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Правила техніки безпеки при виконанні малярних робіт 

 
При виконанні малярних і шпалерних робіт необхідно працювати на 

справних риштуваннях, помостах, драбинах та інших пристроях, виконуючи 

вимоги при виготовленні і встановленні їх, а також додержуючись правил 

техніки безпеки під час роботи на висоті.  

Ручний інструмент, яким працює маляр, має бути справним. Дерев'яні 

ручки інструменту виготовляють із твердої деревини (бук, граб, береза), 

вологість якої допускається не більш як 12%. Вони повинні бути добре 

оброблені, пошліфовані і міцно з'єднані з інструментом.  

До початку малярних робіт у приміщеннях з відкритою електропроводкою 

струм вимикають.  

Малярні суміші готують в спеціально виділених для цього приміщеннях, 

обладнаних вентиляцією. У приміщенні не можна палити або застосовувати 

нагрівальні прилади з відкритим полум'ям. Тут треба обладнати щит з 

пожежним інструментом і поставити ящики з піском.  

Лакофарбові матеріали, в яких містяться токсичні речовини, 

використовують відповідно до вимог інструкції з їхнього застосування. 

Робітники, які готують суміші з цих матеріалів, повинні бути 

проінструктовані, а також забезпечені респіраторами із спеціальними 

фільтрами, розчинниками, мийними засобами і теплою водою. Не 

дозволяється користуватись для фарбування внутрішніх поверхонь 

свинцевими білилами або фарбами, виготовленими на їхній основі, а також 

застосовувати бензол і етильований бензин для розведення фарб. Слід бути 

обережними при виготовленні малярних сумішей з отруйними пігментами 

(свинцевий крон, мідянка) і розчинниками (ацетон, дихлоретан тощо). Після 

роботи і перед їжею обов'язково треба добре вимити руки.  

Під час фарбування внутрішніх поверхонь неводними фарбами 

забезпечують штучну або природну вентиляцію приміщень, але без протягів. 

При пневматичних засобах фарбування поверхонь, а також під час роботи з 

мастиками, клеями і лакофарбовими матеріалами, в яких містяться токсичні 

леткі речовини, робітники мають забезпечуватися респіраторами 

відповідного типу і захисними окулярами. Робітники, які постійно працюють 

з такими матеріалами, обов'язково повинні періодично проходити медичний 

огляд.  

Для зменшення кількості пилу в приміщенні при зніманні старих клейових 

плівок поверхню змочують водою. Знімаючи плівку із стелі, працюють в 

захисних окулярах.  



Працювати з розчинами соляної кислоти і сумішами, у складі яких є 

каустична сода, треба в спецодязі, гумових чоботях, рукавицях і в захисних 

окулярах.  

Очищаючи поверхні за допомогою піскоструминного апарата, одягають 

скафандр або захисний шолом і гумові рукавиці. Пісок для роботи треба 

брати з невеликою кількістю пилу.  

Зовнішню поверхню віконних рам фарбують в приміщенні до їх 

навішування або з зовнішнього риштування. Рами світлових ліхтарів і 

скляних дахів фарбують із спеціальних драбинок, при цьому ставати на раму 

забороняється. Фарбуючи дахи і світлові ліхтарі, застосовують запобіжний 

пасок, прив'язуючись до міцної нерухомої частини будинку або інших 

безпечних місць.  

Під час роботи на даху з великим похилом слід також користуватись 

драбинкою, прикріпленою до гребеня даху. При фарбуванні ринв 

користуються індивідуальною колискою з поручнями і опорою для ніг.  

Апарати, що працюють під тиском (фарбопульти, компресори тощо), а 

також шланги до початку роботи перевіряють на тиск, який має бути у 1,5 

рази більшим від робочого. Манометри на пневматичних апаратах повинні 

бути опломбовані. Після перевірки апарата складають відповідний акт.  

Під час роботи з перхлорвініловими фарбами і лаками маляри повинні 

бути забезпечені і користуватись протигазами з примусовою подачею 

повітря. Фарбувати зовнішні поверхні цими фарбами можна при температурі, 

що не перевищує 4 °С.  

Протипожежні заходи на будівництві. Відповідальність за стан і 

організацію протипожежної безпеки на будівельному майданчику покладено 

на виконавця робіт. Контроль за додержанням правил і заходів з 

протипожежної безпеки на будівництві провадять органи Головного 

управління пожежної охорони. 

Причинами пожежі можуть бути: несвоєчасне прибирання з робочого 

місця відходів легкоспалимих матеріалів (стружки, паперу, ганчірки тощо); 

неправильне зберігання легкозаймистих матеріалів (бензину, оліфи, лаку, 

олійних фарб тощо); необережне поводження з вогнем у вогненебезпечних 

місцях, несправність електропроводки та електрообладнання тощо. За 

ступенем згоряння всі матеріали і будівельні конструкції поділяють на 

спалимі, важкоспалимі і неспалимі. 

Перебуваючи на будівельному майданчику, необхідно додержуватись 

таких правил протипожежної безпеки: 

не палити на робочому місці; 

не залишати після роботи на робочому місці відходів легкоспалимих 

матеріалів; 

робоче місце прибирати, а сміття виносити у відведене для цього місце; 

не розпалювати багаття на робочому місці або поблизу легкозаймистих 

матеріалів; 



випадково розлиті на підлозі легкозаймисті матеріали відразу ж витерти 

ганчіркою, яку винести з приміщення в спеціально відведене для сміття 

місце; 

приступати до роботи з електроінструментом або машинами, що 

працюють від електродвигунів, тільки після перевірки справності ізоляції 

проводів чи кабелів; 

поблизу працюючих електродвигунів не розміщувати речовин, які можуть 

спалахнути від іскри; 

слід добре знати будову різних видів вогнегасників і вміти користуватися 

ними; 

якщо виникне пожежа, то особи, які її помітили, повинні негайно: подати 

сигнал пожежної тривоги ударами у металевий предмет; викликати пожежну 

команду; почати гасити пожежу всіма засобами, які є в їх розпорядженні; 

почати переносити на безпечну відстань спалимі матеріали, які є поблизу 

пожежі; 

негайно сповістити про пожежу майстра, бригадира або виконроба. 
 

 

 


