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Предмет: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО 

УРОК № 9 

ТЕМА:   «ВОДОРОЗЧИННІ ТА ВОДНОДИСПЕРСІЙНІ ФАРБИ,  

                   ЕМУЛЬСІЇ» 

Тема уроку: Водно-дисперсні фарби: їх види, склад, властивості,  

                       застосування. Асортимент водно-дисперсних фарб  

                       «Колорит», «Снєжка», «Лакма», «Тріора», та інші. Водно- 

                       дисперсні фарби «Ceresit»: акрилові СТ 42; 44; силіконові   

                       СТ 48; силікатні СТ 54: їх склад, властивості, способи  

                       розведення при підготовці до роботи, застосування. 

Мета уроку: 

Навчальна:    формування та закріплення знань по різновидам водно- 

                        дисперсійним фарбам різних виробників, їх склад, властивості,  

                        застосування.                          

 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. 

Водно-дисперсійна фарба являє собою лакофарбовий матеріал, 

виготовлений на базі сполучних полімерів. Головною її перевагою можна 

назвати те, що вона абсолютно негорюча, і при цьому є екологічно чистим 

матеріалом завдяки тому, що розбавляється не спеціальним органічним 

розчинником, як багато інших, а звичайною водою.  

Основними елементами такої фарби є:  

Наповнювач. Сюди входять різні синтетичні і природні компоненти. 

Найчастіше в таких матеріалах прийнято використовувати мармурову 

крихту, що дозволяє поліпшити основні характеристики. Рідше - мед і тальк. 

Плівкоутворювач. Являють собою сполучні елементи, за допомогою яких 

формується полімерна плівка, що пристає до основи і міцно утримує інші 

компоненти. Від якості цього матеріалу безпосередньо залежить 

довговічність і практичні характеристики нанесеного покриття.  

Спеціальні добавки. В сучасні склади додається цілий ряд особливих 

речовин, за рахунок використання яких виходить водостійка фарба, 

відрізняється цілим рядом корисних особливостей. Наприклад, використання 

такої речовини як коалісцент дозволяє значно знизити температуру, 

необхідну для утворення плівки.  

Пігмент. Сюди входять речовини, за допомогою яких фарба має визначений 

відтінок. Саме назва водно-дисперсійна фарба отримала із-за того, що в ній 

використовується механічна суспензія твердих елементів у воді, що робить її 

густою, в’язкою і досить клейкої. Після проведення робіт вода починає 

поступово випаровуватися і відбувається твердіння, внаслідок чого фарба є 



водостійка. Матеріал спочатку має форму рідкої пасти, і лише перед 

безпосереднім проведенням робіт його на місці розводять до потрібної 

консистенції. Ключові переваги та особливості. Така фарба на водній основі 

являє собою екологічно чистий, пожежостійкий і, що не менш важливо, 

зручний у застосуванні матеріал, у якого немає ніяких характерних запахів. 

Практичні переваги: 

 паропроникність, виключає можливість формування цвілі або грибків;  

 хороша адгезія до будь-яких поверхонь, що перешкоджає лущення, появи 

бульбашок або ж відшаровування фарби після висихання; 

 швидке висихання (найчастіше поверхня готова вже після 1-2 годин 

очікування), при чому в процесі висихання виділяються тільки водні пари;  

 довговічність фарби, яка при повному дотриманні регламенту робіт 

досягає 15 років; 

 відносно невелика вартість матеріалів; гранично висока стійкість до 

механічних пошкоджень.  

Водні фарби абсолютно не бояться вологи, тому з їх можна використовувати 

у ванной або кухні, не хвилюючись при експлуатації. Недоліком є те, що, під 

впливом низьких температур вона досить швидко втрачає свої ключові 

властивості, тому використовувати її можна в основному лише при обробці 

внутрішніх приміщень. Завдяки високим експлуатаційним характеристикам 

водні фарби досить широко використовуються в сучасній практиці, і тут 

спектр застосування обмежується в основному лише тим, яку конкретно 

фарбу застосовують. В основному такі фарби використовуються для обробки 

внутрішніх елементів будівлі, хоча в деяких випадках їй обробляють і 

зовнішні поверхні. Наносити її можна практично на будь-які поверхні, 

включаючи метал, дерево, бетон або цегла -головне, щоб була проведена 

побілка.  

Що таке вододисперсійна фарба? В основному прийнято розділяти на три 

основних типи в залежності від того, який в них використовується сполучний 

елемент, а також ключових особливостей і області застосування. Таким 

чином, сьогодні можна використовувати фарби на основі: 

Акрилової дисперсії. Найдорожчий, але при цьому найбільш універсальний 

тип фарб, який сьогодні використовується найчастіше.  

Полівінілацетатної дисперсії. Найдешевший варіант, який має найнижчу 

опірність вологості, що сильно обмежує можливості його використання. В 

основному її застосовують при фарбуванні стель і стін в приміщеннях, де 

завжди сухо.  

Бутадиенстирольної дисперсії. Головною перевагою цих матеріалів є їх 

гранично висока стійкість до дії вологи, але при цьому вони дуже не люблять 

прямі попадання сонячного світла, що сильно обмежує можливі сфери їх 

використання. Під впливом сонця вони починають дуже швидко жовтіти, в 

зв’язку з чим їх не використовують при фарбуванні зовнішніх поверхонь або 

побілки дерев. Таким чином, кожен з перелічених компонентів відрізняється 

як перевагами, так і недоліками, тому фахівці в основному при виборі 

відштовхуються від потреб конкретного об’єкта. При цьому найбільш часто 

вибираються саме акрилові склади, так як вони відмінно зберігають свій колір 

при будь-яких діях, і навіть коли на них постійно світять прямі сонячні 

промені. За рахунок хорошої адгезії і простого нанесення такими фарбами 



зафарбовуються навіть невеликі тріщини, розмір яких може бути менше 0.5 

мм. Крім іншого, така фарба швидко сохне та стійка до будь-яких впливів 

вологи, а також відрізняється вкрай тривалим терміном служби, що вигідно 

виділяє її серед інших типів.  

Силіконові фасадні фарби. Це суміш кремнію з органічними сполуками. 

Під час взаємодії з водою ці полімери створюють тонкі плівки, які 

перешкоджають проникненню вологи всередину. Силіконова фарба є 

суспензією, яка складається з силіконової або акрилової смоли в органічному 

розчиннику або воді, органічних і неорганічних пігментів, а також 

наповнювачів. Практика широкого застосування силіконових фарб довела 

ефективність даних композицій для обробки саме захисних конструкцій 

будинків (фасадів). Покриття, оброблені силіконової фарбою, проявляють 

стійкість до морозів, води, світла, мають високий рівень водонепроникності, 

високу адгезію та еластичність, зручні у використанні. Такою, наприклад, є 

силіконова фарба Ceresit CT 48. 

Ceresit CT 48. Це гідрофобна паропроникна фарба, призначена для покриття 

та захисту фасадів, бетонних конструкцій, інтер'єрів, а також мінеральних 

основ (бетон, цементно-вапняні і вапняні штукатурки), на які раніше не 

наносилися малярські покриття. Фарбою можна відновлювати декоративні 

властивості мінеральних штукатурок Ceresit CT 35, Ceresit CT 36 і Ceresit CT 

137, а також акрилових штукатурок Ceresit CT 60, Ceresit CT 63 і Ceresit CT 

64, які втратили свої властивості в процесі експлуатації. 

Завдяки властивостям фарби волога з основи 

швидко випаровується, а вода з поверхні не може 

проникнути всередину. У фарбі Ceresit CT 48 

використано особливу сполуку, завдяки якій при 

зволоженні на поверхні виникає ефект спіненої 

води і відповідний блиск. 

Ceresit CT 48 можна особливо рекомендувати для 

використання на пам'ятках архітектури, до яких 

пред'являються підвищені вимоги щодо естетики 

та захисту від подальшого руйнування. 

Фасади, пофарбовані силіконової фарбою Ceresit CT 48, можна мити з 

використанням машин під невисоким тиском. Сильне нагрівання фасаду, 

пофарбованого Ceresit CT 48, призводить до виникнення небезпечних напруг. 

Оскільки фарба темних кольорів особливо притягує сонячні промені, її слід 

використовувати на порівняно невеликих поверхнях, наприклад, на 

архітектурних елементах (пілястрах, нішах і т. д.). 

Акрилові фасадні фарби. Основою таких фарб є синтетична смола у вигляді 

дисперсії, наповнювач, пігменти і різні домішки (загусники, консерванти, 

гідрофобізатори і т. д.). 

Акрилові фарби стійкі до ультрафіолетового випромінювання та спеки, вони 

не жовтіють навіть за температури +90 ° С, що дозволяє використовувати їх 

для зовнішніх робіт. Під час застосування акрилових фарб необхідно 

дотримуватися кількох загальних правил: 

 інструменти мити одразу після використання 

 випадкові бризки та підтьоки видаляти органічними розчинниками 

 не користуватися іржавими інструментами та посудом 
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 на однорідних та великих поверхнях використовувати матеріали з однієї 

партії, вказаної на упаковці, а також воду з одного джерела. Це необхідно 

для збереження рівномірності кольору 

 не фарбувати фасад під дією прямих сонячних променів та під час дощу 

 свіжопофарбовані поверхні необхідно захищати від опадів до повного 

висихання 

Серед матеріалів виробництва «Хенкель Баутехнік (Україна)» є дві акрилові 

фарби — Ceresit CT 42 та Ceresit CT 44. 

Ceresit CT 42. Готова до застосування акрилова фарба, призначена для фар-

бування поверхонь будівельних конструкцій всередині і ззовні на бетон-них, 

цементних, цементно-вапняних і вапняних основах. Ceresit CT 42 застосову-

ють для декоративного оформлення систем скріпленої теплоізоляції. Безумо-

вною перевагою фарби є те, що покриття можна мити водою. 

Кольорова палітра нараховує 160 кольорів. 

Ceresit CT 42 відрізняють: 

 стійкість до впливу лугів 

 стійкість до стирання 

 екологічна чистота 

Ceresit CT 44. Готова до застосування акрилова фарба, призначена для фар-

бування поверхонь будівельних конструкцій всередині і ззовні на бетонних, 

цегляних, оштукатурених основах та поверхнях обклеєних шпалерами або 

облицьованими неглазурованою керамікою. Ceresit CT 44 застосовують для 

облаштування систем скріпленої теплоізоляції будівель. 

Ceresit CT 44 відрізняють: 

 стійкість до атмосферних опадів 

 паропроникність 

 гідрофобність 

 стійкість до стирання 

 екологічна чистота. 

Технології оформлення фасадів полімерними 

водорозчинними фарбами Акрилові, силіконові й силікатні фарби належать 

до однієї групи-одорозчинних полімерних барвистих сумішей. Тому й техно-

логія облаштування декоративних покриттів на основі цих фарб багато в чо-

му схожа. Підготовка основ вимагає в кожному випадку особливих заходів. 

Силікатні фасадні фарби. Це міцні водостійкі паропроникні фарби. Вони 

складаються з рідкого калієвого скла, стійких до лугу мінеральних пігментів 

(наприклад, охри) і наповнювача (крейди). До складу сумішей, призначених 

для фарбування фасадів, входять такі пігменти: бордо, крон свинцю, оксид 

хрому (II), оксид хрому (III), умбра, блакить малярна та інші. 

Силікатні фарби утворюють на поверхні фасадів міцні довговічні плівки. Це 

обумовлено тим, що рідке скло вступає в хімічну взаємодію як з матеріалом 

основи захисної конструкції (бетон, цегла, цементно-піщана штукатурка), так 

і з мінеральним пігментом. Тривалість схоплювання плівки 4-8 годин за від-

носної вологості повітря 60% і температури від +20 °С до +22 °С. Термін 

служби поверхонь, оброблених силікатними фарбами, досягає 20 років. 

Головним недоліком є їх висока жорсткість і відповідно, низька стійкість до 

тріщин. Ці властивості знижують термін служби поверхонь, оброблених 

фарбами даного виду. Традиційно силікатні фарби готують безпосередньо на 
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будівельному майданчику з двох компонентів: рідкого скла і сухої фарби 

(суміші пігментів і наповнювача). Спочатку рідке скло розводять водою до 

необхідної консистенції. Його щільність для першого фарбування повинна 

бути на 0,03-0,04 г/см2 меншою, ніж для другого. Потім в рідке скло 

поступово додають суху фарбу, перемішують у змішувачі, перетирають на 

фарботерці і проціджують у віброситі з 600 отв./см2. Готова композиція 

може зберігатися не більше 3 діб, після чого вона втрачає свої властивості. 

Під час приготування силікатної фарби для фасадів до її складу вводять гід-

рофобну добавку -ГКЖ-10 або ГКЖ-11. Традиційна технологія приготування 

і застосування силікатних фарб в умовах будівельного майданчика не випра-

вдовує себе в сучасних умовах будівництва. Тому розроблені нові, готові до 

застосування силікатні фарби модифіковані полімером, що значно поліпшило 

їх технологічні та експлуатаційні характеристики. Ці фарби розфасовані в 

герметично закриті пластмасові відра. Наприклад, силікатна фарба   

Ceresit CT 54. Гідрофобна паропроникна фарба, призначена для фарбування 

бетонних, цегляних, оштукатурених основ, а також для раніше оброблених 

силікатними фарбами мінеральних основ будівельних конструкцій повер-

хонь, обклеєних спеціальними шпалерами або облицьованих неглазурованою 

керамікою. Фарбу застосовують під час реконструкції фасадів історичних ар-

хітектурних пам'яток, створення систем скріпленої теплоізоляції будинків. 

Можна використовувати для фарбування декоративних полімерних штука-

турок і основ, оброблених шпаклівками Ceresit групи СТ. Не слід використо-

вувати на гіпсових і полімерних основах без спеціальної підготовки. 

    Ceresit CT 54 відрізняють: 

 стійкість до атмосферних впливів 

 висока адгезія до мінеральних основ 

 відсутність розчинників у складі 

 бактерицидність 

 матовість 

 екологічна чистота 

  

 Запитання до учнів: 

1.Що таке фарба? 

2.Які види фарб існують? 

3.Що таке пігмент? 

4.Який склад фарби? 

 

Домашнє завдання: 

 Виконати конспект по темі. 

 Вивчити основні терміни, добре орієнтуватися  них.  

 Виконані завдання надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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