
Техніка безпеки при  виконанні малярних робіт 

Перед початком малярних робіт необхідно вивчити умови праці, правила 

роботи з різними матеріалами, ручними та механізованими інструментами, 

вимоги електробезпеки і правил переміщення та зберігання матеріалів, 

ознайомитися з протипожежними заходами та засобами пожежогасіння. Крім 

того, необхідно забезпечити спецодягом, захисними окулярами, респіратором. 

Не можна приступати до роботи, не перевіривши ручні та механізовані 

інструменти і пристосування. Матеріали для малярних робіт слід 

використовувати в строгій відповідності з технічними умовами або 

інструкціями заводу-виготовлювача.  

Робота з ручними машинами 

Працювати з ручними машинами дозволяється особам, які пройшли 

спеціальний інструктаж. При роботі в сирих місцях можна користуватися 

лише такими машинами, які підключаються до напруги 36 Ст. У всіх інших 

випадках дозволено використовувати напругу 220 В, маючи при цьому 

індивідуальні засоби захисту: ізолюючі рукавички, килимки, калоші та ін. 

Ручки машин і вводи повинні бути надійно ізольовані. Пневматичні апарати і 

рукави перед використанням повинні бути перевірені і випробувані тиск, в 

1,5 рази перевищує робочий. 

При очищенні раніше пофарбованих поверхонь вручну, або механічним 

способом або при випалюванні фарби повинні бути забезпечені безупинне 

наскрізне провітрювання або примусова вентиляція і наявність первинних 

засобів пожежогасіння. При виконанні піскоструминних робіт необхідно 

використовувати спецодяг, захисні окуляри і взуття, застосовувати сухий і 

чистий пісок, збирати і видаляти зняту стару фарбу, не допускати 

розбризкування кислот і лугів. 

Всі внутрішні малярні роботи з сумішами, що виділяють шкідливі для 

здоров'я летючі пари (що має бути зазначено в паспорті або сертифікаті 

складу)необхідно виконувати при відкритих вікнах або за наявності 

вентиляції, що забезпечує двократний повітрообмін в годину. Не можна 

працювати в такому приміщенні більше 4 ч.  

Не дозволяється застосовувати при малярних роботах матеріали та 

розчинники, що містять метанол або хлорований вуглеводень, а також 

свинцеві з'єднання і токсичні елементи.  



Приставні драбини необхідно встановлювати і закріплювати під кутом 60°, 

працювати можна на сходинці, що знаходиться не менше ніж на 1 м нижче 

верхнього кінця драбини. Працювати ручними машинами з приставних 

драбин забороняється. Замість сходів краще використовувати спеціальні 

пристосування, наприклад столик двоповерховий з огорожею та полицею. 

Фарбувати металоконструкції необхідно зі спеціальних риштувань, підвісних 

колисок та інших засобів підмощування. При фарбуванні труб і радіаторів, 

повинна бути забезпечена ефективна вентиляція. 

При переливанні лакофарбових матеріалів з однієї тари в іншу необхідно 

користуватися піддонами з металу з бортами висотою не менше 5 см. Розлиті 

на підлогу фарби і розчинники слід негайно прибрати ганчіркою, за 

допомогою тирси або сухого піску. Для попередження шкідливого впливу на 

організм токсичних речовин треба користуватися спецодягом і запобіжними 

пристосуваннями: респіраторами, окулярами, рукавицями, а також 

захисними мазями і розчинами. Для захисту органів дихання при виконанні 

малярних робіт використовують респіратори і марлеві пов'язки.  

Найбільш поширені респіратори ШБ-1 "Лепесток". Після закінчення роботи і 

перед прийомом їжі необхідно ретельно вимити в теплій воді руки з милом 

чи іншими миючими засобами. 

Протипожежні заходи 

При малярних роботах застосовують велику кількість пожежонебезпечних 

розчинників і матеріалів, тому особливу увагу слід звертати на організацію і 

підтримання у стані постійної готовності всіх засобів пожежогасіння: ящиків 

з піском,  пінних вогнегасників,  лопат та іншого інвентарю. Обладнання 

повинно бути легкодоступним для користування і пофарбовані в яскраво-

червоний колір. Переливати і транспортувати органічні розчинники і містять 

їх матеріали слід тільки при хорошому освітленні. При відкриванні ємностей 

з вибухонебезпечними матеріалами необхідно користуватися спеціальними, 

не дають іскріння інструментами і ручними машинами.  


