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ТЕМА:   «ФАРБОВІ СУМІШІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО   

                   ОПОРЯДЖЕННЯ ПОВЕРХОНЬ.» 

Тема уроку: Лабораторно – практична робота №2 

                       Фарбувальні суміші із супутніми матеріалами  

Мета уроку: 

Навчальна:     формування та закріплення знань виготовленню фарбувальним  

                        сумішам із супутніми матеріалами. 

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. 

Завдання на урок: приготувати фарбувальну суміш із супутніми 

матеріалами (наприклад алюмінієва або бронзова стружка). Витянути 

фільонку, шириною 25мм, приготованою фарбою. При необхідності- 

контролювати густину  фарбувальної суміші. 

Витягування фільонок 

Вузьку кольорову або візерунчасту смугу завширшки 5-30 мм називають 

фільонкою. Фільонку виконують у вигляді однієї або кількох паралельних 

смужок, а також у вигляді вузького стрічкового орнаменту. В цьому разі її 

називають біжучкою. 

Фільонку роблять для того, щоб не було видно нерівностей у стику між 

різноколірними ділянками поверхонь, а також для прикраси. На межі 

поверхонь, пофарбованих клейовими або клейовими і неводними сумішами, 

фільонку проводять клейовою сумішшю, а на межі поверхонь, пофарбованих 

неводними сумішами- тільки неводною сумішшю. 

Колір фарбувальної суміші для виконання фільонок підбирають залежно від 

загального кольорового рішення всього приміщення у тому самому 

кольоровому тоні. Колір фільонки має бути більш насиченим, ніж 

пофарбована стіна або панель. Фільонку більш насиченого кольору роблять 

тоншою, ніж фільонку такого самого кольору, але менш насиченого, 

розбіленого. 

 

Склад суміші для розрідження олійної фарби, якою витягують фільонки 

Скипидар 200 г 

Оліфа або олійний лак 150 г 

Сикатив 25 г 

Для виконання фільонок металевими пігментами алюмінієвий або бронзовий 

порошок розводять шелаковим або олійним лаком. Олійний лак попередньо 

розводять наполовину скипидаром. 

 

 



Склад суміші для бронзової фільонки 

Лак 200 г 

Бронзовий порошок 20 г 

Склад суміші для срібної фільонки 

Лак 200 г 

Алюмінієвий порошок 10 г 

 

В'язкість фарбувальної суміші для фільонки повинна бути такою, щоб суміш 

рівномірно, без розривів лягала на поверхню за один раз. 

Фільонку виконують фільончастою щіткою, спеціальними валиками або 

набиванням за трафаретом. Найскладніше витягувати її щіткою, тому це 

робить тільки досвідчений маляр. 

Працюючи щіткою, користуються дерев'яною лінійкою завдовжки 700—800 

мм, уздовж якої переміщують щітку Один кінець лінійки тримають лівою 

рукою і, прикладаючи лінійку вздовж наміченої лінії, притискують другий 

кінець лінійки до стіни. Потім щітку вмочують у фарбувальну суміш і 

проводять нею вздовж лінійки зліва направо. Під час руху не можна 

змінювати кут нахилу щітки до стіни. Провівши лінію, лінійку переміщують 

так, щоб вона заходила на 50-70 мм у бік вже виконаної фільонки, і 

повторюють той самий рух, стежачи, щоб не залишався помітним стик. 

Фільонка по всій довжині повинна бути однакової ширини, без помітних 

стиків і викривлень. 

Фільонку можна виконувати також спеціальними пристроями. Пристрій для 

витягування фільонки складається з металевої вилки з ручкою і двох гумових 

валиків. Пористий валик змочують фарбувальною сумішшю. Під час 

переміщення пристрою вздовж лінійки так само, як і при роботі щіткою, 

пористий валик передає фарбувальну суміш на робочий валик, а з нього на 

поверхню. 

Аналогічно працюють з іншим пристроєм, у якому пористий гумовий валик 

змочується фарбою через сітчастий металевий резервуар, на який його 

натягнуто. Резервуар виготовляють з тонкої жерсті у вигляді циліндра з 

однією глухою кришкою, а другою такою, що відкривається. До початку 

роботи резервуар заповнюють фарбою. Під час роботи фарба, проходячи 

крізь отвори резервуара, змочує пористий валик, який і передає суміш на 

робочий валик, а з нього на поверхню. 

 

1.Що таке фарбувальні суміші? 

2.Що таке супутні матеріали? 

3.Що таке сикатив? 

4.Чим відрізняються натуральні пігменти від штучних ? 

 

Домашнє завдання: 

 Приготувати фарбувальну суміш із супутніми матеріалами. 

 Визначити область розміщення фільонки 

 Виконати витягування фільонки. 

 Виконані завдання (фото- та відео звіт) надіслати викладачу 

mTanatko@ukr.net 


