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Фарбування стелі 

Людина завжди прагнула зробити своє житло не тільки теплим, а й 

затишним, гармонійним і комфортним. За допомогою правильно оформленої 

або пофарбованої стелі можна візуально розширити простір, підняти стелю 

або, навпаки, опустити її для кращого затишку. Нині існує багато способів 

для оформлення стелі, але найнадійнішим і класичним способом залишається 

її фарбування. 

Для того, щоб досягти потрібного результату і збільшити термін слугування 

пофарбованої поверхні стелі, необхідно як слід підготувати її поверхню. 

Ретельна підготовка поверхні покращує адгезію фарби до поверхні й таким 

чином значно збільшує термін придатності готового покриття. 

Фарбування стелі водоемульсійною фарбою – це давно випробуваний і 

надійний спосіб оздоблення стелі, пофарбована поверхня в результаті 

виглядає рівною і однорідною. 

Якщо поверхня була раніше пофарбована, то з неї видаляють стару фарбу – 

для цього її промивають розчином для очищення і попередньої обробки 

внутрішніх поверхонь. Потім ретельно промивають поверхню водою і дають 

їй про сохнути. Після цього за допомогою шпаклівки вирівнюють поверхню, 

попередньо «розкривши» і зашпаклювавши щілини. Висохлу поверхню 

шліфують, а після видалення пилу ґрунтують. 

Якщо поверхня не пофарбована, то спочатку її очищають від бруду і пилу. За 

необхідності вирівнюють поверхню шпаклівкою. Фарбу слід накладати 

тільки на просушену поверхню. На підготовлену поверхню фарбу наносять за 

допомогою пензля, валика або пульверизатора. Стеля стає пористою і 

дихаючою, що забезпечує свободу дихання у приміщенні. 



 

Після завершення всіх підготовчих робіт (вирівнювання, шпаклювання і 

шліфування стелі, установлення багета на кути) стелю фарбують. Фарбувати 

стелю слід в три шари, причому перший шар є ґрунтувальним. Приблизна 

витрата водоемульсійної фарби для стелі площею 16 кв.м – 3 - 3,5 л. Після 

висихання ґрунтовки за допомогою валика підфарбовують найтемніші плями 

(пересуваючи валик перпендикулярно до вікна). Після висихання 

підфарбованих плям виконують чистове фарбування стелі. 

Спочатку фарбують краї стелі. Для цього беруть пензлик або вузький валик і, 

відступивши 3 - 5 см від прилягання стелі до стіни по всьому периметру, 

зафарбовують цю смужку. Це потрібно для того, щоби при подальшому 

фарбуванні через необережність не зачепити фарбою стіни в кутах. 

 



Пофарбувавши краї стелі, беруть широкий валик для основної поверхні. Його 

занурюють у відро з фарбою, не опускаючи повністю. Як правило, валик 

намокає з одного боку, а необхідно домогтися, щоби вся окружність валика 

рівномірно заповнилася фарбою. Для цього прокручують валик по сітці чи 

спеціальній ванночці або по чистому листі лінолеуму, але не по стелі. Якщо 

потрібно, ще раз занурюють валик у фарбу і процедуру повторюють. Під час 

фарбування так слід робити регулярно.  

Після того, як ворсини валика рівномірно заповнилися фарбою, стелю 

фарбують. При цьому слід пам’ятати, що перший шар наносять завжди в 

одному напрямку, а кожен наступний шар – перпендикулярно до 

попереднього. Останній шар фарби наносять винятково в напрямку від вікна. 

 

Фарба має лягати на стелю паралельними смугами, шириною приблизно 70 

см. Ширину смуги вибирають так, аби крайка свіжої фарби не встигала 

підсихати. Смуга складається з квадратних сегментів (ширина сегмента 

дорівнює ширині смуги). Сусідні смуги, а також сегменти смуг фарбують із 

напуском приблизно 10 см. Фарбу після нанесення кожного шару фільтрують 

або замінюють чистою. 

 

 

 


