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ТЕМА : ВИДИ ОПОРЯДЖЕННЯ ПОВЕРХОНЬ ФАКТУРНИМ 

ФАРБУВАННЯМ 

 

Фактурне фарбування стін - це вид декоративного оздоблення, що 

дозволяє створювати на поверхні конструкцій рельєфні візерунки завдяки 

щільності використовуваного матеріалу. За допомогою фактурної фарби можна 

не тільки прикрашати стіни, але і маскувати їх дрібні дефекти. Колір матеріалу 

легко змінювати, додаючи в нього акрилові пігменти. 

Переваги та недоліки фактурних покриттів  

Головною відмінністю фактурної фарби від її «гладких» аналогів є 

естетична складова, яка сприяє наданню стін красивого і дивного ефекту. 

Покриття, створені на основі декоративних фарб, мають масу достоїнств, чим 

обумовлена їх широка популярність: Середній термін експлуатації фактурного 

покриття стін становить 10 років, у той час як шпалери можуть служити не 

більше 5 років. Крім того, вигорілі або потерті полотна доведеться знімати і 

міняти на нові, а фактурне покриття можна просто освіжити новим шаром 

фарби. Це значно полегшує проведення ремонту та економить час. Декоративні 

фактурні покриття не вигоряють від впливу сонячних променів, володіють 

достатньою механічною міцністю і не бояться цвілі. Поверхня стін, 

пофарбована таким матеріалом, має монолітний вид, що створює гармонійну 

єдину картину. Фактурне покриття легко мити, а посадити пляму на його 

поверхні набагато складніше, ніж на паперових стінових шпалерах, які часто 

швидко брудняться на кутах і навколо вимикачів. Вибір дизайнерських ефектів 

і різноманітних відтінків при фактурної фарбування стін водоемульсійною 

фарбою настільки величезний, що задовольнить будь-якого вибагливого 

оформлювача і вразить недосвідченого в цій справі домовласника.  

При нанесенні шарів фактурної фарби з використанням шпателей і 

спеціальних валиків можна відчути себе вмілим майстром, експериментуючи з 



фактурою і квітами. Завдяки своїй різноманітності, декоративні покриття 

чудово вписуються практично в будь-який інтер'єр.  

Фактурні водно-дисперсійні фарби, будучи абсолютно безпечними для 

здоров'я, відмінно виконають своє призначення в кімнатах для дітей. Покриття 

не містять канцерогенів і не викликають нападів алергії. Матеріали 

універсальні, вони можуть застосовуватися при оформленні кухонь, 

респектабельних вітальнях і яскравих кімнат для дітей з однаковим успіхом. 

Вологостійкість фактурних фарб дозволяє їх використовувати для фасадних 

робіт і стін ванних кімнат. Антистатичне декоративне покриття не вбирає в себе 

пил.  

Кожне фактурне покриття, нанесене на стіну, є унікальним. Цим воно 

відрізняється від шпалер, масове виробництво яких часто робить стіни різних 

квартир однаковими. При роботі з декоративною фарбою щоразу виходить 

щось оригінальне, застосування спеціальних технологій дає можливість, 

використовуючи один і той же відерце фарби, домогтися абсолютно різних 

ефектів. Фактурне покриття виглядає на поверхні стіни природно і багато, ніж 

перетворює звичайну квартиру в красиве затишне житло. Незважаючи на 

достатню товщину, покриття має хорошу проникність і не створює перешкод 

для циркуляції повітря в приміщеннях.  

До недоліків фарбування стін фактурною фарбою можна віднести 

необхідність попередньої підготовки основи, хоча це покриття відмінно 

наноситься на дерев'яні панелі, Фінішну шпаклівку, фанеру, ГКЛ, ДСП, метал і 

скло. Поверхня стін повинна перед фарбуванням бути рівною, але дрібні 

тріщини в ній фарба може заповнити сама.  

Іншим недоліком є підвищена витрата матеріалу, який становить 1 кг / м2 

стін, ця обставина істотно впливає на вартість покриття, викликаючи його 

подорожчання.  

Декоративні ефекти фактурних фарб для стін. 

Великою популярністю на сьогоднішній день користуються фактурні 

фарби, здатні перетворювати приміщення завдяки своїм дизайнерським 

особливим ефектам: 



Перламутровий ефект. Такі фарби роблять кімнату світліше, що 

особливо актуально в похмуру погоду осінньо-зимового періоду. При різних 

кутах і типах освітлення перламутрове покриття має здатність змінювати колір, 

за що матеріал отримав назву «фарба-хамелеон». Пофарбовані нею стіни мають 

вигляд натягнутого шовкового полотна. 

Ефект оксамиту або велюру. До складу такої фарби входять кольорові 

тверді частинки. Стіна, оброблена цим матеріалом, має вигляд велюрової 

тканини - такий же фактурної, м'якою і глибокою.  

Гранітна фарба. Всупереч своїй назві, вона не має гранітної крихти. 

Враження її фактури формують акрилові бульбашки фарб різного відтінку, які 

розбиваються при нанесенні матеріалу на стіну за допомогою фарбопульта. 

Фактурні декоративні фарби. 

Мають в своєму складі осколки черепашок, мінерали, дрібний пісок і інші 

добавки. Кожен вид такої готової до застосування фарби дає свій особливий 

ефект: блискучої і рельєфної поверхні, коралової стіни, морського пейзажу і т.д. 

Готові фактурні фарби не потребують додавання пігментів або використання 

особливих технологій для їх нанесення на стіни. Потрібно тільки ретельно 

підготувати поверхню і визначитися з інструментом, який знадобиться для 

роботи з матеріалом.  

 

 

 

Питання для самоперевірки 

1. Що дозволяє створювати на поверхні конструкцій фактурне 

фарбування ? 

2. Чи вигоряють фактурні покриття від сонячного світла? 

3. Що можна віднести до недоліків фарбування стін фактурною 

фарбою ? 

4. Які ефекти можна отримати при нанесенні фактурних фарбувань? 

Законспектувати матеріал уроків. Надати відповіді на пошту 

ashmarina@ukr.net,  або у вайбер 063-120-31-20 


