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Група 41 

Предмет: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО 

УРОК № 22 

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

                 СМОЛЯНІ СУМІШІ.» 

Тема уроку: Лабораторно – практична робота №1 

                       Приготування фарбувальних сумішей 
Мета уроку: 

Навчальна:    формування та закріплення знань по виконанню лабораторно-

практичної роботи №1: приготування фарбувальних сумішей. 

  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. 

 

Фарбування поверхонь клейовими сумішами 

Фарбування клейовими сумішами — найпоширеніший вид фарбування. 

Проте клейовими сумішами фарбують тільки сухі обштукатурені і дерев'яні 

поверхні всередині будинків. Це пояснюється тим, що клейова фарбова 

плівка неводостійка і легко руйнується під впливом вологи. 

В'яжучими матеріалами в клейових сумішах є тваринний або рослинний 

клей. Щоб поліпшити якість клейової плівки, фарбувальну суміш можна 

приготувати на комплексному клею, що є сумішшю тваринного і рослинного 

клеїв. Але враховуючи те, що рослинний клей виготовляють з борошна, 

застосовувати його у масовому будівництві заборонено. 

У клейових сумішах можна використовувати різні пігменти без обмежень, 

що дає змогу фарбувати поверхні в різні кольори. 

Склад клейової фарбувальної суміші на тваринному клею 

Крейда 6 кг 

Клей тваринний 250—300 г 

Пігменти: до заданого кольору. 

Вода: до робочої в'язкості. 

Спосіб приготування: 

Крейду замочують у воді, перетирають і проціджують, внаслідок чого 

утворюється рідка паста. У пасту добавляють попередньо замочені у воді 

пігменти. Потрібний колір суміші періодично випробовують сухою пробою. 

Клей розчиняють у 1,0— 1,5 л води. В готову суміш у міру потреби 

добавляють клейовий розчин. Якщо фарбувальна суміш густа, то її розводять 

водою і проціджують крізь сито чи марлю. 

Для заклеювання водно-крейдяних сумішей можна застосовувати 

синтетичний клей КМЦ (карбоксиметилцелюлозу). Фарбувальну суміш на 

клею КМЦ наносять на поверхні, попередньо заґрунтовані галунною або 

карбоксиметилцелюлозною ґрунтовкою. 



Склад фарбувальної суміші на клею КМЦ 

Клей КМЦ 2 кг 

Крейда і сухі пігменти 45,5—47,5 кг 

Вода 50 л 

Спосіб приготування. Клей КМЦ на 10—12 год замочують в теплій воді 

(40°С). Після цього з крейди, сухих пігментів і розчину клею готують 

кольорову пасту, яку перетирають на фарботерці. Перед застосуванням пасту 

розводять клейовим розчином до робочої в'язкості і готову до використання 

суміш переціджують. 

Вище подано рецептуру рекомендованих кольорових клейових фарбувальних 

сумішей. Колір суміші підбирають залежно від освітленості приміщень різної 

орієнтації відносно сторін світу. Приготовлену суміш заклеюють тваринним 

клеєм так, щоб на відро суміші припадало 250—300 г клею. 

Фарбувальні суміші наносять на поверхню макловицею, маховою щіткою, 

звичайними або пневматичними валиками, фарборозпилювачами або 

фарбопультами (при фарбуванні стель та інших поверхонь малов'язкими 

сумішами з незначною кількістю клею). 

До початку роботи в приміщенні закривають вікна і двері, щоб подовжити 

час висихання фарбової плівки (при швидкому висиханні на поверхні будуть 

помітні стики і сліди від щіток). На підготовлену поверхню маховими 

щітками або макловицями наносять фарбувальну суміш. Фарбують поверхню 

лише після повного висихання останнього шару ґрунтовки, але не пізніше 

ніж через 24 год після нанесення ґрунту. 

 

Запитання до учнів: 

1.Що таке фарба? 

2.Що таке клей КМЦ? 

3.Що таке тваринний клей? 

4.Що таке розчинники? 

 

Домашнє завдання: 

 Приготувати фарбувальну суміш за рецептом. 

 Записати свої спостереження та дати детальну характеристику 

процесу.  

 Виконані завдання надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 

 

 

 

 

 

 


