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ТЕМА : ВИДИ АНТИСЕПТИКІВ ТА ЗАКРІПЛЮЮЧИХ СУМІШЕЙ, 

ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В РЕСТАВРАЦІЇ. 

 

Антисептики, вимоги до них 

У вільному перекладі з латині це слово означає "протигнильні". А так як 

безпосередніми учасниками процесу гниття є грибки і мікроби, то 

антисептик повинен володіти фунгіцидною (вбиває грибок) і 

протимікробною дією. Причому бажано, щоб антисептики грали 

профілактичну роль, адже завжди легше запобігати біді, ніж потім боротися з 

її наслідками. 

До антисептиків пред'являється ряд вимог, дотримання яких продовжить як 

життя оброблюваного об'єкту, так і людині. Вони повинні: 

- бути безпечними для людей, за весь час дії не виділяти токсинів, отрут і 

просто поганих запахів; 

- не вступати в реакцію з речовинами навколишнього середовища і водою, 

через що можуть втратити свої властивості; 

- бути стійкими до ультрафіолету і будь-якого кліматичного впливу; 

- вимиватися водою якомога довше. 

Деревина та антисептик 

З усіх будівельних матеріалів найбільш схильне до псування - дерево. Це не 

дивно: деревина сама містить вологу, яка є сприятливим середовищем для 

розвитку грибка і бактерій. Тому , практично завжди, дерево обробляють 

антисептиком. Якщо антисептик дає зверху плівку, як лак, то він вважається 

покривним, якщо проникає вглиб - то лесіруючим. 

Для чого антисептик забарвлюється в різні кольори? По-перше, забарвлення 

має декоративну функцію; по-друге, завдяки відтінку відразу помітно, де 

деревина вже протруєна, а де ні. 

Найкраще наносити антисептик в хмарну погоду при відсутності вітру. В 

таких умовах випаровування найменше, і препарат встигає проникнути на 

необхідну глибину. Вторгнення вологи в колоду відбувається, в основному, 

через торці колод, тому їх треба обробити антисептиком не менше 3 разів. 

Хоча просочувати деревину можна за допомогою фарбопульта, 

пульверизатора, валика, все ж-таки краще робити це за допомогою пензля з 

густим ворсом. 

Гниль легше не допустити, ніж з нею боротися. А найвірніший спосіб 

боротьби - вирізати уражені місця з великим припуском. Залежно від що 

беруть участь в утворенні гнили мікроорганізмів розрізняють наступні її 

види: 



- червона, що вражає хвойні породи; 

- зелена, що вражає в льохах балки і дубові бочки; 

- жовта і біла, що вражають березу і дуб. 

Посиніння деревини повинно насторожувати: фізичні якості дерева ще не 

змінилися, але це - предтеча появи гнилі. 

Бетон і антисептик 

Зовнішній або вторинний захист бетону використовується в ході будівництва 

або ремонту конструкцій з бетону. Основні методи:  

• покриття фарбами або лаком;  

• мастичне покриття;  

• спеціальні плівки;  

• облицювання за допомогою полімерів;  

• біоцидні захисні склади;  

• гідрофобізація;  

• анкерний лист для захисту;  

• просочення розчинами і емалями. 

Лакофарбові покриття дозволяють уберегти вироби від рідин і пари. Плівка 

запобігатиме потраплянню на поверхню бактерій, вологи і агресивних 

речовин, що містяться в повітрі. Мастики допоможуть уникнути попадання 

вологи. Найчастіше застосовуються мастики, при створенні яких 

використовується смола. Такі склади використовуються для просочення 

бетонних поверхонь в середовищі з підвищеною вологістю. Просочення 

заповнює верхній шар бетону, дозволяє підвищити опірність волозі. Біоцидні 

суміші потрібні, щоб перешкодити проникненню цвілі і грибків. Речовини 

проникають в матеріал, заповнюючи його, і знищують мікроорганізми. 

Спеціальні плівки, що застосовуються для обклеювання виробів, незамінні 

для експлуатації бетону в різних рідинах, грунтах з підвищеною вологістю, в 

зоні дії електролітів. Зокрема, фахівці обклеюють конструкції, розташовані в 

водоймах, поліізобутиленовими пластинами або плівками. Широко 

застосовується плівка з поліетилену і нафтобітум, що дозволяють досягти 

максимальної гідроізоляції. Для захисту бетону від вологи поверхню слід 

обробити гідрофобізуючими матеріалами. Важливо запобігти проникненню 

вологи в бетон під час частих дощів і снігопадів. Стіни легко просочуються 

вологою, що часто призводить до появи грибків і плісняви. Наслідком цього 

стає руйнування бетону .. Перш за все, потрібно обробити поверхні 

матеріалами, що володіють гідрофобізуючими якостями. Покриття заповнить 

тріщини в бетоні, забезпечить довговічність будівель. 



Бетон, цегла, штукатурка теж уражаються грибком, і досить сильно. Вони 

тріскаються, спучуються, відшаровуються, відколюються цілими пластами, 

покриваються чорними плямами. Ось один із способів боротьби: 

- зняти шпалери (за наявності); 

- прибрати шар штукатурки в районі ураження; 

- наждачкою або металевою щіткою зчистити наліт на бетонній або цегляній 

основі. Попередньо треба намочити місце чистки: чи не будуть розлітатися і 

розсіюватися суперечки. 

- все підмести і прибрати. 

- виробничим феном просушити стіни.  

У нежитлових приміщеннях і далеко від джерел електроживлення це можна 

зробити паяльною лампою. 

Обробити стіну спеціальними розчинами, що вбивають грибок. При їх 

відсутності можна обробити розчином мідного купоросу. Будь-яку хімію 

краще наносити двічі, а то і тричі, кожен раз даючи добре просохнути. 

Заштукатурити бажано штукатуркою, що містить антисептик. 

Якщо позбутися від грибка потрібно близько ванни або умивальника, то: 

- зішкрябується старий, почорнілий від грибка, силікон; 

- місця зіткнення умивальника або ванни зі стіною обробляються 

фунгіцидом; 

- наноситься новий герметик, що містить антисептик. 

Види антисептиків 

При виборі антисептика приділяється увага вологості деревини, виду і 

ступеня ураження, передбачуваному терміну служби оброблюваної поверхні. 

Антисептики ж об'єднуються в наступні групи: 

 водорозчинні антисептики; 

 маслянисті антисептики; 

 антисептики з основою з органічних розчинників; 

 комбіновані антисептики. 

У водорозчинних антисептиків є істотний недолік - вони схильні до 

вимивання. А тому вони набагато частіше використовуються в закритих 

приміщеннях. Якщо ж застосовувати їх на вулиці, потрібні додаткові заходи: 

осмолки або покриття стійкими до атмосферного впливу лаками. Ось деякі 

антисептики з цієї групи: 

фтористий натрій, отруйний для комах, грибів, тварин і людини. алебастр, 

цемент, крейда і вапно пов'язують свій кальцій з фтористим натрієм, 

перестають бути отрутами, так як утворюють нерозчинний осад. Тому для 

розведення антисептика потрібна дощова (нежорстка) вода; 

кремнєфтористий натрій, через слабку розчинності в чистому вигляді не 



застосовується. Але якщо додати до нього лужні речовини (технічний аміак, 

кальциновану соду), з нього утворюється фтористий натрій, про дії якого вже 

говорилося; 

мідний купорос. Непогано розчиняється в воді, але якщо на дереві є металеві 

деталі або кріплення, то застосовувати його не варто - швидко роз'їсть метал. 

Масляні антисептики 

У них є незаперечна перевага: вони не вимиваються водою. Але, як то 

кажуть, і тут не обходиться без ложки дьогтю: шар цього антисептика 

перешкоджає висиханню деревини. Застосовувати ці антисептики доводиться 

в нежитлових приміщеннях, так як різкий запах і темний колір - ще один 

їхній недолік. Це теж причини його зовнішнього використання: з запахом 

зрозуміло, а плями темного кольору часто проступають з-під штукатурки. 

Найбільш часто вживаються: 

- креозотова кам'яновугільна масло; 

- карболінеумне і антраценове масло (також продукти перегонки кам'яного 

вугілля); 

- сланцеві, дров'яні, коксові, торф'яні смоли. 

Антисептики з органічних розчинників 

Особливість їх застосування - зовнішній і внутрішній захист деревини. 

Глибина просочення залежить від досконалості технологічного процесу і 

породи дерева: ясно, що на різну глибину просочаться дуб і осика. Чим 

більше глибина проникнення розчинника, тим краще захист деревини. Крім 

вбирання всередину на поверхні деревини відбувається утворення щільної 

плівки з високими адгезійними властивостями. 

У деяких випадках для посилення захисту деревини або бетону 

використовується кілька різних антисептиків, в такому випадку вони 

називаються комбінованими. 

 

З « Настанови щодо виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках 

архітектури та містобудування.» 

6.6.7 Біоцидна обробка 

Для боротьби з біоруйнівниками та довготривалого біозахисту поверхні 

мурування рекомендується використовувати біоцидні композиції широкого 

спектру дії, які мають, крім фунгіцидних, ще й альгоцидні або інсектицидні 

властивості. 

З метою запобігання надлишковому насиченню мурування водою обробку 

поверхні потрібно провадити водно-спиртовим розчином біоциду шляхом 

нанесення на поверхню щіткою або розпиленням 

 



РЕСТАВРАЦІЯ ШТУКАТУРНОГО ОПОРЯДЖЕННЯ 

Невід'ємною частиною при реставрації будівель є збереження первинної 

штукатурки  

На  ринку України представлені матеріали для закріплення : 

 сильних цементних і теразитових штукатурок -  розчинна суміш Ceresit 

CХ5, 

 для слабших — цементно-вапняна розчинна суміш Ceresit CТ 29 з 

додаванням Ceresit CС 83, 

 для слабких і сильно пористих — суміш Ceresit CТ 29 + Ceresit CО 85 + 

Ceresit CС 83. 

Шпаклівка для реставрації будівель Ceresit CТ 29 і Ceresit CТ 225 вважається 

найбільш ефективною при підготовці поверхні фасадів під декоративне 

опорядження стін штукатурками і фарбами. При реставрації будівель добре 

зарекомендували себе і найчастіше застосовуються керамограніт, композит. 

Для обробки фасадів об'єктів історичних споруд, історичних пам'яток, при 

будівництві яких використовувалися цементні суміші та декоративні 

штукатурки, прекрасним варіантом буде декоративна полімерцементна і 

силікатна штукатурка для реставрації Ceresit Ст 35, Ceresit Ст 36, Ceresit Ст 

137 

 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ. : 

1. Види антисептиків 

2. Антисептування бетонних поверхонь 

3. Властивості біоцидних композицій 

4. Яка шпаклівка для реставрації будівель вважається найбільш 

ефективною 

Законспектувати матеріал уроків. Надати відповіді (фото) на пошу 

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


