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ТЕМА: «ТЕХНОЛОГІЯ ОБКЛЕЮВАННЯ ПОВЕРХОНЬ» 

Тема уроку: Технологія обклеювання стін фотошпалерами,   

                       бамбуковими та пробковими шпалерами. 

Мета уроку: 

Навчальна:   формування та закріплення знань по технології обклеювання  

                      стін фотошпалерами, бамбуковими та пробковими шпалерами. 

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. 

Як правильно клеїти фотошпалери 

        Кожна людина хоче, щоб в його будинку було затишно, красиво і 

тепло. Але разом з тим, кожен мріє, щоб його будинок відрізнявся хоча б 

чим-небудь від звичайних сірих будівель і непоказних квартир. Саме тому 

люди вдаються до різних способів індивідуального оформлення власного 

житла, в тому числі і до фотошпалер. Ми не будемо розглядати процес 

підготовки стін, а тільки розповімо вам, як поклеїти фотошпалери, тому що 

процес підготовки практично нічим не відрізняється від підготовки стін під 

поклейку звичайних шпалер. 

Сьогодні фотошпалери в інтер’єрі користуються величезною 

популярністю. Адже набагато приємніше побачити гарний мальовничий 

малюнок, який на мить переносить вас на узбережжя теплого моря, в 

гори чи в нічний Париж. 

Варіант красивого поєднання 

фотошпалер та інтер’єру 

Перший етап 

Якщо ви вирішили 

приступити до обклеювання, 

то повинні розуміти як 

правильно поклеїти 

фотошпалери. Насправді ж 

така поклейка – це не 

настільки складний процес, як може здатися з боку, але ряд нюансів все-таки 

існує. 

Для цього виду шпалер треба підбирати спеціальний клей. Після цього 

слід зайнятися попередньою підготовкою стіни до обклеювання. Щоб 

поклеїти фотошпалери на стіну своїми руками, її треба попередньо очистити 
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від різного сміття і залишків старих оздоблювальних матеріалів. Закінчивши 

з цим, стіну треба якісно прошпаклювати, щоб залишилася тільки рівна 

поверхня. Не забудьте заздалегідь зняти плінтуса. Врахувати варто і те, що 

фотошпалери більш примхливі – вони найбільше потребують рівності стіни. 

Способи поклейки 

А ось на основних етапах монтажу фотошпалер давайте зупинимося 

детальніше. Найпоширенішими є два способи поклейки – внахлест з 

прорізкою шва і встик. 

Поклейка шпалер зі стикуванням швів 

Хочеться відзначити, що саме по якісному стику країв шпалер і оцінюється 

професіоналізм майстра, який взяв на себе таку делікатну роботу. Саме тому 

наклеювання встик – одна з найважчих робіт, хоча поклеїти фотошпалери 

своїми руками цілком реально. 

Якщо аплікація розділена (що буває досить часто), то починати потрібно з 

великих фрагментів зображення – це полегшить роботу в майбутньому. До 

речі, бажано пронумерувати всі фрагменти в послідовності наклеювання на 

стіну, що допоможе вам не збиватися і діяти за планом. Якщо фотошпалери 

будуть займати всю стіну, тоді починати роботу слід від кута, але якщо вони 

є частиною складної композиції, комбінується з іншими шпалерами, 

починайте від краю полотна і працюйте завжди встик. 

Перед тим як почати роботу, на стіну потрібно нанести вертикальну 

прямовисну лінію, по якій будуть рівнятися шпалери. Промазати клеєм 

полотно і притискати за допомогою валика треба з середи і до країв, щоб не 

залишалося повітря. 

Японські риси в інтер’єрі 

Після завершення роботи нижні і верхні залишки шпалер (якщо такі є) 

треба акуратно видалити гострим ножем. Правильно приклеєні фотошпалери 

мають мати ідеально рівні шви при повному висиханні. 

Поклейка внахлест з прорізкою шва 

Серед професіоналів-майстрів цей спосіб є більш поширеним, так як дана 

технологія має цілий ряд переваг. Звичайно ж, щоб поклеїти фотошпалери 

внахлест з прорізом шва потрібен чималий досвід і тверда рука. Результат 

правильного використання технології виправдає всі трудовитрати! 

По-перше, шви між двома полотнами будуть по-справжньому ідеальними і 

практично непомітними. По-друге, поклейка шпалер внахлест – єдиний 

порятунок, якщо використовується текстурний матеріал. Саме якісний проріз 

шва зможе позбавити вас від наявності бахроми на краях. 

Перед тим, як поклеїти 

фотошпалери внахлест знайте, що 

шов прорізається ще по-сирому, 

від верхнього краю до нижнього, 

після чого смуга, яка становить 

нахлест – відділяється. 

Фотошпалери, які 

допомагають розслабитися і 

відпочити 
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Поради 

Іноді трапляється так, що на місці поклейки фотошпалер 

розмістилася електрична розетка. Що робити? По-перше, треба знеструмити 

приміщення, зняти розетку, приклеїти фотошпалери і зробити невеликий 

розріз на місці розетки. Після цього розетку можна повернути на колишнє 

місце. 

Але не варто залишати порожнім простір під розетку, якщо ви вирішили не 

псувати розеткою малюнок, прибравши її. Звичайно ж, її треба повністю 

ізолювати і заповнити порожній простір. Інакше, хто-небудь зможе спертися 

на стіну і прорвати шпалери. 

Як клеїти бамбукові шпалери? 

 Сучасна людина все більше 

уваги приділяє питанням 

екологічної безпеки, віддаючи 

перевагу натуральним 

природним матеріалам. Поява 

такого матеріалу як бамбукові 

шпалери на ринку 

будматеріалів можна вважати 

свого роду проривом в світі 

ремонту. 

Клеїти бамбукові полотна 

можна як на стіни, так і на стелю. Як правило, такі екзотичні шпалери 

використовують для тематичного оформлення приміщень в етнічному стилі – 

азіатському, африканському або індійському. Також вони використовуються 

для зонування таких елементів інтер’єру як ніші, колон і арок.  

Бамбукові шпалери і виробництво 

Даний вид оздоблювального матеріалу являють собою планки з бамбука, 

приклеєні на тканинну основу. Ширина таких планок може варіюватися від 5 

до 25 див. Процес їх виготовлення досить кропіткий і непростий, так як для 

отримання тонких рейок, стовбури бамбука розщеплюють на тонкі смужки. 

Після цього рейки сушаться в 

сушильних приміщеннях, і 

через кілька днів планки з 

бамбука піддаються 

сортування за кольором. 

Сортування пластин за 

кольором обов’язкова, тому 

що бамбук різний по відтінку 

та кольору в залежності від 

регіону, в якому він 

вирощувався. А так як 

бамбукові шпалери не підлягають фарбуванню і покриття лаком, то бажано, 

щоб колір готового полотна був відносно рівномірним. 
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Після сортування за кольором, рейки з бамбука клеять на тканинну основу, 

що дає такого матеріалу колосальну перевагу на відміну від шпалер на 

паперовій основі, так як тканина дозволяє стінам «дихати», і на них не 

утворюється цвіль. 

Властивості бамбукових шпалер 

Бамбук – прекрасний натуральний матеріал, який при бажанні можна не 

покривати фарбою або лаком, що дозволяє використовувати його в 

приміщеннях, де перебувають діти, тварини, а також люди, схильні до 

алергічних реакцій на хімічні компоненти. Полотна з бамбука прості в 

обслуговуванні, їх досить очищати від пилу раз в місяць пилососом зі 

спеціальною м’якою насадкою. 

Незважаючи на високу вартість, співвідношення ціна-якість у цього 

матеріалу виправдовує всі очікування, саме завдяки цьому фактору, шпалери 

з бамбука відразу отримають визнання і довіру майстрів-професіоналів і 

простих обивателів. 

Поклейка бамбукових шпалер не забирає багато часу і сил, їх можна клеїти 

як на цегляну стіну, так на гіпсокартон і дерево. При виборі відповідного 

даного типу шпалер клею, матеріал дуже міцний і довговічний. 

Сфера застосування матеріалу 

Перш ніж розбиратися, як клеїти 

бамбукові полотна, потрібно знати, 

що шпалери з бамбука чудово 

підходять для приміщень з високими 

температурами. Вони легко 

витримують температурні перепади, і 

абсолютно не вибагливі. 

Якщо раніше вони 

використовувалися переважно в 

східних кафе і ресторанах, то зараз 

спектр використання шпалер 

розширився. Також шпалерами з бамбука можна обклеювати меблі, стіни в 

житловому приміщенні, комбінувати з паперовими шпалерами, створюючи 

при цьому абсолютно неповторний дизайн. 

Попередня підготовка 

Підготуйте стіни під поклейку шпалер, видаливши старі шпалери, 

штукатурку або фарбу. Якщо стіни мають невеликі тріщини, їх можна не 

шпаклювати, так як бамбукові шпалери досить жорсткі, і, отже, вимоги до 

ідеальної гладкості стін не настільки високі. Однак якщо ви бажаєте 

добитися ідеального результату, бажано загрунтувати стіни. 

Вибір клею 

Краще всього використовувати спеціальний клей. Крім того, такий вид 

декоративного матеріалу можна приклеїти на рідкі цвяхи, а також на 

божевільну липучку – так майстра ремонту називають універсальний 

акриловий клей максимальної міцності усадки приклеюються матеріалів. 

Як приклеїти бамбукові шпалери на стіну відео покрокова інструкція: 

 https://youtu.be/9mdAk_mSPUQ 



Клеїти бамбукові полотна 

на рідкі цвяхи і на 

божевільну липучку – 

одне задоволення, так як 

при підвищеній міцності 

даних видів клею він 

абсолютно не потребує 

розведення його водою, 

дозволяючи уникнути 

похибок в концентрації. 

Технологія 

обклеювання 

Щоб правильно наклеїти 

шпалери з бамбука, уважно ознайомтеся з інструкцією, щоб уникнути 

казусних ситуацій під час роботи. 

 Розведіть клей. 

 Шпалери розріжте на смуги з урахуванням висоти стін. 

 Склад наноситься на стіни, і на шпалери. В інструкції до матеріалу ви можете 

отримати детальну інформацію про те, яку частину матеріалу необхідно 

намазувати. 

 Після того, як клей нанесений, притисніть смугу до стіни, після чого зняти її і 

відкласти на 3-5 хвилин для висихання. 

 Через зазначений час прикладіть бамбукові полотна знову до стіни, вже по 

всій поверхні. 

 Необхідно розгладити поверхню, уникаючи нерівностей і скупчення повітря 

під шпалерами. 

 Всі наступні смуги необхідно наклеїти встик попереднім. 

 У кутах бамбукові шпалери клеїмо наступним чином: оскільки смуга не 

піддається згинанню, її необхідно обрізати за розміром і приклеїти встик. 

Поверхня при бажанні можна покрити лаком, поштукатурити, або навіть 

пофарбувати, так як фактура пластин дуже сприяє всякого роду творчих 

пошуків та експериментів. 

 Відео-інструкція по поклейці шпалер з бамбука: 

уoutube.com/channel/UCYgP7x0_PV86CHWkGBDUmpQ 

Тепер, знаючи, як наклеїти полотна, ви з легкістю зможете впоратися з цим 

завданням. А головне – переконатися в неперевершеній якості цього 

екологічно чистого матеріалу. Той, хто вибирає бамбукові шпалери для 

оформлення своїх осель, переконується в міцності і неперевершеному 

вигляді шпалер, який уособлює стійкість бамбука і казкову красу самої 

природи.  

Технологія обклеювання пробковими шпалерами 

Отже, пробкові покриття продаються в рулонах і плитах. Клеїти пробкові 

шпалери і плитки потрібно однаковими способами. Тепер готуємо підручні 

матеріали, які нам знадобляться в процесі обклеювання: 

 Дрантя. 

 Олівець. 

 Схил або рівень. 



 Ножиці та ніж, призначені для розрізання гіпсокартону. 

 Шпатель для накладання клею, бажано, щоб він мав невеликий розмір. 

 Гребінка з невеликим зубом. Її використовують для нанесення клею. 

 Лінійка з дерева або металу. 

Знайомство з корковим покриттям 

При виборі пробки для стін вам слід 

приділити увагу її розмірним 

характеристикам. Коркові шпалери 

мають стандартну ширину: 30х60 см 

або 30х100 див. При цьому довжина 

кожного рулону відповідає десяти 

метрам. Товщина даного матеріалу 

для обробки стін не перевищує 3 мм. 

Пробкові плитки випускаються 

стандартним розміром 30х30 або ж 60х60. Якщо ви врахуєте ці параметри, то 

зможете правильно провести підрахунок необхідної кількості вихідного 

матеріалу. 

Коркові шпалери можна клеїти 

двома видами клеїть речовини. Один 

з них - це типовий контактний клей, 

інший же зроблений на основі 

акрилу. Якщо вас цікавить стійке 

зчеплення зі стіною, то вам слід 

придбати контактний клей, тому що 

він більш надійний. Однак через 

тривалість процесу деякі майстри 

відмовляються від нього, тому як 

потрібно промащувати і площину 

стіни, і безпосередньо пробку. 

Перш ніж приступити до обклеювання пробкових 

шпалер, вам слід залишити їх в домашніх умовах 

на два дні. Матеріал зможе набратися присутньої 

в приміщенні вологою і досягне потрібної 

температури. Якщо ви упустите цей нюанс з 

уваги, то після обклеювання їх на поверхню стін 

пробка деформується, навіть стики розійдуться 

або взагалі шпалери відклеяться. 

Схема поклейки пробкових шпалер 

Починати роботу слід, як і при обклеюванні 

будь-яких шпалер з підготовки підстави. Не 

лякайтеся, тому що нічого надзвичайного 

робити не знадобиться. Вам потрібно просто 

очистити стіни від бруду і зібралася пилу, а 

потім прогрунтувати їх. Врахуйте, що 

основу стін повинна повністю висохнути, 



тому що клей, незалежно від його виду, практично не контактує з вологою 

стіною. Також важливо знати, що коркові шпалери треба клеїти при 

вологості 40-60%, т. к. даний матеріал не любить надто сухого повітря. 

Спеціалісти радять перевірити стан вологості 

спеціальним приладом - гігрометром. 

Щоб уникнути перекосу в процесі обклеювання 

стін шпалерами, попередньо розмітьте 

поверхню. Для цього вам буде потрібно 

відзначити чітку вертикаль, використовуючи 

будівельний рівень. Потім, взявши за орієнтир отримані дані, наклейте 

пробкові шпалери. Для скорочення витрати клею наносите його спеціально 

призначеної кельмою або пластиковим шпателем. Якщо ваш вибір припав на 

клей, основою якого є акрил, то врахуйте, що після його нанесення коркове 

покриття слід клеїти на площину стіни як можна швидше. Якщо ж ви 

вибрали контактний клей, то перш ніж наклеювати пробку, попередньо 

підсушіть її протягом 5-10 хв. Більш докладні рекомендації по використанню 

клею ви зможете знайти на його упаковці. 

Через характеристик клею видалити його з лицьової сторони пробки буде 

неможливо. Виходячи з цього, варто виконувати обклеювання дуже 

акуратно. Для запобігання неприємностей важливо використовувати 

шпатель. 

Ще кілька рекомендацій по роботі з пробкою 

Коркові шпалери наклеюється 

дуже просто - або горизонтально, 

або вертикально. Якщо ви вибрали 

коркове покриття в плитках, то 

пам'ятайте, що її слід укладати за 

принципом кахельної плитки. Що 

це означає? Укладання плитки 

може проводитися рівному, у 

розбіг, по діагоналі або ромбиками. 

Це питання слід вирішити ще до 

того, як ви приступите до 

роботи.Нарізка - це головна проблема, з якою стикаються, коли клеять 

коркові шпалери і плитки. Основний інструмент для вирішення труднощі - 

будівельний ніж, який має змінні леза. Пробка досить ламка, тому 

використовуваний ніж повинен бути дуже гострим. Це допоможе вам 

мінімізувати розриви цього ніжного матеріалу. Різні вирізи, наприклад, під 

розетки, необхідно робити по одному шаблону, в його ролі може виступити 

підрозетники. 

Покриті з лицьової сторони воском коркові шпалери дуже красиві, але на них 

видно навіть найменші сліди від забруднених долоньок. Що ж робити, якщо 

вже трапилася така неприємність? Підігрійте забруднене місце, 

використовуючи будівельний фен. Під температурним впливом воскове 

покриття розм'якне і сліди затягнуться. Однак мишку пробку без воску 

відновити не можна, їх потрібно тільки замінити. 



Тепер ви знаєте, як клеїти 

пробкові шпалери. Нехай вас не 

лякає трудомісткість роботи, 

адже інтер'єр, виконаний в 

такому стилі, виглядає просто 

чудово, тому варто постаратися. 

Ви маєте досвід у роботі з 

корковим покриттям? У вас 

виникали труднощі, які не 

описані в статті? Поділіться з 

нами, як ви їх вирішили? Ми 

будемо раді дізнатися про ваші успіхи. 

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=yOV_HG9IEC0&feature=emb_title 

Приклад того, як можна клеїти пробкові шпалери, представлений в даному 

ролику. 

 

 Запитання до учнів: 

1. Що таке шпалери? 

2. Що таке бамбукові шпалери? 

3. Що таке пробкові шпалери? 

4. Який принцип виконання поклейки фотошпалер? 

5. Які інструменти використовують при шпалерних роботах? 

 

Домашнє завдання: 

 Виконати конспект по темі. 

 Вивчити принципи виконання робіт. 

 Виконані завдання надіслати викладачу на електронну пошту 

mTanatko@ukr.net,  та зв’язатись у мережі телеграм. 
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