхні під фарбування поліакриловими фарбами так 

само, як під інші водно-дисперсійні фарби. Грунтувати і шпаклювати 

поверхні можна не лише відповідними фарбі сумішами, але й олійними. При 

застосуванні олійних сумішей грунтувати поверхню перед фарбуванням слід 

лише полі акриловою ґрунтовкою, яку приготовляють із відповідної фарби. 

Пігменти, попередньо затерті на оліфі або розчиннику і розведені лаком, 

утворюють фарбувальну суміш, яку називають емалевою фарбою. До 

емалевих належать гліфталеві, пентафталеві і епоксидні фарби. Після 

затвердіння фарби на поверхні створюється міцна, блискуча або 

напівблискуча плівка. Фарбове покриття світлостійке, довговічне і стійке до 

навколишнього середовища. У разі потреби фарбу, що загусла, розводять 

уайт-спіритом, скипидаром або сольвентом. 



Різновидністю емалевих фарб є смоляно-леткі фарби. До них належать 

перхлорвінілові, полівінілхлоридні, сополімеровінілхлоридні, 

нітроцелюлозні і нітрогліфталеві фарби. Ці фарби застосовують для 

фарбування бетонних, обштукатурених і цегляних фасадів, а також 

дерев’яних і попередньо заґрунтованих металевих поверхонь. До складу 

перхлорвінілових фарб входять легкозаймисті леткі розчинники (ксилол, 

сольвент і толуол), які при позитивних температурах швидко випаровуються 

і заповнюють навколишній простір. Тому застосовувати ці аби можна лише у 

осінньо-зимовий період, додержуючись всіх необхідних правил техніки 

безпеки і протипожежної безпеки. 

Лаки використовують для захисного або декоративного покриття 

дерев’яних поверхонь з цінних порід деревини, а також поверхонь, які 

раніше були пофарбовані або опоряджені альфрейними оздобленнями, 

виконаними неводними сумішами. Для прозорого опорядження деревини 

застосовують олійно-смоляні, спиртові і нітролаки. Опорядження лаками не 

змінює кольору і рисунка деревини,а лише надає їй більшої виразності і 

декоративності. Лаки утворюють на поверхні міцні прозорі плівки, 

властивості яких залежать від виду і якості лаку. Більшість лаків утворює 

рівні блискучі або глянцеві плівки. 

 

 

 

 

За цією темою підготувати реферати. Надсилати на електронну пошту 

lukianenko74@ukr.net. 
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