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Група 41 

Предмет: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО 

УРОК № 15 

ТЕМА:   «ФАРБИ ОЛІЙНІ, ЕМАЛЕВІ, СИНТЕТИЧНІ, ЛАКИ, ЛЕТКО- 

                 СМОЛЯНІ СУМІШІ.» 

Тема уроку: Лаки, їх види, марки, склад, застосування. Способи   

                       розведення. Вимоги до якості. Асортимент неводних     

                       лакофарбових матеріалів «Колорит», «Снєжка», «Лакма»,  

                      «Тріора», та інш. 
Мета уроку: 

Навчальна:    формування та закріплення знань по лакам, їх видам, маркам,  

                       складам, застосуванням. Способам розведення. Вимоги до  

                       якості. 

  Розвиваюча: розвивати уяву та пізнавальні інтереси до обраної професії,  

                        розвивати навички роботи в співпраці, формувати                    

                        увагу, спостережливість учнів, активність. 

Виховна:        виховати здатність учнів до відповідальності,    

                        самостійності, культуру  навчального процесу,   

                        повагу  до  обраної професії. 

Лаки представляють собою плівкоподібне фінішне покриття, яке 

використовується для захисту матеріалу від руйнівного впливу 

навколишнього середовища, а також для додання предмету завершеного і 

привабливого вигляду. На сьогоднішній день існує величезна кількість видів 

будівельних лаків. 

Розглянемо класифікацію сучасних лакофарбових покриттів, особливості 

акрилових, масляних і алкідних лаків. 

Класифікація будівельних лаків 
Класифікувати будівельні лаки можна за різними показниками. Наприклад, 

за особливостями хімічного складу, зовнішніми даними готового покриття 

або за способом затвердіння. Однак найбільш вірним рішенням буде 

використовувати класифікацію по розчинника. На сьогоднішній день існують 

наступні види: 

 спиртові; 

 масляні; 

 водні; 

 скипидарні. 

У будівництві найбільш затребувані масляні, алкідні і акрилові лаки. Їх 

застосовують для обробки стін, стель, меблів і підлоги. Також вони 

використовуються для обробки виробів, що експлуатуються поза 

приміщеннями. Зверніть увагу, що таке покриття використовується для 

предметів, виготовлених з різних матеріалів (метал, пластик). Однак 

найбільш часто будівельні лаки наносяться на основу з деревини. 

 



Однокомпонентні та двокомпонентні будівельні лаки 
Також можна розділити будівельні лаки на однокомпонентні та 

двокомпонентні. У першому випадку мова йде про склад, повністю готовому 

до нанесення. Досить перемішати вміст ємності, щоб приступити до роботи. 

Така продукція найчастіше є водною і повністю безпечна для здоров'я. 

Шкідливі речовини не виділяються, як при висиханні, так і в процесі роботи з 

однокомпонентними лаками. Це є однією з причин, по яким саме цей продукт 

так часто випускається у вигляді аерозолю. Також варто згадати відсутність 

небезпеки пожежі при роботі з таким лаком. 

Недоліків у таких покриттів немає, проте вони програють по міцності і 

довговічності двокомпонентним складом. 

Лаки, що складаються з двох компонентів, доведеться змішувати самостійно. 

Як правило, термін придатності готової двухкомпонентной суміші становить 

не більше п'яти годин. Однак після висихання, такий будівельний лак 

Видарон утворює максимально стійку до фізичних навантажень плівку. 

Акрилові, масляні, алкідні і інші види лаків 
Сьогодні існує не менше десяти різних видів будівельних лаків. Однак, раз на 

даний момент саме масляні, алкідні і акрилові суміші є найбільш 

затребуваними в побуті, саме на них ми і зупинимося. 

Акриловий лак являє собою суміш акрилу, барвника і розчинника 

органічного походження. Демонструє високий рівень адгезії з металом, 

склом, деревиною. Хоча даний матеріал частіше використовується в 

декоративних цілях (в тому числі і завдяки багатій палітрі), він забезпечує 

високий рівень захисту поверхні від ушкоджень. 

ЛАКОФАРБОВІ МАТЕРІАЛИ  
Перш ніж почати розгляд властивостей конкретних лакофарбових матеріалів, 

визначимо їхні загальні характеристики.  

Загальні характеристики лакофарбових матеріалів.  

По призначенню всі лакофарбові матеріали розділяються на три основні 

групи: 

 матеріали для підготовки поверхні до обробки (ґрунти, шпаклівки, 

порозаповнювачі);  

 матеріали, що створюють основний лакофарбовий шар (емалі, фарби, 

лаки, оздоблювальні пасти);  

 матеріали для закріплення та опорядження лакофарбових покриттів 

(політури, полірувальні пасти, декоративний віск, лазурі та ін.). 

Лакофарбові матеріали являють собою складні склади (композиції), що 

складаються з ряду вихідних речовин - компонентів, що виконують різну 

роль у лакофарбовому матеріалі й створюваному їм покритті. Ці компоненти 

підрозділяються на групи:  

 плівкоутворювальні речовини й сполучні; 

 синтетичні й природні смоли, воски, клеї, олії й ін., що утворять у 

результаті фізико-хімічних процесів тверду плівку, добре зчеплюються  

з матеріалом виробу; 

 розчинники -летучі речовини, призначені для розчинення плівко-

утворювальних складів і регулювання  в’язкості лакофарбового 

матеріалу. 

https://okoloremonta.ua/lak-vidaron/
https://okoloremonta.ua/lak-vidaron/


 Розчинники можуть самостійно розчиняти плівкоутворювач або розбавляти 

готовий розчин:  

 сикативи- компоненти, що прискорюють строк висихання покриттів; 

 пластифікатори -речовини, що вводяться до складу полімерів і плівко-

утворювача, що змякшують плівку і роблять її більш еластичною;  

 барвники -пігменти й барвники, перед призначені для створення 

необхідного кольору.  

А тепер коротко зупинимося на характеристиках основних компонентів 

лакофарбових матеріалів. 

Розчинники. Як розчинники застосовують продукти, що належать до 

наступних класів:  

 нафтові вуглеводні-бензин, гас, уайт-спирит; добре розчиняють масла й 

багато смол; 

 ароматичні вуглеводні -бензол, толуол, ксилол; добре розчиняють 

багато масел, природні й синтетичні смоли; 

 спирти - етиловий, метиловий і бутиловий; використовують для 

готування спиртових лаків, як розріджувачі в нітролаках і нітроемалях; 

 складні ефіри оцтової кислоти -етилацетат, метилацетат, бутилацетат; 

застосовуються у всіх лакофарбових матеріалах, у яких 

використовується нітроцелюлоза;. — кетони — ацетон; добре розчиняє 

нітроцелюлозу, багато смол, масла й жири. Більшість розчинників 

отрутні й впливають на людський організм при вдиханні парів і 

потраплянні їх на шкіру. Зі спиртів найбільшою токсичністю володіє 

метиловий (деревний) спирт. При дуже малому вмісті парів 

розчинників у повітрі вони не роблять значної негативної дії на 

організм. Тому найкраще фарбування виробів проводити на відкритому 

повітрі або в приміщенні з гарною вентиляцією. Значна частина 

розчинників вогне- і вибухонебезпечна, внаслідок чого з ними 

необхідно поводитись обережно. Плівкоутворювальні речовини -оліфи 

й смоли. 

Оліфи являють собою продукти переробки рослинних масел, жирів і 

органічних продуктів. Оліфа натуральна виробляється із лляного або 

конопельного масла з додаванням сикативів. Застосовується при 

виготовленні й розведенні густотертих фарб, а також як самостійний 

матеріал для обробки деревини перед фарбуванням. Натуральні оліфи - 

високоякісний плівкоутворювальний матеріал, що дає вологостійке 

покриття. Оліфа оксоль являє собою розчин рослинного масла й сикативу 

в уайт-спириті. Залежно від використовуваної сировини оліфа оксоль 

випускається наступних марок: 

 «В» - виготовляється із лляного й конопельного масла й призначена для 

готування олійних фарб, застосовуваних для зовнішніх і внутрішніх робіт. 

«СМ» - із суміші лляного й конопельного із соняшниковим маслом. Для 

внутрішніх робіт.  

«ПВ» - виготовляється із соняшникових, соєвих, кукурудзяного масел і 

призначається для виготовлення олійних фарб, застосовуваних для 

внутрішніх малярських робіт. 



Зразковий склад оліфи оксоль (в %): масло - 50, сикатив - 3, уайт-спірит - 

47. Ще випускаються штучні оліфи ДО-2, ДО-3, ДО4, ДО-12, які можна 

використовувати тільки для внутрішніх робіт. Плівкоутворювальні 

речовини готуються також на основі синтетичних смол - перхлорвінілової, 

алкидно-стирольних, поліуретанових і деяких інших смол. Фарби, 

виготовлені на основі цих смол, дуже міцні й водостійкі. Особливо варто 

сказати про таку плівкоутворювальну речовину, як нітроцелюлоза, на 

основі якої готовлять так звані.  

 

 Запитання до учнів: 

1.Що таке лак? 

2.Що таке лакофарбові матеріали? 

3.Що таке марка виробу? 

4.Що таке розчинники? 

 

Домашнє завдання: 

 Виконати конспект по темі. 

 Вивчити основні терміни, добре орієнтуватися  них.  

 Виконані завдання надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 

 

 

 

 

 


