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ТЕМА : ПІДГОТОВКА ВИРОБІВ ДО РЕСТАВРАЦІЇ 

- Види підготовчих робіт при ремонті та реставрації поверхонь з художньою 

обробкою. 

- Підбір кольорових сумішей для фарбування поверхонь з художньою 

обробкою. 

- Технологія виконання підготовчих робіт. 

- Технологія тонування фарбованого шару з елементами укріплення і малюнку 

середньої складності. 

 

Деревина в виробах,що реставруються, повинна мати експлуатаційну вологість. Для 

предметів, що знаходяться в опалювальних приміщеннях, вологість деревини повинна бути 

(8 

± 2)%. При надходженні вироби на реставрацію необхідно встановити, в яких умовах 

воно до цього знаходилося. Предмети, що знаходилися в сирих приміщеннях, в залежності 

від їх стану слід витримати при кімнатній температурі від декількох днів до місяця, перш 

ніж приступити до реставрації. Щоб уникнути жолоблення і розтріскування сушка при 

підвищених температурах не допускається. 

З просохлого предмета щітками і сухою м'якою ганчіркою видаляють поверхневі 

забруднення, а потім проводять розчистку та відмивання. Для розчищення різьблення 

користуються загостреними паличками з деревини твердих порід, для відмивання - 

марлевим тампоном, змоченим етиловим спиртом, Не допускається розчищати рельєфи 

металевими інструментами, так як можна подряпати реставруються поверхню; при 

відмиванні не слід користуватися водою, так як зволоження може викликати розклеювання, 

відшаровування облицювання і оздоблювального покриття. Розчищення і відмивання 

закінчують, коли декоративні елементи будуть чітко виявлені, і буде видно, які ділянки 

можна зберегти і які необхідно відновити. 

Якщо в процесі очищення предмета виявиться, що він вражений жуком-точильником 

(на поверхні видно льотні отвори), необхідно провести дезінфекцію і зміцнення деревини. 

Для більш повного і якісного проведення дезінфекції та зміцнення деревини великі 

предмети, наприклад меблі, якщо це дозволяє конструкція, розбирають. На розібраних 

частинах зручніше також виробляти реставрацію облицювання, мозаїки, різьблених і 

точених елементів. Перш за все відокремлюють частині, що не мають жорсткої зв'язку з 

каркасом:виймають висувні ящики і полиці, знімають дверцята, накладні прикраси з металу, 

ручки, замки і т. д. 

Великі частини розбирають на підлозі, дрібні вузли та деталі - на верстаті, на який 

кладуть м'яку підстилку. При розбиранні користуються долотом, стамесками, дерев'яними 

клинами, які вставляють в щілину і легким постукуванням по ним роз'єднують частини 

виробу. Ніколи не слід відокремлювати будь-які частини насильно. Попередньо необхідно 

переконатися, що ніщо не тримає їх разом. Це можуть бути цвяхи, шурупи, залишки клея..В 

останньому випадку треба капнути в клейовий шов кілька крапель спирту і після хвилинної 

витримки спробувати розняти з'єднання. При необхідності повторити операцію.  

При знятті металевих деталей для полегшення вивертання шурупів на них піпеткою 

наносять кілька крапель олії. 

Для дезінфекції та одночасного зміцнення (консервації) деревини застосовують як 

традиційні матеріали (розчинені в органічних розчинниках природні смоли - каніфоль, 

шелак і ін.), так і сучасні, наприклад склад на основі поліба - тілметакрілата (синтетичної 



смоли), розчиненого в ксилолі. Склад вводять в отвори медичним шприцом. Відбувається 

полімеризація смоли в деревині, яка набуває високу міцність. Поверхневі отвори закладають 

шпаклівкою, яку готують з 2. ч. бджолиного воску і 1 ч. каніфолі з додаванням невеликої 

кількості гіпсу і пігменту кольору поверхні, що реставрується. Розплавлений або розведений 

в скипидарі склад наносять скальпелем, акуратно обробляють пломби, видаляючи 

надлишки. 

Старе обробне покриття видаляють в тому випадку, якщо воно не відповідає 

первісному (нанесено за попередньої реставрації або ремонті), значно попсовані, закриває 

текстуру деревини і дефекти поверхні, що ускладнює підбір матеріалу для поповнення втрат. 

Видаляють старі покриття розчинниками, змивки або всуху шліфувальними 

шкурками. Не слід відразу вдаватися до активних розчинників. Починати треба з уайт- 

спіриту, слабоконцентрованих етилового спирту або нашатирного спирту. Тільки 

переконавшись в тому, що вони мало ефективні, вдаються до більш активних розчинників 

або змивки. 

Для видалення воскового або шеллачного покриття можна використовувати суміш з 

нашатирного спирту і скипидару в співвідношенні 2: 1. Нітролакове покриття розм'якшують 

розчинниками № 646 або РМЛ, накладаючи змочену в них марлю, а потім застосовуючи 

очищення і промиваючи поверхню водою. Для видалення старих масляних покриттів 

рекомендується склад, що складається з 1 травні. ч. 10% -ного нашатирного спирту і 2 ч. 

порошкоподібної крейди або глини. 

 

Важкорозчинні смоляні або нітроцелюлозні покриття видаляють змиванням АФТ-1, 

що представляє собою розчин нітрату целюлози і парафіну в суміші органічних розчинників 

(ацетону, формальгліколя і толуолу або ксилолу). Змивку наносять на поверхню пензлем і 

витримують протягом 10-20 хв. Розм'якшене покриття видаляють металевим шпателем або 

жорсткої пензлем. Залишки змивки і покриття знімають щіткою, змоченою розчинником 

№ 646, і протирають поверхню сухою ганчіркою. 

Після просушування поверхні, звільненої від лакофарбового покриття, видаляють з 

неї, якщо потрібно, залишилися плями барвника, пользуяс выдбылюючими речовинамию 

Шліфуванням видаляють сильно потріскані, потерті і шаруваті покриття, а також 

вирівнюють поверхню деревини, якщо на ній після видалення покриття утворюються 

нерівності. Знімаючи тонкий поверхневий шар деревини, потьмянів від часу або дії 

розчинників, повертають їй первісний колір. Однак шліфувати потрібно якомога менше і 

дуже обережно. Зовсім не допустимо застосовувати циклювання, особливо на облицьованої 

поверхні, так як при цьому зменшується товщина шпону, який може зруйнуватися. 

Якщо декоративне оздоблення зруйноване значно, то загальну композицію 

доводиться відновлювати за збереженими фрагментами, а іноді і по аналогам на інших 

виробах того ж стилю і епохи. Цю роботу повинен виконувати художник-мистецтвознавець. 

При незначному псуванні декору майстер-реставратор може сам визначити характер і обсяг 

роботи по його відновленню. 

Художні вироби з дерева, що поступають на реставрацію можуть мати як прозорі, так 

і непрозорі оздоблювальні покриття. Для отримання прозорих покриттів в минулому 

використовували головним чином шеллачной політуру або воскову мастику, непрозорих - 

клейові (темперні) або масляні фарби, а також сусальне золото для позолоти. 

Добре збережені шеллачние покриття, що не мають тріщин, відшарувань, просадки і 

плям від хімічного або теплового впливу, освіжають емульсійними складами, що 

випускаються промисловістю (наприклад, «Гамою»). 

Перед застосуванням емульсії необхідно видалити пил з полірованої поверхні, 



емульсію збовтати і нанести тонким шаром. Після декількох хвилин витримки поверхню 

протирають вовняною тканиною до отримання блиску. Для цієї ж мети можна застосувати 

склад з стеаринової кислоти і скипидару в співвідношенні 2: 3, підфарбований, якщо 

потрібно, відповідним барвником під колір деревини. 

Для видалення білих плям поверхню протирають м'якою тканиною, просоченою 

винним спиртом, і залишають її вологою. Якщо плями не зникнуть, операцію повторюють. 

Біліплями, що утворилися від зіткнення полірованій поверхні з гарячими предметами, 

наприклад праскою, чайником, видаляють, протираючи пошкоджені місця вовняною 

тканиною, змоченою сумішшю спирту з рослинним маслом. Можна також натерти 

пошкоджене місце сумішшю парафіну з воском, накрити промокальним папером і 

притиснути гарячою праскою. При необхідності операцію повторюють. Після зникнення 

плями оброблене місце протирають м'якою ганчірочкою. 

Воскова обробка дає більш матову поверхню, ніж полірування шеллачной політурою. 

Вона застосовувалася в основному на виробах з дуба та інших крупнопористих порід. Для 

освіження воскового покриття на дубі рекомендується наступний склад: в один стакан пива 

додають одну чайну ложку цукру, кип'ятять, додають маленький шматочок воску, потім 

остуджують і теплим розчином протирають оброблену поверхню, після просушування 

розтирають її вовняною тканиною до блиску. 

Значно попсовані прозорі покриття не ремонтують, а видаляють змивки або шкуркою 

і наносять заново, застосовуючи технологію і матеріали, використовувані в минулому. 

Здійснення нового процесу прозорого опорядження складається з шліфування, 

фарбування (відбілювання), грунтування або порозапол-вати, полірування шеллачною 

політурою або вощіння. 

Для шліфування застосовують дрібнозернисті шкурки на паперовій основі і дерев'яну 

колодку з фетром, яку обгортають шкіркою при обробці плоских поверхонь. Шліфування 

профільованих поверхонь і остаточне шліфування роблять без колодки. Шліфують, як 

правило, уздовж волокон деревини, за винятком свілеватостью або напливів, які обробляють 

круговими рухами. 

Обов'язкова операція перед наступним фарбуванням і поліруванням - видалення 

ворсу деревини. 

Підгонка кольору 

Фарбування застосовують для підгонки за кольором нових деталей під старі. Стару 

деревину підфарбовують лише в крайніх випадках, коли одна частина вироби занадто 

відрізняється від іншої, наприклад внаслідок вигоряння або знебарвлення при видаленні 

різних плям. При обробці мозаїчних наборів (інтарсії, маркетрі), в яких використані різні 

породи деревини, виникає необхідність тонувати окремі елементи (як нові, так і старі), щоб 

повернути набору колишню яскравість. При цьому необхідно проявляти більшу обережність 

і художнє чуття, "щоб не порушити колористичне єдність набору і в той же час повернути 

йому колишню красу і виразність.
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Для фарбування краще використовувати водні розчини барвників, перш за все 

натуральних - відвари кави, чаю, шкірки волоських горіхів, тирси червоного дерева та ін. 

Вони добре сприймаються деревиною, нешкідливі для неї, досить светостойки і дозволяють 

посилити природний тон тієї чи іншої породи. Для імітації рідкісних порід при заповненні 

втрат застосовують синтетичні (анілінові) водорозчинні барвники та протрави. У всіх 

випадках необхідно робити пробні вифарбовування. 

Для остаточного коректування кольорового тону використовують анілінові 

спирторозчинні барвники ,, які вводять в ґрунтовку, лак або воскову мастику, а також 

акварельні фарби (для дрібних фрагментів). 

Перш ніж приступити до остаточної обробки виробу шеллачной політурою, 

виконують грунтування або порозаполненіє поверхні. 

Грунтування виконують нітролаком, натуральною оліфою або шеллачной лаком. На 

рівну поверхню лаки наносять тампоном, на різьблення - пензлем, оліфу - напівсухим 

тампоном і ретельно втирають в пори. Якщо в якості грунту використовують нітролак, то 

після шліфування перед поліруванням поверхню обробляють розрівнюють рідиною РМЕ. 

При непрозорій обробці художніх виробів з дерева в минулому нерідко поєднували 

покриття олійними або темперними фарбами з позолотою (особливо в меблів). Позолоту і 

барвистий шар найчастіше наносили по левкасу. Левкас - це тонкодисперсна (подрібнену) 

пластична маса, що складається з суміші клею з крейдою або каоліном і утворює при 

висиханні твердий і гладкий грунтове покриття. 

Пошкодження на позолоченій і пофарбованій поверхні являють собою забруднення, 

потертості та подряпини, руйнування левкасного шару (тріщини, відшарування, втрати) і, 

нарешті, разрушення дерев'яної основи у вигляді тріщин, сколів, втрат фрагментів 

різьблення та ін. 

Тема уроку: Розкроювання шпалерних листів для обклеювання нестандартних 

частин поверхонь. Дефекти шпалерних робіт. Виведення плям на обклеєних поверхнях. 

Замінювання шпалер 

 

Мета уроку: повторити та закріпити досягнення учнів за попередніми темами; 

уточнити та поглибити попередньо засвоєні знання, ознайомити учнів з встановленням 

теодоліта в робочий стан; розвивати аналітичне мислення, професійні навички, тренувати 

увагу, пам'ять; виховувати професійну культуру, уважність, старанність, вміння 

зосереджуватися, приймати самостійно конструктивні рішення. 

Матеріал уроку: 

Наклеювання шпалер - це один з найпопулярніших способів оформлення інтер'єру на 

сьогоднішній день. Дана тенденція пояснюється низькою вартістю шпалерної продукції і 

високим ступенем декоративності, в якій вона не поступається більш дорогим аналогам. 

Другим безсумнівним плюсом полотен є простота монтажу, яка дозволяє здійснити 

наклеювання своїми руками без обов'язкової наявності професійних навичок. Це дає 

можливість істотно заощадити кошти, так як за статистикою, в середньому ціна послуг 

фахівців становить не менше 40% від загальної вартості використовуваного матеріалу 

Зверніть увагу Найбільш делікатній частиною процесу наклеювання є стикування окремих 

відрізків між собою. Шпалерна продукція випускається у вигляді рулонів, і з'єднання смуг 

між собою, це неминуча процедура. Так як в кінцевому підсумку стіна повинна являти 

собою цільну безперервну поверхню, то саме від правильного з'єднання окремих елементів 

буде залежати загальне враження від зробленого ремонту. 
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Інструменти для різання шпалер 

 

Шпалерний ніж - служить для нарізування рулонного полотна шпалер на окремі 

полотнища. Як інструмент для нарізки шпалер можна використовувати будівельні ножі, ніж 

канцелярський або просто будь-який підходящий ніж з гостро заточеним лезом 

 
 

Дисковий ніж - має одну або дві ковзаючі кромки і призначений для підрізання 

шпалер, які не просохли клейовим складом (вологих) в незручних місцях для звичайних 

інструментів (плінтуса, підвіконня, лиштви і т.п.). Інструмент цей найчастіше 

використовують професіонали, але він дуже зручний і може стати в нагоді для виправлення 

недоробок при кроєння полотнищ. Крім того, відмінно підходить для нарізки полотнищ при 

розкроюванні. 
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Ножиці - також використовуються в якості інструменту для різання рулонного 

полотна шпалер на окремі полотнища. Леза ножиць повинні бути достатньої довжини (до 

200 мм) і мати гостру правильну заточку, інакше кромка розрізу буде нерівною і краю 

скуйовдженими. 

 

 

 

Металева лінійка, рулетка і кутник - вимірювальні інструменти служать відповідно 

для проведення всіх необхідних вимірів і розмітки полотнищ шпалер при їх крою. Можна 

також використовувати будівельний рівень довжиною (як і металева лінійка) 1,2-1,5 м. 

Інструмент для нанесення розмітки 

- олівець або маркер для розмітки шпалерних листів при їх розкроюванні і нанесення 

відповідних позначок на стіни. 
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Підготовка робочої поверхні до розкроювання шпалер 

 

Робоча поверхня - це місце, де буде розгортатися рулонне полотно шпалер і 

проводитися їх розкроювання на окремі полотнища. Це може бути відповідний за розмірами 

стіл, покладений на підставки (табурети) дерев'яний лист (ДВП, ДСП) або підготовлену 

ділянку статі. Пол або іншу поверхню можна застелити папером або відповідним листом 

картону або фанери. Поверхня повинна бути стійкою, рівною і чистою (інакше можна 

порвати або забруднити шпалерний лист). Крім того, треба врахувати, що робоча поверхня 

буде піддаватися порізів від ножа при розкроюванні шпалерних полотнищ. 

 

Надалі цю робочу поверхню можна використовувати для укладання, в порядку 

використання, підготовлених листів шпалер і нанесення клею на полотнища перед 

обклеюванням. 

 

Раскройка шпалер 

 

Перед тим як приступити до розкроюванні шпалер, необхідно уважно вивчити всю 

інформацію на упаковці шпалер або на спеціальному вкладиші. Часто, там ви можете 

зустріти безліч символів, про значення яких можна здогадатися інтуїтивно, але краще знати 

напевно.Щоб розібратися в тому, що нам хотів повідомити виробник шпалер в своєму 

«посланні», існує таблиця міжнародного маркування або міжнародних символів.Деякі із 

зазначених властивостей необхідно врахувати вже на етапі крою: 
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Світлостійкі. Можна розташовувати в зоні дії прямих сонячних променів. 

 

• Самоклеючі шпалери. При викрійці вимагають обережного поводження з 

клейовим шаром на внутрішній стороні шпалерного полотна. 

 

• Без вирівнювання. Той випадок, коли малюнок при кроєння можна не 

враховувати. 

 

• Пряма горизонтальна стикування (вирівнювання). При кройке необхідно, 

шляхом видалення проміжного відрізка шпалерного стрічки, поєднувати малюнок 

сусідніх один з одним полотнищ по малюнку. 

 

• Поетапне вирівнювання. Крій кожного сусіднього полотна, наступного за 

попереднім, виконувати із зсувом половини елемента шпалерного малюнка по висоті. 

 

• Зміщення малюнка. Слід враховувати, при розкроюванні кожного 

наступного полотнища, зазначену величину в сантиметрах по висоті зміщення. 

• Наклеювання в напрямку стрілки. Стрілкою зазначений напрямок 

верхнього краю 

(до стелі) шпалер. 

 

• Реверсивне наклеювання. Кожне з наступних шпалерних полотнищ 

криється, по відношенню до сусіднього, в зворотному напрямку по вертикалі. Якщо 

сказати більш зрозумілою мовою, то догори ногами. 

 

 

рій шпалер в залежності від малюнка 
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Малюнок на шпалерах також вносить свої корективи в процес крою шпалерних 

полотнищ. Якщо малюнок шпалер не потребує підгонці і відповідної стикуванні орнаменту 

з сусідніми полотнищами або відсутній взагалі (наприклад, шпалери під фарбування), то 

процес розкрою шпалер на смуги набагато спрощується. Такі шпалери можна відразу 

нарізати по кілька полотнищ, вимірюючи їх на першу, відрізаному, з максимальним 

розміром необхідної довжини.Малюнок шпалер, який вимагає підгонки при стикуванні з 

подальшими, сусідніми шпалерними смугами, найкраще відрізати в міру наклейки 

попередніх. Тобто етап крою шпалер поєднується з етапом їх безпосередньої поклейки. 

Найпростіше виміри для крою робити, прикладаючи наступне полотнище шпалер до 

попереднього, вже наклеєного на стіну. Або ж крою виробляти, виконавши попередні 

розрахунки з урахуванням раппорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Крій шпалер з вертикальним рапортом 

 

Приклад обліку вертикального раппорта: 

 

1. Визначаємо висоту стелі приміщення як 2,5 м або 250 см. 

 

2. Визначаємо раппорт по висоті або величину кроку малюнка як 55 см. 

 

3. Визначаємо необхідну кількість малюнків, яке вміститься в смузі шпалер по 

довжині не менш, ніж висота приміщення від підлоги до стелі. Для цього величину, рівну 

висоті приміщення, ділимо на величину кроку малюнка і отримуємо: 250: 55 = 4,5. Таким 

чином, нам необхідно на кожній смузі шпалер мати, округляємо 4,5 в більшу сторону, 5 

повних малюнків. 

 

4. Визначаємо довжину шпалерного смуги для нарізки. Для чого кількість 

повних малюнків множимо на величину кроку малюнка і отримуємо: 55 × 5 = 275 см. 
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Шпалери з великим малюнком дають значну кількість відходів шпалерного 

полотна (як у випадку з нашим прикладом 15 см). Однак такі відходи можна 

використовувати для обклеювання важкодоступних або невидимих місць (наприклад, 

за радіаторами опалення або за меблями). При розрахунку необхідного шпалерного 

полотна, перед придбанням шпалер, це також необхідно враховувати.Кройка обоев с 

боковым раппортом 

 

 

Найважче в кройке шпалер - це облік бокового рапорту. Тут необхідно знати, що 

смуги будуть повторюватися через одну, так як малюнок триває по діагоналі або в 

шаховому порядку. Для зручності обліку послідовності полотнищ можна їх пронумерувати і 

відповідні номери також нанести на стіну в виміряних місцях їх подальшого приклеювання. 

Приклад обліку бічного рапорту: 

1. Перше полотнище і його повторення позначаємо як №1, а наступне полотнище 

і його повторення позначаємо як №2 (нумерацію наносимо на шпалери і стіну). 

2. Визначаємо необхідну кількість полотнищ шпалер на периметр приміщення з 

урахуванням віконних і дверних прорізів як 20 шт. (10 полотнищ №1 і 10 полотнищ №2). 

3. Визначаємо бічній раппорт або зсув малюнка як 64 см, отже, щоб поєднати 

малюнок на сусідніх полотнищах, необхідно зміщення на 32 см для полотнища №2. 

4. Визначаємо значення, відповідне для крою полотнищ №1 і №2. Для цього 

величину, рівну висоті приміщення (беремо попередній приклад) 250 см ділимо на величину 

зсуву малюнка 32 см. Отримуємо: 250: 32 = 7,8, округляємо до 8. 

5. Визначаємо довжину полотнищ. Для цього величину 32 множимо на отриману 

8, 

отримуємо: 32 × 8 = 256 см. 

6. Визначаємо, що в кожному 10 метровому (1000 см) рулоні вийде: 1000: 256 = 

3,9 шт. Відповідно, округляємо в меншу сторону (нам потрібні повноцінні розміри смуг) - 3. 

Тобто три цілих полотнища по дві смуги №1 і одна смуга №2. 

 

Як видно, витрата теж не маленька. Однак такий великий залишок добре підходить 

для клеєння їх в місцях віконних і дверних прорізів, а також в інших відповідних місцях. Ще 

можна використовувати відходи шпалер в якості матеріалу для дизайну стін, меблів і т.п 

 

Найкраще кроїти спочатку полотнище №1 в першому рулоні, а полотнище №2 буде 

виходити, як би, автоматично. Другий рулон можна почати кроїти з полотнища №2 і так 

далі. Такий спосіб крою дозволить досягти того, що в стосі з шпалерними смугами у вас 
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будуть знаходитися полотнища в необхідній послідовності їх клеєння, що значно спрощує 

основне завданнянципи правильного і швидкого різу шпалер при їх розкрої. 

 

Краще за все різати шпалери на підлозі. Відмірявши потрібну відстань 

рулеткою на першому полотні, можна зробити позначку олівцем, або просто надірвати 

шпалери. Потім шпалери складаються по позначці так, що виходить прямий згин 

точно під 90 

°. Полотно постійно притримується , складене вдвічі, правою рукою ріжемо 

шпалери по згину, а кистю лівої руки постійно трохи здавлюють лезо між шпалерами в 

кожен момент різу. Лезо має весь час перебувати під гострим, 10-20 °, кутом до лінії 

згину, ніж потрібно рухати уздовж лінії згину, а не поперек неї. Таким чином, на один 

різ може піти менше 1 секунди, а на один процес від розкочування рулону до різу 

одного полотнища може піти всього 15-20 секунд. Така загальна швидкість розкрою 

досягається за рахунок того, що на наступних полотнищах не потрібно відмірювати їх 

довжину, так як довжина вимірюється за першим відрізаним полотном, як за 

шаблоном. Зрозуміло, так швидко різати шпалери можна тільки в тому випадку, коли 

ви залишили необхідний припуск від 2 до 5-7 см і шпалери без підгонки . 

 

Дефекти обклеювання шпалерами 

виникають практично завжди, незалежно від рівня кваліфікації майстри. Правда, чим 

менше кваліфікований наклеюють шпалери людина, тим більше таких дефектів виникає, і 

тим складніше усунути більшість з них. 

Як і у випадку з дефектами шпатлювання, частина дефектів обклеювання може бути 

усунена за сирим шпалер, а частина - тільки після повної просушки полотна. 

Розглянемо основні дефекти і проблеми з наклеюванням шпалер і можливістю їх 

виправлення: 

• Складки і зморшки на площині виникають внаслідок того, що полотно 

неакуратно разглажени, або наклеєно криво. Для їх усунення потрібно прибрати причину, 

тобто відклеїти (або частково відклеїти) полотно і розгладити його належним нагоди чином. 

Якщо не закрити кватирки, то такі дефекти можуть виникнути від протягу, причому усунути 

їх в цьому випадку не вдасться. 

 
• Прогалини в стиках - проблема нерівних стін. Прогалини в стиках є більш 

широкі ділянки стиків, т. Е. Між полотнами є щілина, іноді така велика, що через неї видно 

стіна. Усунути такий дефект можна, але надзвичайно важко: для цього необхідно натягнути 

краю його шпателем для шпалер в напрямку до центру стику, застосовуючи при цьому 

велику фізичну силу. 
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Вирушайте приблизно в 5 см. від стику. При цьому потрібно ще постаратися не 

пошкодити малюнок шпалер, що ще складніше. Перш ніж натягувати стик, потрібно 

зробити ін'єкцію клею під обидва полотна в місці дефекту, почекати трохи, щоб вони 

просочилися, і тоді вже починати діяти.Загладжування стиків шпалер Усунутий стик або 

зміщений нахлест говорить про те, що полотно наклеєне не в рівень (або криво наклеєно 

попереднє полотно). Особливо часто виникає при обклеювання шпалерами 

внутрішніх кутів. Для усунення необхідно переклеїти полотно. При цьому, якщо криво 

наклеєно попереднє полотно, і ця проблема не усунуто, то наступний стик теж буде 

зміщений. 

Тому, якщо полотно вже висохло, і його не відірвати, то слід виконати підрізування 

стику дзеркальним різом. Але, якщо є можливість, краще взагалі зняти полотно і переклеїти 

його рівно. Так, якщо шпалери паперові, то після висихання можлива поява в місці подрезке 

щілини, і тоді доведеться натягувати стик. 

Розбіжність і задирання стиків. Причини: протяг, погана просочення стику клеєм, 

занадто велике поглинання вологи поверхнею в місці дефекту (непідготовлена поверхню). 

Забирається за допомогою ін'єкції клею і ретельного розгладження. Задирання стиків 

шпалер Бульбашки на шпалерах виходять з-за недостатньої просочення клеєм, на місці ям і 

великих дефектів поверхні, а також при недостатньому розгладженні. На сирих шпалерах 

ліквідувати бульбашки можна досить швидко, «вигнавши» повітря або зайвий клей до 

стику. Якщо ж шпалери вже висохли, то в такому випадку слід діяти наступним чином: 

а) Проткнути міхур голкою від одноразового шприца і висмоктати звідти за 

допомогою цього ж шприца повітря. Що не вдасться висмоктати, видавити, обтиску 

«бульбашка» пальцями. 

б) Набрати в шприц рідкого шпалерного клею і зробити ін'єкцію всередину міхура 

через цей же отвір, намагаючись не пустити зайвого клею. Врахуйте, що впускати клей 

потрібно з верхньої частини міхура в нижню, інакше вийде ще один міхур, тільки менше 

розміром. 

Ін'єкція клею в міхур на шпалерах 

в) Почекати трохи, поки шпалери просочаться в місці ін'єкції, видавити надлишки 

клею і ретельно розгладити поверхню, витерти її сухою і м'якою ганчіркою. 

Складки в районі внутрішнього кута виходять від того, що кут відмінний від 90 °, і 

тому полотно «стає» в ньому нерівно. Нам же треба, щоб обидва краї полотна були в 

вертикалі, тому «зайве» доводитися зміщувати до центру кута. Саме через це виходять 

складки. Прибрати їх можна як по сирах шпалер, так і по сухим. У другому випадку 

шпалери ріжуться чистіше, але є ризик, що не вдасться їх прорізати так, як заплановано. Сам 

же спосіб полягає в тому, що складка підрізає внизу, і верхній край нахлестивать на нижній і 

так приклеюється. При грамотному виконанні «шрам» практично непомітний, особливо для 

неспеціаліста. 

Відшарування верхньої частини полотна виникає від дії протягу, недостатньо 

підготовленій поверхні або неякісної просочення шпалерних клеєм. Крім того, верхня 

частина полотна є місцем впливу постійних перепадів температур і вологості, що викликає 

відклеювання з плином часу. 

Спосіб ліквідації такого дефекту полягає в подклеіванія відшарувалися полотен, або 

навіть у видаленні їх і наклейці нових. Рекомендується перед підклеюванням прогрунтувати 

ретельно поверхню полімерним грунтом, або його сумішшю з шпалерним клеєм. 

Плями на шпалерах після поклейки - причини та методи усунення 

Плями на шпалерах після ремонту є вкрай неприємним явищем. Якщо пощастить, то 
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їх вийде зробити ледь помітними або навіть зовсім усунути. У гіршому ж випадку - обробку 

доведеться повністю зірвати і після певних процедур виконати косметичний ремонт заново. 

Далі ми розглянемо, з яких причин вони можуть з'явитися і як вивести плями з 

шпалер. 

 

 

темні плямирояв темних ділянок є найсерйознішою проблемою, оскільки вони 

свідчать про виникнення цвілі на стінах. Причому, якщо ви помітили, що після поклейки 

шпалер з'явилися темні плями, необхідно негайно вжити заходів. 

Всі причини розмноження цвілі на стінах можна умовно поділити на два види: 

Порушення технології при ремонті стін - поверхня не оброблялася антисептичним 

засобом. 

У приміщенні сприятливі умови для розмноження грибка - підвищена вологість і 

погана циркуляція повітря. 

Темні плями під світлими паперовими шпалерами можуть виникнути через те, що 

полотна наклеювалися безпосередньо на штукатурку без шпатлювання. 

Усунення плям 

Отже, якщо на шпалерах з'явилися чорні плями, слід відразу налаштуватися на те, що 

процес їх виведення достатньо довгий і трудомісткий, що вимагає видалення старого 

покриття. Справа в тому, що навіть якщо ви затреться і обробите заражений ділянку засобом 

проти цвілі, то незабаром ці плями з'являться знову. 

Однак, перш ніж приступити до боротьби з цвіллю, необхідно привести в норму 

вологість повітря в приміщенні і організувати хорошу його вентиляцію. Як правило, для 

цього доводиться виконати ряд заходів. Зокрема слід приділити увагу провітрювання 

приміщення, особливо якщо встановлені пластикові вікна. 

Після того, як в приміщенні буде встановлено нормальний мікроклімат, можна 

зайнятися безпосередньо видаленням цвілі. 

Зі стін необхідно повністю зірвати шпалери. Причому, це стосується не тільки 

забруднених ділянок, а повністю всього приміщення. Справа в тому, що необхідно 

позбавитися від пір цвілі, навіть тих, які непомітні для людського ока. 

Далі потрібно ретельно зачистити стіни наждачним папером або металевою щіткою. 

Якщо на поверхні є обсипається або відшаровується обробка, то її потрібно видалити. Потім 

поверхня очищається від пилу. Для цього можна помити стіни водою. Чисті стіни 

обробляються протигрибковим засобом. Рідина наноситися за допомогою малярського 

валика. Необхідно стежити, щоб не поверхні не залишилося необроблених ділянок. 

Потім стіни потрібно ще раз зачистити щіткою і помити теплою водою. Це 

необхідно, щоб видалити з поверхні продукти розпаду органіки і мікроорганізмів. Коли 

стіни просохнуть, на них необхідно нанести декілька шарів грунтовки, що володіє 

антисептичною властивістю. 

На цьому процес обробки стін завершений. Тепер потрібно наклеїти нові шпалери. 

При необхідності стіни слід зашпаклювати, після чого покрити ще одним шаром 

грунту. 

жирні плями 

Поява жирних плям теж неприємне явище, однак, не небезпечне і, відповідно, не 

потребує переробки ремонту. Як правило, вони з'являються в результаті недбалості 

господарів або якщо в будинку є маленькі діти. Способи виведення забруднення залежать 

від типу шпалер. 
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вінілові шпалери 

Якщо у вас вінілові шпалери, то дана проблема взагалі не є приводом для розладів, 

так як видалити жирні плями з шпалер даного типу не складе труднощів. Можна спробувати 

протерти місце ганчіркою середньої жорсткості. Якщо жирний слід все одно залишився, на 

ганчірку можна капнути крапельку миючого засобу і протерти ще раз. 

Найкраще виконувати рух від краю забрудненої ділянки до центру. Так ви не 

розітрете жир з навколишньої поверхні. 

Паперові або тканинні шпалери 

Тепер розглянемо, як прибрати жирні плями з шпалер інших типів, в які жир 

вбирається. Звичайно, це трохи складніше, ніж очистити стіни ,оброблені вінілом, але теж 

можливоНайчастіше в даному випадку допомагає термічний спосіб - паперову білу серветку 

потрібно докласти до забрудненого ділянці і добре проутюжить. Якщо ж термічний спосіб не 

допоміг, то можна скористатися «бензиновим методом». 

Частка виконується таким чином: 

Столову ложку крохмалю треба змішати з половиною столової ложки бензину 

Отриману суміш потрібно акуратно нанести на забруднився ділянку і залишити на 

кілька годин. 

Після того як бензин з шпалер випарується, слід потерти оброблену ділянку щіткою. 

Жовті плями 

Останнім часом в мережі все частіше стали з'являтися від людей скарги на появу 

жовтих плям після поклейки шпалер, при тому, що технологія обробки стін була повністю 

дотримана. Найчастіше, причиною їх появи є клей, який довго висихає. У цьому випадку не 

треба вживати ніяких заходів, оскільки з часом вони проходять самі по собі.  

Якщо ж жовті плями на шпалерах не зникнуть, то вивести їх навряд чи вдасться. 

Якщо жовті ділянки проступили не відразу після поклейки шпалер, то причиною 

тому може бути сильна вологість у приміщенні. Також вони можуть бути наслідком 

затоплення від сусідів або протікання труб водопостачання. 

У цьому випадку доведеться зірвати шпалери і видалити причини виникнення цих 

плям. Після цього стіни можна обклеїти заново. 

Рожеві плями 

Якщо на шпалерах з'явилися рожеві плями, то причини цього можуть бути наступні: 

Поява цвілі - в цьому випадку рожеві плями почнуть розростатися і з часом темніти. 

При обробці використовується грунтовка «Бетоноконтакт» - Не рідко можна 

побачити що рожева грунтовка проявилася на шпалерах. Як правило, таке трапляється через 

порушення технології роботи з матеріалом. 

Стіни обклеєні вініловими шпалерами - найчастіше це пов'язано з тим, що вінілові 

шпалери, досить довго висихають. Як правило, ділянки зі зміненим кольором з часом 

зникають самі по собі. 

При обробці стін порушувалася технологія - часто прояв плям пов'язаний з тим, що 

товста штукатурка або шпаклівка повністю не просохла перед подальшою обробкою. 

Якщо шпалери щільні, наприклад, вінілові, то їх доведеться здерти і після цього 

добре просушити стіну. 

Конспект уроків надіслати на електронну пошту ashmarina@ukr.net з 

зазначенням групи та прізвища. 
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