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                                                                                                                Затверджую 

                                                                                                       Старший майстер 

                                                                        _______________ Анатолій БАЛАН 

 

КОНСПЕКТ УРОКУ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

Професія: 7141,7142. Маляр, реставратор декоративно- художніх фарбувань. 

Місце проведення:  лабораторія малярних робіт. 

Тема №4. Інструктаж з охорони праці та безпечної життєдіяльності.   

                  Обробка поверхонь фактурними сумішами. Опорядження      

                  поверхонь під ціни породи деревини, декоративне каміння та    

                   інше. 

Урок П.т.4.2. Інструктаж з охорони праці та безпечної життєдіяльності.  

                  Освоєння прийомів підготовки поверхонь для оброблення під    

                  коштовні породи дерев. Підбір тону кольору для ґрунтування й  

                  обробки. Освоєння прийомів оброблення поверхонь під дуб, клен,  

                  горіх, цінну деревину. Освоєння прийомів підготовки поверхонь  

                  для оброблення під декоративні камені. Оброблення під штучний  

                  мармур і граніт. Нанесення імітованих покриттів. Освоєння  

                  способів обробки під малахіт. Освоєння технології імітаційного  

                  фарбування поверхонь під метал, тканину й інші матеріали. 

Мета уроку: 

Навчальна- формування та закріплення знань по освоєнню прийомів     

                  підготовки поверхонь для оброблення під коштовні породи      

                  дерев.Підбір тону кольору для ґрунтування й обробки. Освоєння  

                  прийомів оброблення поверхонь під дуб, клен, горіх, цінну  

                  деревину. Освоєння прийомів підготовки поверхонь для    

                  оброблення під декоративні камені. Оброблення під штучний  

                  мармур і граніт. Нанесення імітованих покриттів. Освоєння  

                  способів обробки під малахіт. Освоєння технології імітаційного  

                  фарбування поверхонь під метал, тканину й інші матеріали 

Розвиваюча- формування раціонального мислення та творчого підходу до  

                        завдань. 

Виховна - виховання учнів до трудової дисципліни,  відповідальності  та  

                   культуру поведінки при роботі в майстернях, старанність та  

                   активність, повагу до одногрупників. 

Тип уроку: урок застосування знань, умінь і навичок. 

Методи проведення:  інтерактивні, інформаційні; 

Дидактичне забезпечення: план уроку, конспект уроку, матеріали, 

інструменти, стенд учнівський, картки завдань. 

Матеріально-технічне забезпечення: стенд учнівський, картки завдань, 

матеріали та інструменти. 

Міжпредметні зв’язки: основи охорони праці, технологія реставраційних 

робіт, технологія малярних робіт, матеріалознавство. 
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                                                           ХІД УРОКУ 

1. Організаційна частина - привітання з учнями, загальна готовність 

учнів до уроку, готовність  до уроку за станом здоров’я, перевірка 

зовнішнього вигляду та спецодягу учнів). 

2. Вступний інструктаж-   (перевірка домашнього завдання, актуалізація 

та корекція знань учнів за вивченим матеріалом, повідомлення учням 

теми уроку та навчальної мети). Інструктаж щодо правил охорони праці 

під час виконання навчально-виробничих робіт 

Актуалізація опорних знань: 

Бесіда на основі вивченого матеріалу. 

 

 

                                                             КАРТКА ЗАВДАННЯ №1 

1.Що таке декоративне оздоблення? 

2.Що таке робочий стан матеріалу? 

3.Що таке фільонка? 

4.Що таке фарба? 

                                                             КАРТКА ЗАВДАННЯ №2 

1.Що таке декоративні техніки? 

2.Які існують інструменти для створення фактури на поверхні? 

3.Що таке трафарет? 

4.Що таке малярна лінійка? 

 

                                                              КАРТКА ЗАВДАННЯ №3 

1.Що таке імітація? 

2.Що таке накатування? 

3.Що таке фарборозпилювач? 

4.Яким інструментом виконується торцювання? 

 

                                                              КАРТКА ЗАВДАННЯ №4 

1.Що таке валик 

2.Що таке фактура? 

3.Що таке фарбова плівка? 

4.Що таке пігмент? 

 

Перевірка опорних знань учнів, необхідних  для подальшої роботи на уроці. 

Аналіз і доповнення відповідей учнів, підведення підсумків. 

 

Штучний декоративний камінь для внутрішньої обробки стін в 

квартирі. Види декоративних каменів для внутрішньої обробки 

Штучний камінь як оздоблювальний матеріал 

Надати різних поверхонь камнеподобний вид вміли з найдавніших часів. В 

описі відновлення згорілого Зимового палацу, Башуцький згадує про яку 

застосовували в царських хоромах штукатурці під мармур. Петербург 

будувався швидко, навіть царствені особи жили в палацах, прикрашених 
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"фальшивим" мармуром і гранітом. Поверхні, що мають кам'яний вид, 

сьогодні особливо популярні. Вони монументальні, різноманітні, цікаві в 

інтер'єрі та ландшафті будь-якого стилю. Декоративна штукатурка під камінь 

своїми руками - завдання, легко здійсненне навіть для початківців. 

способи імітації 

Створити камневидное поверхню можна безліччю способів. 

Основними в застосуванні є: 

1. використання для декору стін навісних пластикових панелей, 

2. облицювання стін гіпсовими або цементними рельєфними плитками, 

3. створення покриття-муляжу з пінопласту, 

4. формування кладки або декоративного шару з розчину. 

Декор під камінь з індивідуальним дизайном можна створити, 

використовуючи штукатурні розчини (по-старовинному, стюкі). 

Імітація каменю на стіні - рваною скелі, кладки, обробленого масиву 

мармуру, малахіту, пісковика або граніту створюється художніми методами 

або застосуванням різних відбитків. Різні техніки імітації кам'яної фактури 

дають різну глибину опрацювання малюнка. 

Існують наступні техніки: 

 плоскі з товщиною шару покриття близького до 1 мм (), 

 фактурні, мають шорстку поверхню (, і ін.), 

 плоскорел'єфні в яких шви кам'яної кладки ледь поглиблені, 

 опуклі у вигляді об'ємної кам'яної кладки, інакше називаються 3d. 
 

Основні компоненти штукатурного складу 

Декоративне покриття з кам'яної зовнішністю 

виготовляється із застосуванням штукатурного 

розчину. 

Він, як і інші штукатурні розчини, має в складі: 

 В'язкі речовини -акрилові смоли, цемент, 

силікат (кремнійорганікі), гіпс, силіконові смоли, 

вапно; 

 Наповнювачі - калиброванная кам'яна крихта і / або борошно різних порід, 

кварцовий пісок; 

 Барвники - пігменти мінеральні, синтетичні або органічні; 

 Пластифікатори - ПВА, мильний розчин, милонафт і ін; 

 Добавки для додання потрібних властивостей, наприклад, морозостійкості, 

стійкості до грибка, цвілі, прискореної або уповільненою оплюваність 

в'яжучих (милонафт, тваринний клей), підвищеної водонепроникності, 

більшої декоративності (слюдяная крихта, перламутр). 

При бажанні, можна придбати складу, готовий до вживання, а можна скласти 

суміш і приготувати штукатурку своїми руками. 

ПРИГОТУВАННЯ СКЛАДУ 

Якщо декоративна суміш, купується в магазині в сухому вигляді, її потрібно 

розвести водою. У ємність з водою (¼ обсягу сухої речовини) всипають 

складу після чого замішують дрилем з насадкою. Це потрібно проробити 

точно відповідно до інструкції. Готова суміш повинна бути однорідної 
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консистенції без сторонніх включень і грудок. Після десятихвилинної 

перерви стюк розмішують ще раз. Він повинен бути такої густоти, щоб не 

розтікався при нанесенні шару і зручно накладався. Відразу після другого 

перемішування стюк готовий до вживання. 

Як приготувати декоративні склади самостійно 

Можна заощадити, чи не купуючи готові дорогі матеріали. Кілька простих 

рецептів з безлічі складів, які готуються самостійно: 

1. Додаванням чистого піску створюється. Для цього на відро шпаклівки 

береться 1.5-2 літрових відерця піску. Суміш розмішується електро-

міксером. При необхідності доливається вода. 

2. Для зовнішніх робіт або для фінішної обробки вологих приміщень (ванна і 

ін.): 10 кг вапна, 10 кг цементу, 20 кг піску, достатню для отримання маси 

потрібної консистенції кількість води і 5% від маси розчину - рідкого скла. 

3. 20% вапняного тесту, 74% мармурового піску, 5% портландцементу М400 

(білого), 1% перекису марганцю, потрібну кількість води. 

4. 20% вапняного тесту, 6% цементу білого М400, 4% пігменту, 70% 

кварцового піску. 

Нюанси приготування штукатурки під камінь наступні: 

 вода для замішування може бути проточною, але не повинна бути нижче 

+10 С, 

 щоб отримати вапняне тісто з сухою вапна, потрібно зачинити її теплою 

водою 3: 1, настояти добу, 

 в'яжучі речовини можна застосовувати в комплексі, наприклад, вапно з 

цементом, гіпс з вапном. 

Використовуючи склади власного приготування, можна значно зменшити 

витрати і створити дикий камінь своїми рукам і від початку до кінця. 

 

Технологія імітації кам'яної поверхні 

Основними напрямками "наслідування" 

природі і мулярам є: 

1. створення зовнішньої фактури поверхні 

(блоків, каменів або масиву), 

2. створення зовнішньої форми, властивої 

блокам, булижникам, цеглин або стін, 

складеним з них, 

3. використання для забарвлення квітів, близьких до природних. 

Оснащення та інструмент 

Для правильного виконання роботи можуть знадобиться: 

 малярський скотч, 

 шліфувальна терка, 

 сталеві терки 20 і 25 см, 

 шпателі з округленими крайками 6 см і 20 см, 

 кельму, 

 кисті макловиця і флейц, 

 щітка з грубої щетиною, 
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 валик, 

 правило 

 шкурка №№ 120 і 220, 

 бульбашковий рівень, 

 рулетка або довга лінійка, 

 ємності для розчину, 

 олівець 

 мірні ємності або ваги, 

 електроміксер, 

 ганчір'я. 

Не забувайте про засоби індивідуального захисту! Рукавички, респіратор, 

спец. одяг та взуття. 

підготовка підстави 

Імітація каменю для внутрішньої обробки за допомогою штукатурки 

вимоглива до якісному виконанню на будь-якому етапі. У тому числі і в. 

Щоб шар декоративного стюка лягав рівно, 

добре і міцно зчепився з підставою, а згодом 

через обробки не проступали різні брудні 

плями, поверхня підстави готується: 

 її очищають від всіх механічних 

забруднень; 

 викривлені стіни вирівнюються 

обштукатурюванням (використовують або); 

 сколи та тріщини, великі виїмки 

ремонтують, цементним розчином з піском, застосовуючи армуючої сітки; 

 при необхідності основу обробляють спеціальними знежирюючими або 

антисептичними засобами; 

 просушують; 

 гарантують для кращого зчеплення (це особливо важливий етап для 

гладких підстав, таких, як гіпсові панелі, ДВП та ін.). 

Якщо має бути декоративна під камінь, а фундамент / цоколь будинку 

утеплює, то наносять бетонну «кірку» з армуванням її двома шарами 

склосітки. Сітка накладається на шар набризку завтовшки 2 см, другий - поверх 

набризга такої ж товщини на першу сітку. Поверх сітки накидають завершальний шар 2.5-3 

см. 

Під рельєфні і полурельефние покриття вирівнювати площину до ідеалу не 

потрібно. Така обробка сама приховає деякі недоліки. 

П'ять способів нанесення декоративної штукатурки під камінь 

Види імітації каменя 

Імітація каменю з штукатурки своїми засобами 

виконується в різних техніках. Є більш складні 

і більш прості техніки, застосуванням яких 

виходить фінішна обробка з ефектом каменю. 

плоска 
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До цього виду відносяться декоративні фінішні обробки, в яких вид 

шліфованої кам'яної плити створюється застосуванням кольорів поверх шару 

або за рахунок компонентів складу обробки (разноокрашенних декоративних 

розчинів з кам'яної борошном). Це свого роду багатошарова штукатурна 

картина. До таких належить венеціанська кам'яна штукатурка. Для цього 

використовується штукатурка для внутрішніх робіт (з мармурової або інший 

кам'яної борошном). Щоб поверхня вийшла матова, стіни, що мають вид 

обробленого мармуру, онікса, малахіту і т.д. Для отримання глянцю їх 

полірують. 

Штукатурка стін під камінь: 

 підставу доводять до ідеальної рівності, 

 покривають акриловою шпаклівкою загального основного тону, 

 наносять декоративний шар, роблячи це поетапно (мазки різного кольору 

наносяться по черзі) або одночасно (на край основного інструменту 

наносяться маси різних відтінків), після чого їх розтягують по стіні, 

домагаючись нерівномірного змішання), 

 розгладжують кельмою нерівності після початку схоплювання, 

домагаючись максимальної площині декоративного покриття, 

 покривають воском, 

 полірують шлифмашинкой з м'якою насадкою. 
фактурна 

До таких фінішним оздобленням 

відносяться плоскі покриття з невеликими 

заглибленнями, що імітують вид 

шорсткою кам'яній поверхні. Фактурна 

обробка може мати невеликий 

декоративний малюнок або досить опуклі 

ділянки. Наприклад, така фінішна обробка, як травертин або римський 

камінь, може вестися двома прийомами: 

 суцільним, при якому формується рівномірний шар, декорують після 

часткового підсихання (з використанням поколює дотиків щітки, 

посудомийної губки і ін. засобів), 

 частковим, при якому підлягає шар робиться рівним, а належний 

наноситься частково (хаотичними мазками), не перекриваючи повністю 

підлягає шар. 

До фактурним відносяться також декоративні обробки під камінь, що 

імітують облицювання кам'яними плитами або кам'яну кладку з невеликою 

глибиною борозенок, що наносяться гострим інструментом. 

плоскорельефная 

Наступна по глибині рельєфною опрацювання 

шару техніка підходить для імітації кладки з 

блоків, цегли або плоскою кам'яної плитки. В 

цьому випадку, поглиблення, що імітують шви, 

не перевищують товщини шару, а фактуру 

окремих блоків задають зовсім дрібним 

рельєфом. Прикладом такої техніки може служити 
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виконувана спеціальними силіконовими 

формами, або, в якій декоративний камінь зі 

звичайної гіпсової штукатурки виходить 

створенням сітки неглибоких швів. 

У опуклою техніці виконується обробка 

фундаменту штукатуркою, що імітує кладку з 

каміння. У такій техніці висота рельєфу більш 

1см. 

https://youtu.be/OFeBVy0yLTU 

Імітація відбитками: опис + відео 

Через велику площі поверхні, якій потрібно надати необхідний вид, під 

камінь виконується із застосуванням прес-форм (вони ж - матриця). Імітація 

здійснюється за шаблоном. Це - найлегша обробка стін під камінь своїми 

руками. 

Як зробити імітацію: 

 нанести на підставу штукатурний шар, 

 змочити водою форму для виключення прилипання до її поверхні 

стюкового розчину, 

 втиснути форму в свіжоукладений розчин і акуратно зняти, 

 усунути шпателем, ножем або рукою деформації або дрібні спотворення. 

Виконана таким способом штукатурка під дикий камінь має дуже 

реалістичний вигляд. Для її виготовлення не потрібно спеціального досвіду і 

великих витрат часу. Якщо разом з формою знявся великий шматок розчину, 

на стіну знову накидають суміш, форму очищають, миють і знову 

вдавлюють. 

Камінь з штукатурки своїми руками 

 Технологія тут дуже проста. Єдину 

складність представляє з себе процес 

промальовування. 

 приготувати розчин 

 Нанести розчин на стіну - можна 

наносити руками розрівнюючи його дуже 

приблизно 

 Створити за допомогою ножа, стамески, мастихина або іншого 

відповідного інструменту малюнок кам'яної кладки 

 Пройти отримані шви щіткою що б прибрати сліди інструмент і 

зробити поверхню природної 

 Розгладити поверхню, надати їй природний вигляд пройшовши 

губкою або валиком з ворсом 

 Пофарбувати вийшла кладку 

Крім власне фарби для додання цікавою фактури можна використовувати 

кольоровий пісок та інші сипучі мінеральні компоненти (крихту граніту, 

мармуру та ін.) 
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https://youtu.be/Y2qsQK5Cl70 

Відео. Штукатурка під природний камінь своїми руками. 

Яких помилок потрібно уникати 

1. Різні катишки, шорсткості тільки псують обробку під мармур, надають 

неохайний вигляд і видають непрофесіонала з потрохами. Їх краще 

видаляти в процесі роботи, не зволікаючи. 

2. Штучний камінь своїми формами не повинен мати ідеальний вигляд, як, 

наприклад, в дивовижної кладці в Куско. Западини між блоками навіть 

бажано робити різної ширини і глибини. 

3. Для стін з цегляною кладкою притаманне суворого горизонтальний 

напрямок рядів. Цього ж правила дотримуються, імітуючи кладку з блоків. 

4. Штукатурка, імітація каменю якої виконується, може бути будь-який за 

складом. Декоративними прийомами можна зробити її камневидное. Але 

форма каменів або блоків повинна обов'язково мати вигляд, подібний 

природному. Рельєфу луски в природі і в кладках не буває. Це - груба 

помилка, яку не можна допускати. 

Як правило, така робота своїми руками робиться для себе, тому можна 

вибачити недоліки і деякі помилки. 

Галузь застосування 

Поверхні з вираженим рельєфом 

штукатурки під камінь, що імітують 

тесаного або побутову кладку, більше 

підходять для зовнішніх робіт - 

оформлення фундаменту, фасаду, 

альтанки або огорожі. Можна 

використовувати імітацію кладки в 

просторих приміщеннях. Але для маленьких просторів така декоративне 

оздоблення не годиться, так як візуально краде розмір приміщення і 

ускладнює його. 

Незважаючи на все вище сказане іноді таку обробку застосовують і всередині 

кімнат. 

Переваги штучної кладки 

Основними перевагами цього декору є: 

1. Безмежні можливості формування потрібної текстури і форми, 

2. Оригінальний дизайн, 

3. Можливість нанесення на будь-яку основу, 

4. Мала вага обробки, 

5. пожаростойкость, 

6. Простота виготовлення, 

7. Відносно низька вартість, 

8. Багаторічна експлуатація. 

У статті викладені відомості про те, як зробити своїми руками декоративну 

штукатурку під камінь у вигляді кладки, або мармурового моноліту із 

застосуванням різних технік. Застосовуючи прості технології, можна без 

особливого утруднення власноруч зробити стіну будинку мармурової, а 
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цоколь, альтанку або огорожу декорувати під старовинну стіну з кругляка 

або гранітних блоків. Головне почати. Захоплююче заняття зробить працю 

радісним, а будинок - унікальним. 

На сьогоднішній день оздоблювальний камінь для стін всередині квартири є 

популярним рішенням серед дизайнерів. Це екологічний і довговічний 

матеріал, що надає приміщенню родзинку. Залежно від уподобань власника, 

застосовується натуральний або штучний вигляд. Кожен з них має свої 

особливості. 

Незвичайним і унікальним методом є обробка стін штучним каменем. 

На що варто звернути увагу при обробці стін всередині квартири 

 покриття повинне бути екологічно чистим - не виділяти в навколишнє 

середовище токсичні речовини; 

 якщо бюджет чітко розрахований, технологія монтажу повинна бути 

передбачена. Рекомендується підбирати той метод, з яким можна 

впоратися своїми силами; 

 камінь для оздоблення стін і поверхонь не повинен бути алергеном для 

тих, хто проживає в квартирі. 

Таке оформлення стін додасть вашій 

квартирі або будинку незвичайність і 

ексклюзивність. 

Важливо дотримання технічних 

характеристик: схильність перепадів 

температури і впливу води, 

гігроскопічність, стирання. Зверніть увагу 

на догляд за поверхнею! 

Переваги та недоліки обробки каменем 

стін всередині квартири.Обробка 

декоративним каменем в квартирі має свої плюси і мінуси. До позитивних 

сторін можна віднести: 

 стійкість до механічних впливів; 

 поєднання ціни та якості; 

 можливість виконати роботи самостійно, за короткий термін; 

 відсутність шкідливих добавок і реагентів в складі штучного каменю і 

екологічна безпека натурального; 

 стійкість до вологості і потрапляння води. 

Вибір декоративного каменю дуже великий і 

різноманітний і Вам не важко буде вибрати 

відповідний. 

Серед недоліків виділяються наступні пункти: 

 матеріал дорожче, ніж звичні шпалери; 

 велику вагу і складний монтаж натурального 

вироби; 

 необхідність обробки дезінфікуючими 

засобами; 

 деякі різновиди погано піддаються реставрації. 
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Модна в обробному дизайні кладка природного каменю застосовується для 

облицювання фасадів, внутрішніх стін, камінів, печей. Роботи можна значно 

прискорити, спростити і здешевити. Для цього використовується імітація 

кам'яної кладки по штукатурці, яка здійснюється двома різними методами. 

Один з них має на увазі застосування трафаретів, а інший спосіб не вимагає 

яких-небудь спеціальних пристосувань. Саме про нього розповідається в 

статті. 

підготовка поверхні 

Підготовка полягає у вирівнюванні стін стандартним способом: за 

допомогою штукатурки або стартовою шпаклівки. Після повного висихання 

стіну обробляють ґрунтовкою і знову чекають, поки вона висохне. Далі 

позначають межі майбутньої "кладки". Це легко зробити за допомогою 

клейкої малярської стрічки, приклавши її до поверхні строго вертикально і 

горизонтально або згідно дизайну майбутньої обробки. Якщо роботу своїми 

руками виконує початківець майстер, то позначений ділянку краще розділити 

на кілька невеликих зон, щоб встигнути зробити роботу вчасно. 

Етап перший: розмітка і фактура 

Для роботи використовують фінішну або стартову шпаклівку. Якщо для 

поверхні потрібна зернистість, що відрізняє стартову шпаклівку, то краще 

взяти саме її. Такий розчин більше підходить для імітації, не дивлячись на те, 

що буде додатково створюватися фактура. Якщо треба зобразити 

облицювальну цеглу, беруть фінішну шпаклівку, що забезпечує ідеально 

гладку поверхню. 

На стіну наносять шар розчину товщиною 0,5 

см і рівномірно розподіляють його. Відразу ж 

створюють шорстку поверхню. Для цього 

застосовують прості матеріали: 

 поролонову губку, 

 валик з жорстким ворсом, 

 жорстку тканину, складену в грудку, 

 металеву мочалку для чищення кухонного 

начиння. 

Короткими уривчастими торканнями на мокрій шпаклівці залишають сліди, 

заповнюючи ними підготовлену площу. Цей прийом надає поверхні 

реалістичність, яка властива шершавому природному каменю. 

Етап другий: промальовування швів 

Швидко, поки шпаклівка не висохла, позначають шви кам'яної кладки. Це 

можна зробити олівцем або будь-яким предметом, здатним після себе 

залишити борозну. Спочатку можна намітити майбутні шви шпателем-

праскою. Саме його краще використовувати для рівномірного розподілу 

розчину на 1-му етапі робіт. Так робити імітацію своїми руками легше, так як 

промальовування буде здійснюватися по розмічених лініях. 

Габарити "каменю" залежать від того, який природний мінерал треба 

зобразити. Наприклад, піщаник роблять за розміром шпателя-прасування 

середньої величини. Його ребрами продавлюють вертикальні і горизонтальні 
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смуги. Слід дотримуватися правил кладки в перев'язку, тобто, вертикальні 

шви кожного наступного ряду повинні намічатися в шаховому порядку 

відносно попереднього. 

 

Потім виконують промальовування швів. Від того, яким інструментом це 

роблять, залежить їх ширина і очікуваний декоративний ефект. Можна 

використовувати: 

 тупий кінець олівця, 

 край дерев'яної ручки пензлика. 

Важливо робити промальовування рукою без допомоги лінійки. Вона не 

повинна бути ідеально рівною, навпаки, якщо рука буде злегка тремтіти від 

напруги, лінії вийдуть більш реалістичними. Після закінчення робіт слід 

почекати, поки поверхня повністю висохне і прогрунтувати її. 

Етап третій: декорування 

Для фарбування використовують 

акрилову фарбу або акрил-лазур 

відповідного кольору. Наприклад, для 

пісковика краще взяти світло-коричневу 

фарбу або жовту, а для граніту - сіру. 

Наносять фарби не валиком і не 

широким пензлем, а вузької пензликом. 

Вона зможе забезпечити нерівномірний 

шар, що і потрібно в даному випадку. 

Можна вчинити по-іншому: спочатку нанести білу фарбу, а після її 

висихання - підходить за кольором. Це потрібно для якісної імітації стертою 

поверхні, яку роблять після висихання фарби. 

Для цього беруть наждачний папір з дрібним зерном і злегка обробляють нею 

поверхню. На опуклих фрагментах фактури починає проступати білий шар, 

ефективно наближаючи штучний візерунок до натурального. Далі стіну 

покривають воском для декоративної штукатурки. Він також вибирається 

відповідного відтінку, а наносять його м'якою тканиною. Після висихання 

воску можна знову злегка обробити стіну наждачним папером, щоб додати 

старовину. Шви за бажанням фарбують фарбою в тон або залишають, як є. 
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 ІМІТАЦІЯ ДЕРЕВА: ОПИС З ФОТО, ІДЕЇ ЗАСТОСУВАННЯ І 

ТЕХНІКА ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

Останнім часом люди, що роблять ремонт в своєму будинку, віддають 

перевагу натуральним матеріалам. Вони коштують недешево, тому у 

багатьох виникає питання про те, як зробити імітацію дерева. При цьому 

хтось хоче отримати його на всю стіну, хтось - тільки текстуру. Спробуємо 

розібратися, як це можна зробити, і які інструменти для цього знадобляться. 

ВИБИРАЄМО МАТЕРІАЛИ ТА ІНСТРУМЕНТИ 

Зовнішній вигляд деревини створюють за допомогою різних інструментів і 

матеріалів, які можна придбати в спеціалізованих магазинах. Також є 

варіанти, які не потребують великих витрат, оскільки робляться з підручних 

матеріалів. 

Отже, для створення імітації кори дерева можуть 

знадобитися: 

1. Шпателі. Отримати шорстку поверхню 

можна за допомогою гумового або 

гребенчатого вироби. Найкраще мати в 

своєму арсеналі кілька моделей: гнучкі і 

жорсткі, прямі і каплевидні (різних 

розмірів). 

2. Кисті. Сформувати малюнок і об'ємні 

смуги допоможуть жорсткі пензлики, 

фарбувати поглиблення - м'які вироби (художні або малярні). 

3. Валики. Якщо використовувати рельєфний інструмент, то на 

штукатурці від нього залишиться красивий малюнок. Замість нього 

можна взяти звичайний валик і обмотати його нитками, скотчем або 

поліетиленом. 

4. Будь-які підручні інструменти: відбиток, скальпель, стек, шило, ножиці 

і навіть власні пальці. 

5. Губки, пензлики, хутряні рукавиці та інші вироби, необхідні для 

нанесення фарби. 

ЗАСТОСОВУЄМО ШТУКАТУРКУ 

Перш ніж створювати імітацію дерева за допомогою штукатурки, необхідно 

вибрати сам матеріал. Вона буває двох 

видів: структурний і фактурний. Структурна 

штукатурка складається з дрібних твердих 

частинок, завдяки яким виходять борозни і 

смужки. Фактурні суміші, навпаки, 

створюють ідеально рівну поверхню, на яку 

наносять сподобалися візерунки і 

малюнки.При роботі зі штукатуркою 

дотримуємося наступній послідовності: 

Беремо нержавіючий шпатель, наносимо суміш на стіну (товщина шару - 3-6 

мм) і розгладжує її. 
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1. Щіткою для одягу акуратно водимо вгору і вниз, після чого чекаємо 

висихання 10-20 хв. 

2. Затираємо підсохнула штукатурку гладким шпателем, здійснюючи ті ж 

рухи (зверху вниз). 

3. Змішуємо базовий гель з фарбою, щоб суміш нагадувала колір дерева. 

Наносимо її на стіну за допомогою валика і чекаємо повного 

висихання. 

ІМІТАЦІЯ БРУСА: ЩО ЦЕ ТАКЕ І ЯК ЗРОБИТИ?  

У заміських будинках нерідко зустрічається обробка в сільському стилі, 

якому властиво оформлення з імітацією бруса. Дерево виглядає тут дуже 

лаконічно, симпатично і надійно. У матеріалу безліч переваг, серед яких 

лідирує довговічність, безпеку для здоров'я і легкість монтажу. 

Установка дерев'яних елементів не вимагає 

багато часу і сил: 

1. Кріпимо до стіни гідроізоляційну 

плівку і обрешітку. Для цих цілей 

використовується брус перерізом 30 × 30 

мм з кроком 400-800 мм. 

2. Заповнюємо простір між латами 

теплоізоляцією, поверх якої укладається 

пароізоляція. Так утеплювач не буде намокати і псуватися. 

3. Приступаємо до установки матеріалу, що імітує брус. Виконуємо монтаж 

знизу вгору і постійно перевіряємо рівність обшивки. 

4. Фіксуємо вироби саморізами або цвяхами. 

ВИКОРИСТОВУЄМО ФАРБИ  

Один з найпростіших способів імітації дерева своїми руками - використання 

спеціалізованих фарб (наприклад, Kaowa Sementol). Такі склади можна 

наносити на поверхні різної щільності і з будь-якого матеріалу (дерева, 

пластика, металу і т. Д.). Їх головні переваги: легкість нанесення і стійкість 

до різних впливів навколишнього середовища. Щоб отримати необхідну 

текстуру, необхідно взяти правильний інструмент - плоску жорстку кисть з 

натуральної щетини. Фарба не вимагає особливої підготовки і може 

використовуватися відразу після 

відкривання банки. 

Як тільки матеріал і інструменти будуть 

обрані, приступаємо до роботи: 

 очищаємо поверхню від забруднень 

і дефектів; 

 при необхідності затираємо її 

шкіркою і грунтуємо; 

 офарблюємо, роблячи пензлем довгі смуги; 

 чекаємо повного висихання (1-3 ч.). 
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ШПАЛЕРИ «ПІД ДЕРЕВО»  

Ще один простий спосіб створити імітацію дерева на стіні - наклеїти 

шпалери. У спеціалізованих магазинах можна придбати матеріал, який своєю 

текстурою буде нагадувати будь-яку породу: сосну, дуб, ялина, вільху і т. Д. 

Такі шпалери можуть бути різними: паперовими, вініловими, флізеліновимі 

або рідкими. 

Дуже натурально і незвично виглядає 

фактурний матеріал, який має шарувату 

структуру, різні нерівності і шорсткості. За 

його основу беруться рідкісні породи дерева: 

білий дуб, зебрано і т. Д. Це дозволяє 

досягти абсолютної схожості з натуральною 

деревиною, але і обійдеться такий матеріал 

досить дорого. Замість нього можна вибрати 

більш доступний варіант - фотошпалери. 

Вони виглядають стильно, красиво, незвично і дуже правдоподібно. З їх 

допомогою буде створюватися відчуття, що людина знаходиться в цьому лісі. 

ПОКРИТТЯ ПІДЛОГИ  

Що стосується статі, то на ньому створюють імітацію «під дерево» за 

допомогою спеціальної плитки. Вона повторює рельєф, малюнок і лакове 

покриття, в результаті чого її складно відрізнити від справжньої дерев'яної 

поверхні. 

Оформлення колекцій плитки ділять на 

кілька груп: 

1. Класичний (зістарений) варіант. Цей 

матеріал повторює малюнок паркету, 

викладеного квадратами, ялинкою та т. Д. Є 

можливість вибору відтінку швів, які можуть 

бути сірими, кремовими, молочними, 

чорними, коричневими і ін. 

2. Плитка, що імітує дошки тангенціальним або ортогональним зрізом. На 

її поверхні відображено все: від рельєфу до лакування кромок. 

3. Імітація мозаїки і 3D-паркету. Така плитка може мати рівні або нерівні 

краї, а також збільшені розміри. Завдяки невеликій товщині (до 8 мм) 

вони можуть розташовуватися з переходом на стіни, що дуже модно 

сьогодні. 

4. Матеріал, що нагадує палацовий паркет. На нього нанесені красиві 

орнаменти, малюнки, вензелі, різні вставки, що робить його розкішним. 

5. Оформлення у вигляді ОСП, фанери, ДСП. Така плитка дуже точно 

передає текстуру і зовнішній вигляд натурального матеріалу. 

ІМІТАЦІЯ РІЗЬБЛЕННЯ І ЗІСТАРЮВАННЯ ДЕРЕВИНИ  

Такого ефекту можна домогтися на будь-якій поверхні, досить придбати 

необхідні матеріали. Для роботи знадобиться очищена поверхня, зубочистка, 

шпатель, шпаклівка, акрилові фарби і лак. 

Виконуємо роботи в наступному порядку: 
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 готуємо поверхню: очищаємо її від 

забруднень і дефектів; 

 покриваємо її ґрунтовкою; 

 наносимо шпаклівку і вирівнюємо її; 

 беремо зубочистку і робимо імітацію 

текстури дерева (малюємо лінії); 

 офарблюємо поверхню акриловими 

фарбами і покриваємо лаком. 

 також можна легко домогтися виду состаренной деревини: 

 піднімаємо ворс поверхні за допомогою води і злегка ошкурівать; 

 створюємо ефект червоточини: заповнюємо глибокі отвори темної 

шпаклівкою і прибираємо її стамескою; 

 наносимо морилку і змиваємо її; 

 чекаємо висихання і шліфуємо поверхню; 

 заповнюємо тріщини темною фарбою і покриваємо морилкою. 

ДЕРЕВО НА СТІНІ З ПІДРУЧНИХ МАТЕРІАЛІВ  

Прикрасити інтер'єр можна не тільки текстурою, але і цілим деревом. Для 

цього можна використовувати різні підручні матеріали: гілки, папір і інше 

канцелярське приладдя. 

Отримати імітацію дерева за допомогою 

таких дій: 

1. Використовувати в оздобленні сухі гілки, 

що доповнюють основне зображення на стіні. 

2. Вирізати дерево з кольорового паперу або 

старих шпалер. Правда, з великими 

композиціями доведеться повозитися. 

3. Доповнити зображення спилами гілок або 

стовбурів. Для цього можна вибрати дерево на дачі і розпиляти його на 

круги. 

4. Зробити його з тканини, наприклад, мішковини. 

5. Увіткнути в стіну кнопки і натягнути між ними нитки так, щоб вийшло 

потрібне зображення. 

6. Намалювати на стіні контур дерева, а потім заповнити його гіпсом. 

Виходить дуже красиво і об'ємно. 

Імітація дерева в інтер'єрі виглядає дуже привабливо і натурально. Будь-яка 

людина, що опинився в приміщенні з такою обробкою, відчує атмосферу 

справжнього лісу. Для цього достатньо придбати необхідні матеріали та 

інструменти, а також продумати композицію. Щоб фантазія перетворилася в 

реальність, потрібно скласти ескіз і грамотно вписати його в інтер'єр. 
 5. Література: 

      1. « Малярні і шпалерні роботи» Добровольський Г.М. 

      2. «Технологія штукатурних робіт» Остапченко 1986.-239с.  

      3. «Малярна справа» Карапузов Є.К. 2011-167с. 

      4. «Малярні роботи. Професійно-технічна освіта України»         
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КАРТКА ЗАВДАННЯ 

1. Підготувати поверхню під високоякісне пофарбування ( робочий стенд, 

попередньо підготовлений: виконане шпаклювання, виконане 

затирання, виконане грунтування навхрест). 

2. Виконати високоякісне фарбування (виконати перший шар фарбування, 

після повного висихання, пофарбувати ще на один фінішний шар). 

3. Приготувати інструмент для  виконання імітаційної роботи. Матеріалом 

може бути будь-яка фарба, іншого кольору або декоративна суміш. 

4. В залежності від матеріалу та інструмента виконуємо імітацію каміння 

або цінної породи деревини. 

5. Після легкого підсихання формуємо на поверхні фактуру ( за 

допомогою інструменту). 

6. Готову поверхню покрити захисним шаром воску, лаку чи лазурі. 

7. Готову поверхню здати майстру виробничого навчання з детальним 

поясненням технологічної послідовності та важливості дотримання 

термінів проходження всіх процесів. 

Виконані завдання (фото- та відеоматеріали) надіслати майстру 

виробничого навчання на електронну адресу: mTanatko@ukr.net 

(на VIBER або TELEGRAM) 
 

mailto:mTanatko@ukr.net
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